PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZAKMAI ISMERTETŐ
A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL, A TÁMOP-2.3.4.B13/1-2013-0001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETEIN BELÜL,
A MESTERKÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS PROGRAMFELADAT TELJESÍTÉSE SORÁN
MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEKRŐL, EREDMÉNYEKRŐL
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) a projekt megvalósítása során 2015.
június 25-ig bezárólag 145 fő bevonásával, 11 szakmában indított támogatott mesterképzést. Ezen időpontig
5 szakma mesterei fejezték be sikeresen a teljes képzést.
Mester címet szereztek a pincér, szakács, ipari gépész, gépi forgácsoló, hegesztő szakmák
gyakorlati oktatói. További 6 szakma esetében a résztvevők részmestervizsgán vettek részt, közülük a
karosszérialakatos, az autószerelő, autóelektronikai műszerész, valamint a gázfogyasztó- és csőhálózatszerelők a szakmai modult sikeresen befejezték, a bútorasztalosok és a kőművesek a vállalkozás és
pedagógia modulokkal végeztek.
2015. június 25-ig a PBKIK által tervezett összes TÁMOP-2.3.4.B projekt által támogatott
képzés elindult, a támogatással érintett 145 fő mesterképzésbe való bevonása megtörtént. A képzéseken
részt vevők a szakmai/gyakorlati oktatás során a megye legjobbjaitól tanulhatnak.
Az országban elsőként Baranyában fejezték be a 180 órás mesterképzést a pincérek és a
szakácsok. A képzések szakmai elméleti és gyakorlati modulokkal indultak, majd a pedagógiai- és
vállalkozási ismeretek modulok következtek. A képzéseken országos elismertséggel bíró oktatók és
szakemberek tanítottak. A 24 pincérmester és 29 szakácsmester ünnepélyes mesteravatójára 2015. április
23-án került sor.
A gépipari (hegesztő, gépi forgácsoló, ipari gépész) mesterképzéseken résztvevők tavasszal
sikeres részvizsgát tettek vállalkozás és pedagógia modulokból. Szakmai képzésükbe a PBKIK
üzemlátogatásokat is beépített, így a résztvevők a régió legmodernebb technológiákat felsorakoztató
cégeihez juthattak el. A szakmai vizsgára június 24-én került sor. A gépipari szakmák gyakorlati oktatói
mesterleveleiket ünnepélyes keretek között vehetik át.
2015. év elején indultak az autóipari (karosszérialakatos, autószerelő, autóelektronikai
műszerész) mesterképzések. A program korszerű autótechnológiák bemutatását tartalmazó szakdolgozatok
elkészítésével indult. A résztvevők április végén tettek szakmai részmestervizsgát.
A PBKIK kiemelt figyelmet fordít a program minél szélesebb körben való megismertetésére, a
potenciális résztvevők felé történő kommunikációra. Cikkek jelentek meg a Dél-Dunántúli Gazdaságban, a
Dunántúli Naplóban. A PBKIK weboldalán folyamatosan jelennek meg hírek (külön mesterképzés rész), a
gazdálkodók hírlevélben is rendszeresen kapnak tájékoztatást. További média megjelenések: a Pécs Tv és
a Pannon Tv műsorai számára – a képzések helyszínein - készült riportok, interjúk.
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