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Vizsgáznak a mesterjelöltek
Utolsó szakaszába ért a városi kamara által szervezett, újabb támogatott képzés
KŐHALMI KÁLMÁN

Harmadszor szervezett tá-
mogatott mesterképzést
és -vizsgáztatást a Duna-
újvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara, a márciusban
kezdődött program kere-
tében már két szakmában
is sikeresen letették a vizs-
gákat a résztvevők.

A korábbi két képzésen száz-
húszan szerezték meg a mes-
terlevelet. A területet ismerők
véleménye szerint (ezek pél-
dául a kamarai Szakképzési
Klub ülésein fogalmazódtak
meg, erről bővebben lenti cik-
künkben írunk) a helyi szak-
képzésben érzékelhető hatása
volt a két programnak, az ott
oktatott ismereteknek. Ez
amiatt bír különös jelentőség-
gel, mert a helyi szakképzés –
az eredményei és a szakmai
vélemények alapján – kima-
gasló színvonalú volt a koráb-
bi időszakban is.

A márciusban kezdődött
újabb programba a korábbiak-
nál jóval kevesebben kapcso-
lódhattak be támogatott mó-
don, ez azonban érthető, hi-
szen a törvényi változás által
a gyakorlati képzés számára
megszabott követelmények-
nek döntően az előző két kép-

zés során már sikerült megfe-
lelni. Ez érzékelhető is volt a
mostani jelentkezések során,
hiszen nagyobb jelentőséget
kaptak a mesterlevélhez kap-
csolódó egyéb szakmai, vál-
lalkozási, karrierszempontok.
A támogatott képzési helyek-
re bejutottak jelentős kedvez-
ményben részesültek, hiszen
a háromszázezer forintos
költségből nyolcvan százalék
a támogatás, így csak a hat-
vanezer forintos önrészt kell
nekik vagy a munkáltatójuk-
nak (ha átvállalja) megfizetni.
És természetesen az is nagy
előny, hogy helyben van a
képzés, a vizsgáztatás.

A mostani programban
négy szakmában indítottak
képzést, a szakácsoknál öten
támogatott módon vettek
részt a képzésben, egy szak-
ember önköltségesen is vál-

lalta a részvételt. Egy szakács
pedig Kaposvárról jött át ide,
mivel ott nem sikerült a vizs-
gája. A szakácsok már túl
vannak a gyakorlati és elmé-
leti vizsgán is (ezek június
19-én, illetve 26-án voltak),
mindegyikőjüknek sikerült.
Sőt, minden oktató dicsérte a
csapat kiemelkedő teljesítmé-
nyét, nagyon komolyan vették
a felkészülést, az oktatásokon
való részvételt, és a vizsgákat
is. Ez főként a Kolibri tanétte-
remben megtartott vizsga so-
rán nyújtott teljesítmény, a
zsűriző szakemberek szemé-
nek és ízlelőbimbóinak egya-
ránt tetsző eredmények alap-
ján lett nyilvánvaló.

Az ipari gépészek között
öten támogatottként tanultak,
egy személy pedig önköltsé-
gesen vett részt a képzésen, a

vizsgák is megvoltak (21-én
és 22-én), mind sikeresen tel-
jesítették. Ez mondjuk nem is
csoda: hosszú évek óta a gya-

korlati képzésben eredménye-
sen részt vevő, elismert szak-
emberekről van szó. Oktató-
juk is kiemelte képességeiket,
volt, aki felsőfokú végzettség-
gel is fontosnak tartotta, hogy
megszerezze a mester címet.

A villanyszerelőknél né-
gyen vettek részt támogatott
formában a képzésen, a vizs-
gák július közepén lesznek.
Az autószerelőknél hat támo-
gatott és három önköltséges
résztvevővel zajlott a képzés,
ők szeptemberben teszik le a
vizsgáikat. Az akkor záruló
mesterképzési program ered-
ményei ismét a helyi gazda-
ság és szakképzés teljesítmé-
nyében jelennek majd meg.

Ipari gépészek gyakorlati vizsgája előtti eligazítás a Bánkiban

Jelinek Tibor mesterjelölt ismerteti vizsgamunkáját a szigorú szakmai bizottságnak a Kolibri tanétteremben – elismeréssel fogadták

A mostani
képzési

program során
26 vizsgázó

szerezhet
mesterlevelet

FONTOS A MESTERLEVÉL MEGSZERZÉSE
A mestervizsga célja, hogy biztosít-
sa a magasabb szakmai minősítés
elérésének lehetőségét, a tanulók
képzéséhez szükséges szakmai és
pedagógiai ismeretek elsajátítását,
a vállalkozás indításához, sikeres
működtetéséhez szükséges isme-
retek elsajátítását, és hogy az adott
vállalkozás eleget tehessen az
egyes szakmákban a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott

működési feltételeknek. 2015.
szeptember 1-jétől gyakorlati kép-
zést folytató szervezetnél a tanulók
gyakorlati oktatója csak olyan sze-
mély lehet, aki mestervizsgával ren-
delkezik. Egyes szakmákban pedig
a jogszabály előírja, hogy a vállalko-
zás indításának, az önálló munka-
végzésnek a feltétele a mesterlevél
megléte, ezért is fontos annak
megszerzése.

A kamarai csoport a gyáróriás előtt, itt még fényképezhettünk

A duális képzés tapasztalatai
Hatékony megoldás a Szakképzési Klub a szükséges párbeszédhez
A megfelelő képzettségű
szakemberek mind na-
gyobb hiánya a gazdaság
fejlődésének jelentős gátja
lehet. Hogy ez ne így le-
gyen, ahhoz sok szereplő
hatékony együttműködé-
sére van szükség. Ezen a
téren nyújthat helyben se-
gítséget a Dunaújvárosi Ke-
reskedelmi és Iparkamara
Szakképzési Klubja.

