CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZAKMAI ISMERTETŐ
A CSONGRÁD 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
Konzorciumi tagként vesz részt a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében kiírt Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben című
TÁMOP-2.3.4.B-13/1 pályázatban létrehozott program megvalósításában. Ennek keretében 100
mesterjelölt beiskolázása történt meg 2014 őszén. A Kamara 9 szakmában indított mestervizsgára
felkészítő tanfolyamot.
Cukrászok, pincérek, szakácsok, autószerelők és az autóelektronikai műszerészek, hegesztők, kereskedők
és épület- és szerkezetlakatosok kezdték meg a 180 órás programot. A gyakorlati képzésbe a megye
számos iskolája és vállalkozása is bekapcsolódott, hozzájárulva a képzés színvonalának emeléséhez. A
pályázat korlátozott számban lehetőséget teremtett arra, hogy a tanulószerződéssel/együttműködési
megállapodással rendelkező cégek munkavállalói támogatást kapjanak mesterképzés teljesítésére,
mestervizsga megszerzésére, amelynek meglétét a 2011. évi CLXXXVII. törvény (továbbiakban: Szt.) írja elő
2015. augusztus 31-ei határidővel.
A képzést több vizsgafeladatból álló mestervizsgával zárják a résztvevők, amit 2015. májusban kezdték
meg. Szakács, pincér és cukrász mestereink vizsga-remekei nyilvánosan is megtekinthetőek voltak. A
szakácsok hidegtáljai és a cukrászok dísztortái a HUNGUEST Hotels Hotel Forrásban, a pincérek
díszasztalai pedig a Hotel Novotel Szegedben voltak láthatóak 2015. május 21. Nagy örömünkre a régió
számos középiskolájából elhozták a rendezvényre a vendéglátást tanuló diákokat. Közülük elsőként a
szakács, a cukrász, a pincér, az autószerelő és az autóelektronikai műszerész szakmák képviselői
teljesítették. Közülük 64-en kaptak 2015. június 11-én csütörtökön mesterlevelet Szegeden. Az oklevelek
átadására a HUNGUEST Hotels Hotel Forrásban került sor. Az ünnepséget megelőző díszebéden azt az
ötfogásos mestermenüt fogyaszthatták el a meghívottak, amit a frissen végzett szakácsmesterek készítettek,
a desszertről a cukrászmesterek, míg a felszolgálásról a pincérmesterek gondoskodtak. Az esemény fényét
a fodrászmesterek bemutatója emelte. További több mint 30 mesterjelölt júniusban fejezi be vizsgáit. Majd
mesterlevelüket július 4-én Sándorfalván, a Pallavicini Kastélyban vehetik át. A képzés a TÁMOP-2.3.4.B13/1 pályázat keretein belül valósult meg.
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