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SZAKMAI ISMERTETŐ
A DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara által első alkalommal került
megszervezésre Mesterképzés és mestervizsga. A képzéseket az alábbi öt szakmában tudtuk elindítani a
pályázat keretében: villanyszerelő, gépi forgácsoló, szakács, pincér, és cukrász, mely szakmákban 55 fő
képviseltette magát. A szakképzési törvény módosítása nagy feladat elé állította a gyakorlati képzőhelyek
oktatóit, hiszen sokuknak vissza kellett ülni az iskolapadba munka mellett, de a pályázat adta
lehetőségeknek köszönhetően gyorsan betelt a meghirdetett létszám, mert a jelölteknek vonzó ajánlatnak
bizonyult az, hogy ismerős környezetben zajlott a féléves képzés és nem volt szükség a rendszeres
utazásra sem. A képzések meghirdetése előtt igyekeztünk felhívni a cégek figyelmét a jövőbeni törvényi
változásokra. A tájékoztatás több csatornán folyt, mind emailben, személyesen, és telefonon. A szigorú
pályázati feltételek mellet a potenciális oktatók illetve a gyakorlati tanműhelyek kiválasztása, az ideális
körülmények biztosítása és az adminisztráció kamaráknak nehéz feladatot jelentett, mivel semmiféle
előzetes tapasztalattal nem rendelkeztünk. A jelentkezéssel kapcsolatos munkálatok rendben, időben
lezajlottak, a jelentkezési lapok a megadott határidőig beérkeztek, melyeket egy szakmai bizottság értékelt.
2014. november 04-én megkezdődött a mesterképzés általános részének az oktatása, mely modulokból
2014. december 08-án és 09-én sikeresen vizsgáztak a jelöltek. Ezzel párhuzamosan zajlottak a szakmai
elméleti és gyakorlati oktatók keresése és a velük való egyeztetés. Városi kamara révén nem mindig sikerült
városunkból és a közvetlen közeli településekről három oktatót pályáztatni, ezért előfordult, hogy
szakmájukat magas szinten művelő oktatót más nagyobb városból kellett szerződtetnünk. Örömünkre
szolgált viszont az a tény, hogy Dunaújvárosból szinte minden pályázónk jelentkezését a mester
vizsgabizottság elnöki posztjára elfogadta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. 2015 februárjában
elkezdődtek a szakmai elméleti majd a szakmai gyakorlati képzések. A becsületes és kitartó oktatói
gárdának és a lelkes jelölteknek köszönhetően 2015. május hónapban a vendéglátás szakmacsoportok
vizsgáztak./ cukrász, pincér, szakács/ 2015.június elején végeztek és sikeres vizsgát tettek a villanyszerelők
és gépi forgácsolók. A mesterképzést 2015. június 16-án egy nagyszabású „Mesteravató és szakképzési
ünnepséggel” zárta le, melynek keretében átadásra kerültek a mesterlevelek.
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