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SZAKMAI ISMERTETŐ
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ÁLTAL, A TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KIEMELT PROJEKT
KERETEIN BELÜL,
A MESTERKÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS PROGRAMFELADAT TELJESÍTÉSE SORÁN
MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEKRŐL, EREDMÉNYEKRŐL

A TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú, „Dolgozva tanulj!” címet viselő projekt keretében 19
szakma 180 képviselője kezdte el a mesterképzést megyénkben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara széles szakmai körben hirdette meg a továbbképzés lehetőségét azon
szakemberek számára, akik saját szakmájukban kiemelkedő szakmai gyakorlattal rendelkeznek, és ezt a
szakmai tapasztalatot a szakmunkás tanulók oktatásában szeretnék kamatoztatni.
A vizsgázók az ács, autóelektronikai műszerész, autószerelő, bútorasztalos, cukrász, épület és
szerkezetlakatos, festő, fodrász, gázfogyasztóberendezés– és csőhálózat-szerelő, vízvezetés-és
vízkészülék szerelő, hegesztő, ipari gépész, járműfényező, karosszérialakatos, kereskedő, kőműves, pincér,
szakács, villanyszerelő szakmák képviselői közül kerültek ki.
A mesterek egyik fontos feladata a jövő szakembereinek felkészítése, a szakmunkás-utánpótlást biztosító
tanulók oktatása. Ennek elősegítésére első lépcsőfokként a mesterjelöltek 2014. év végén és 2015. év
elején pedagógia és vállalkozási ismeretekből adtak számot tudásukról és tettek sikeres vizsgát A
mesterképzések szakmai elméleti és gyakorlati foglalkozásai 2015 márciusában indultak el. Jelenleg 13
szakma képviselői, összesen 143 fő már befejezte tanulmányait és a szakmai elméleti-, gyakorlati vizsga
elvárásainak is sikerrel tettek eleget. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
további 6 szakmában, 34 fővel folytatja a mesterképzést és szervezi az oktatást lezáró mestervizsgákat.

A 2015. június 25.-ig sikeresen vizsgázók számának megoszlása szakmánként
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A tervezettnek megfelelően 2015. év június 30.-ig lezárulnak a mestervizsgák a megyében.
A szakképzési törvény legújabb módosítása értelmében a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó
szervezeteknél gyakorlati oktatóként olyan személy alkalmazható, aki mestervizsgával rendelkezik, illetve a
képzésen való részvételre vonatkozó szándékát írásban jelzi a területileg illetékes kereskedelmi és
iparkamarának ez év augusztus 31-ig. Jelen projekt a mesterképzéseken részt vevők magas létszámával, a
mesterkurzusok széles szakmai körével jelentős mértékben támogatni tudja a megye vállalkozóinak
jogkövető magatartását. A magas színvonalon megvalósuló szakember-továbbképzések, a gazdálkodó
szervezeteknél folytatott tanulóképzés minőségének emelését mozdítják előre, ezzel hozzájárulnak a valós
munkaerő-piaci igényeket kielégítő tudás megszerzéséhez.
A projekt kiemelkedő jelentőségének megfelelően a mesterlevelek ünnepélyes átadására 2015. október 2-án
kerül sor.
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