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HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA „DOLGOZVA TANULJ!” CÍMŰ, TÁMOP-2.3.4.B-13/12013-0001 KIEMELT PROJEKTJÉNEK ZÁRÁSÁRÓL

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara “Dolgozva tanulj!” című, TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
azonosító számmal Kiemelt Pályázati forrást nyert, melynek megvalósítását 2014.01.02-vel kezdte
meg és 2015.11.30-al fejezi be. A project megvalósítása az MKIK Oktatási és Képzési
Igazgatóságának koordinálásával és a területi kamara illetékességével került lebonyolításra. Az
országos kamara végezte a feladatellátáshoz szükséges fejlesztéseket, a végrehajtáshoz szükséges
feltételek kialakítását, és a feladatmegvalósítás felügyeletét.
Az országos hatókörű kiemelt project célja volt, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzés oktatói
feltételeit, ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát, és elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését. A
szakképzésben az utóbbi években végbement jogszabályi változások szükségessé tették a szakoktatók
folyamatos továbbképzését, módszertani kultúrájának gazdagítását. A projekt tevékenységei 3 fő téma köré
szerveződtek.
Az „A” alprojekt keretén belül országosan mintegy 700 fő, ezen belül Heves megyében 20 fő részére került
sor pedagógiai, pszichológiai, jogi- szakmódszertani és tanügy-igazgatási ismeretek átadására. A 60 órás
módszertani képzésre, az iskolai rendszerű szakképzésben együttműködési megállapodás és/vagy
tanulószerződés keretében gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó
szervezetek gyakorlati oktatói vehettek részt.
A „B” alprojekt célja volt országosan 3000, ezen belül Heves megyében 85 gyakorlati oktató támogatása a
mestercím megszerzéséhez, elősegítve, hogy a külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat ellátó
szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 5
szakmacsoportban, azon belül 9 különböző szakmában szervezett mesterképzést és mestervizsgát.
Közlekedés szakmacsoportban 5 fő autószerelő, faipari szakmacsoportban 4 fő bútorasztalos, vendéglátás
szakmacsoportban 22 fő szakács, 22 fő pincér és 9 fő cukrász, gépészet szakmacsoportban 9 fő gépi
forgácsoló, 3 fő ipari gépész és 5 fő gázfogyasztó berendezés és csőhálózat szerelő, építészet
szakmacsoportban 6 fő kőműves vett részt. A 2015. szeptember 18-án avatott mesterek megteremtik az
alapot a Heves megyei duális szakképzés gyakorlati oktatási színvonalának emeléséhez. A projekt, 80 %ban járult hozzá a képzés és a vizsgáztatás költségeihez (20 % önerő: 60.000.- Ft/ fő).
A „C” alprojekt keretében a „TÁMOP-2.3.4.A” Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult
pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” programban résztvevő, gyakornokokat fogadó 47
mentor részére nyújtott kollégánk szakmai szolgáltatást és módszertani segítséget. A program a pályakezdő
szakember szakmai ismereteinek elmélyítését és az önálló, kreatív munkavégzés elsajátítását segítette elő a
területi kamaráknál kialakított tanácsadói hálózat keretében.

