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2015 szeptemberétől már csak azok a szakemberek vehetnek részt a tanulók gyakorlati képzésében,
akik mestervizsgával rendelkeznek.
Annak érdekében, hogy minél több gyakorlati képzőhelyen biztosítva legyen ez a feltétel a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi partnerként vesz részt a Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatásával megvalósuló „Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben című
projektben. A projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzés oktatói feltételeit és javítsa
a gyakorlati képzés színvonalát és elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését. A programban résztvevő
oktatók számára a BOKIK folyamatosan szervez mesterképzéseket, melyhez jelentős 80%-os
támogatást biztosít. A mesterképzés feltételei között az adott szakmában megszerzett bizonyítvány, és
legalább ötéves szakmai gyakorlat szükséges. A mesterképzés fő részei a pedagógiai, jogi és vállalkozói
ismeretek, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás, mely kurzusok végén a sikeres részvizsgát
követően szakmai elméleti és gyakorlati vizsgát tesznek a tanfolyam résztvevői és lesznek szakmájuk
mesterei. Mestervizsgát minden olyan szakmában tehetnek az érintettek, melyekben a mesterszint elérhető.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a támogatott képzésre a jelentkezések lezárultak, 230 fő képzése
kezdődött el.
Autószerelő, bútorasztalos, cukrász, fodrász, gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat-szerelő, gépi
forgácsoló, hegesztő, ipari gépész, karosszérialakatos, kereskedő, kőműves, pincér, szakács, villanyszerelő
szakképesítésekben jelentkeztek a legtöbben.
Az első csoport pedagógiai - vállalkozási ismeretekből kapott képzést, 2014. október 3. – 2014. november
25. között. A képzések a nagy létszám miatt (90 fő) 3 csoportban zajlottak. A részmestervizsgára (pedagógia
– vállalkozási ismeretek) szintén 3 alkalommal került sor, 2014. december 8-9-10-én. Mind a 90 fő sikeresen
teljesítette a részmestervizsgát, melyről Tanúsítványt kaptak

A szakmai és elméleti képzések 2015. március elejétől folyamatosan indultak. A képzések befejeződtek
következő szakképesítésekben:









fodrász (12 fő),
bútorasztalos (8 fő),
szakács (41 fő),
pincér (36 fő),
cukrász (12 fő),
autószerelő (12 fő),
kereskedő (30 fő),
kőműves (6 fő)

A képzések várható befejezése 2015. augusztus közepéig:







szakács (19 fő),
ipari gépész (9 fő),
gépi forgácsoló (7 fő),
hegesztő (10 fő),
karosszérialakatos (7 fő),
gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat-szerelő (8 fő)

Részmestervizsgák (szakmai elmélet és gyakorlat) a következő szakképesítésekben voltak:




fodrász,
pincér,
szakács,

Eddig 3 fő kivételével mindenki sikeresen teljesítette a szakmai részmestervizsgát és kaptak Tanúsítványt.
A többi képzés és mestervizsga 2015. szeptember hónapban realizálódik.
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