HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZAKMAI ISMERTETŐ
A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL, A TÁMOP2.3.4.B-13/1-2013-0001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETEIN BELÜL,
A MESTERKÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS PROGRAMFELADAT TELJESÍTÉSE SORÁN
MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEKRŐL, EREDMÉNYEKRŐL
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 2014. évben kiemelt feladatként kezelte a gazdálkodó
szervezetek tájékoztatását arról, hogy azon szakmák esetében, ahol a szakképesítésért felelős miniszter
kiadta a mestervizsga követelményt, 2015. szeptember 1-étől – majd a 2015. évi módosítást követően 2016.
szeptember 1-étől - kizárólag mestervizsgával rendelkező szakember oktathat. A projekt által nyújtott
lehetőségről tájékoztatást kapott – személyes látogatás, elektronikus tájékoztató levél, szórólap, kamarai
honlap, nyomtatott sajtó eszközeit felhasználva - a megye minden olyan gazdálkodó szervezete, ahol
tanulóképzést folytatnak.
Az érdeklődők és a képzésen részt vevő támogatott mester-jelöltek folyamatos tájékoztatása érdekében a
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján (www.hbkik.hu) TÁMOP-2.3.4.B-13/1-20130001 elnevezéssel aloldal jött létre, ahol folyamatosan frissülő információkkal szolgálunk a projektet illetően.
Kamaránk célja volt, hogy minél több szakmát vonjon be a támogatottak körébe, növelve a szakképzés
színvonalát, biztosítva a gyakorlati képzéshez a minőségi oktatói feltételeket. A széleskörű tájékoztatásnak
köszönhetően Hajdú-Bihar megyében 2015 tavaszáig összesen 186 jelentkezés érkezett támogatott
mesterképzésre. A jelentkezések elbírálása után 2015. márciusban 141 mester-jelölt, 9 szakmában kezdte
meg a képzést, és tett április hónapban sikeres Vállalkozási ismeretek és Pedagógiai ismeretek
részmestervizsgát.
A csoportok szakmai elméleti és gyakorlati oktatása májusban kezdődött, szakács szakmában 45, pincér
szakmában 31, cukrász szakmában 16, kereskedő szakmában 14, fogtechnikus szakmában 8, fodrász
szakmában 8, karosszérialakatos szakmában 7, járműfényező szakmában 6 és bútorasztalos szakmában 6
fő részvételével.
A magas színvonalú és minél szélesebb körű felkészítés érdekében a debreceni oktatók mellett szakács,
pincér, cukrász és bútorasztalos szakmában budapesti, soproni, szolnoki és nyíregyházi szakemberek is
segítik munkánkat, és irányítják a mester-jelöltek gyakorlati felkészülését. Az elméleti képzések Debrecen
város jól felszerelt oktatótermeiben, a gyakorlati órák pedig a mester követelmények által előírt
eszközjegyzéknek maradéktalanul megfelelő eszközökkel rendelkező tanműhelyekben, illetve gazdálkodó
szervezetek és felnőttképzéssel foglalkozó cégek – Kevin 98 Bt., TÜRR István Képző és Kutató Intézet,
Debreceni Képző Központ, Debrecen Autóház Zrt., Bükkvidéki Vendéglátó Zrt. - által biztosított helyszíneken
zajlanak.
Július hónapban lezárulnak a cukrász, kereskedő, fogtechnikus, fodrász, karosszérialakatos, járműfényező
és bútorasztalos mestervizsgák, és a szakács elméleti szóbeli és írásbeli vizsgák, illetve augusztus
hónapban 15 fős szakács csoportunk adhat számot gyakorlati tudásáról. Ezt követően szeptember
hónapban 30 fő szakács és 31 fő pincér vizsgájával zárul a TÁMOP 2.3.4.B-13/1-2013-0001 projekt által
finanszírozott támogatott mesterképzés és vizsgáztatás.
A mesterleveleket kamaránk ünnepélyes keretek között, valamennyi sikeres vizsgát záró mester, a
mestervizsga-bizottságok és felkészítő oktatók részvételével kívánja átadni szeptember hónapban.
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