HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZAKMAI ISMERTETŐ
A HEVES MEGYEI 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 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi partnereivel a „Dolgozva tanulj!” című, TÁMOP-2.3.4.B13/1 projekt keretein belül kiemelt pályázati forrást nyert. Az országos hatókörű projekt célja, hogy biztosítsa
a szakképzésben a gyakorlati képzés oktatói feltételeit, ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát, és
elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését. A „B” alprojekt célja országosan 3000, Heves megyében 85
gyakorlati oktató támogatása a mestercím megszerzéséhez. A jogszabályi kötelezettség teljesítésére a
mestervizsgáztatásban kizárólagos jogszabályi felhatalmazással rendelkező MKIK és a 23 területi kamara
szervezésében kerülhet sor. A projekt, 80 %-ban járul hozzá a képzés és a vizsgázatás költségeihez. A
20 %-os önerőt (60.000.- Ft/ fő) a képzésben résztvevőknek kell megfizetnie.
A 85 mesterjelölt a képzés keretén belül 20 órás pedagógiai képzésben, 40 órás vállalkozási ismeretek
oktatásban, 80 órás szakmai elméleti és 40 órás szakmai tanműhelyi gyakorlatban vesznek részt.
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a mesterképzéseket 2015 február hónapban kezdte meg
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csoportban. A képzés ezen része 2015 áprilisban lezárult, a mesterjelöltek 2015. május 9-én tettek sikeres
részvizsgát. Április végétől folyamatosan kezdődtek és zajlanak a szakmai felkészítő órák valamennyi
szakmában, melyek augusztus hónapban véget érnek. A mestervizsgák lebonyolítására augusztus –
szeptember hónapban kerül sor.
TÁMOP 2.3.4. „Dolgozva tanulj” című projekt keretében indított mesterképzések
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