VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZAKMAI ISMERTETŐ
A VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL, A TÁMOP-2.3.4.B-13/12013-0001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETEIN BELÜL,
A MESTERKÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS PROGRAMFELADAT TELJESÍTÉSE SORÁN
MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEKRŐL, EREDMÉNYEKRŐL

A TÁMOP-2.3.4.B-13/1 projekt keretein belül a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 90 mesterjelölt
képzésére és vizsgáztatására kapott lehetőséget.
Az előkészületeket követően 2014. áprilisától kezdődött el a program menedzselése – az ügyfelek
személyes, telefonos, elektronikus csatornákon történő tájékoztatása -, valamint a mesterjelöltek és oktatók
toborzása. Az aktív értékesítési tevékenység eredményeképpen összesen 207 db mestervizsga jelentkezési
lap érkezett be a kamarához.
A jelentkezések tartalmi és formai ellenőrzését követően az első döntéshozatalra 2014. szeptemberben
került sor; amelyet az ősz folyamán további két döntéshozatal követett. A Döntéshozatali Bizottság a
tanulószerződések száma, a hiányszakmák, a szakoktatói arányok, az adott képzőhelyen már
mestervizsgával rendelkező szakoktatók számának figyelembe vételével az alábbi 8 szakmának ítélte oda a
TÁMOP támogatási lehetőséget: Autószerelő mester – 9 fő; Ács, állványozó mester – 4 fő (hiányszakma);
Cukrász mester – 10 fő; Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mester – 6 fő; Gépi forgácsoló mester – 12 fő
(hiányszakma); Pincér mester – 16 fő; Szakács mester – 28 fő; Villanyszerelő mester – 5 fő (hiányszakma).
A nyertes hallgatói/oktatói pályázatok újbóli átvilágítását az eredményhirdetés, a szerződéskötés és az
önrész pénzügyi rendezése követte. A pedagógiai és vállalkozási ismeretek foglalkozások három csoportban
(összesen 180 tanóra) 2014. novemberben indultak el 14 oktató bevonásával. A képzés befejeztével 2015.
februárban egy hetes vizsgaidőszak alatt 18 vizsgabizottsági személy közreműködésével 78 fő tett sikeres
pedagógiai és vállalkozási ismeretek részvizsgát - 10 főt szakmai és/vagy technikai okok miatt nem tudtunk
vizsgára beosztani; két fő nem felelt meg a vizsgán.
A szakmai ismeretek oktatása – a villanyszerelő kivételével - 2015. tavaszán kezdődött el. Az elméleti és
gyakorlati szakmai képzés közel 1000 tanórában, 10 helyszínen, 36 oktató bevonásával zajlott; amelyek a
szakmai részvizsgával zárultak 50 vizsgabizottsági személy közreműködésével. A VMKIK-nál 2015. június
25-ig 46 fő teljesítette a mestervizsga elvárásokat és kapta meg a MESTER címet: Autószerelő mester – 8
fő; Ács, állványozó mester – 3 fő; Cukrász mester – 9 fő; Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mester – 2 fő;
Gépi forgácsoló mester – 11 fő; Pincér mester – 13 fő.
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