A helyi szakképzés szervezé-
sében kiemelkedő szerepet
betöltő városi kamara, amely-
nek feladata, hogy a térség
gazdasági szereplőinek ilyen
jellegű érdekeit képviselje,
napi kapcsolatban van a terü-
leten tevékenykedőkkel, kép-
zési intézményekkel, gyakor-
lati képzőhelyekkel.

Azonban számos olyan
kérdés van, akár a jogszabá-
lyok változásai miatt is, ame-
lyek esetében érdemes az
érintetteknek közösen, min-
denki számára megfelelő
megoldást találniuk.

A helyi kamara stratégiai
koordinátora (szakképzési ve-
zetője), Grosch Andrea sze-
rint ezen a téren kap fontos
szerepet a Szakképzési Klub,
amelynek keretében a jövő
évi feladatok előkészítése ér-
dekében több rendezvényt is

szerveztek a közelmúltban.
Május 17-én a Dunaferr, a
Hild és a Lorántffy iskolák-
hoz tartozó gyakorlati képző-
helyek számára tartottak kon-
struktív, több témát (foglalko-
zási napló, iskolai kapcsolat-
tartás, a gyakorlati képzés tar-
talmának és ütemezésének
problémái, tanulói motivációs
rendszer átalakításának igé-
nye, pályaorientáció, munka-
erő-piaci problémák, hogy
csak néhányat emeljünk ki) is
körbejáró megbeszélést. A
rendezvény igazolta, hogy a
klub a duális szakképzésben
részt vevők informálásán, az
aktuális törvényi előírások is-
mertetésén túl elősegíti a
partnerség kialakítását a terü-
let szereplői között.

Május 31-én a kereskedel-
mi, a Pentelei Molnár János
és az Adu iskolák gyakorlati
oktatásáért felelős cégek szá-
mára tartottak hasonló témájú
klubfoglalkozást. Ezen főként
az iskolának és a gyakorlati
képzőhelynek a tanulók szak-
mai fejlődésében, fegyelmi

problémáinak, hiányzásainak
kezelésében való együttmű-
ködésére, közös teendőire te-
relődött a diskurzus.

A Szakképzési Klub követ-
kező rendezvényén, június
14-én a NAV szakembere tar-
tott tájékoztatást a gyakorlati
képzőhelyek számára a szak-
képzési hozzájáruláshoz kap-
csolódó elszámolási tudniva-
lókról, ellenőrzési tapasztala-
tokról. A résztvevők elsősor-
ban a jogszabályok pontosítá-
sával, alkalmazástechnológiá-
jával kapcsolatos kérdéseket
tettek fel.

Szeptemberben egy másik
fontos, sokszereplős terület-
tel, a pályaorientációval kap-
csolatos klubfoglalkozásra

kerül majd sor, amelynek elő-
készítése már szintén meg-
kezdődött. Az előző klubfog-
lalkozásokon rendre felmerült
ennek a területnek a jelentő-
sége, amely téren szintén erő-
síteni kell az együttműködést,
együttgondolkodást.

A szakképzés, a gyakorlati
képzés, az intézményi felada-
tok területén több jogszabályi
változás várható ősszel, így a
Szakképzési Klub ezt követő
foglalkozásainak témái min-
den bizonnyal önmaguktól
adódnak majd. Az érintettek
közötti párbeszédnek ez a fó-
ruma nagymértékben hozzá-
járulhat a terület hatékonysá-
gának, sikereinek további nö-
veléséhez.

Előadás a szakképzési hozzájárulásról a klub rendezvényeként

A sikeres
program ősszel

folytatódik

Csillagos kirándulás
Szakmai látogatás a kecskeméti Mercedesnél
A városi kamara újabb
üzemlátogatást szervezett
június 26-ára, az érdeklő-
dők a kecskeméti Merce-
des-Benz gyárat látogat-
hatták meg.

Évről évre több hasonló prog-
ramot szervez a Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara,
hiszen mindig nagy az érdek-
lődés a lehetőség iránt, akár
Audi-gyár látogatásáról, akár
a paksi atomerőmű megtekin-
téséről, akár, mint most, a
Mercedes hatalmas komple-
xumával való ismerkedésről
legyen szó. Ide is másodszor
szervezett már csoportot a he-
lyi kamara.

A programok sikerét iga-
zolja, hogy rendre már
visszaúton arról beszélnek a
résztvevők, legközelebb me-

lyik gyárba kellene látogatást
szervezni.

A műszaki szakemberek,
vállalkozások szakmai, üzleti
irányítását, munkaszervezését
végző személyek egészen
más szemmel vesznek részt
egy-egy ilyen úton, mint egy
átlagos érdeklődő, ez az ott
feltett kérdések, a lefolytatott
beszélgetések során is jól lát-
szik. Ugyanakkor azok szá-
mára is lenyűgöző egy ilyen
program, akik nem a fentebb
leírt szakmai területek szem-
üvegén keresztül nézik a
gyártóműveket. Mindig van-
nak ilyenek is a részt vevők
között, miként fiatalok is,
akiknek az érdeklődésük for-
málásában, pályaválasztásá-
ban lehet meghatározó szere-
pe egy ilyen élménynek. Fi-
gyeljék tehát: lesz folytatás!

Az oldalt megrendelte és készíttette: Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. Felelős: Hegyiné Tóth Noémi titkár


