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MINŐSÉGCÉLOK KIÉRTÉKELÉSE 2020. 

„A” képzési kör 

Ssz. 
Képzési program megnevezése, 

nyilvántartásba vételi száma 

Minőségcél 1 

/Vizsgaeredményesség 5-ös 

skálán/ 

Minőségcél 2 

/Lemorzsolódás %/ 

Minőségcél 3 

/Elégedettség 10-es skálán/ 
Megjegyzés 

Célérték Tényérték 
Teljesülés 

Célérték Tényérték 
Teljesülés 

Célérték Tényérték 
Teljesülés 

I N I N I N 

 Aranykalászos gazda, 

E-000051/2013/A003 

Pápa, 2019.11.30. – 2020.06.12. 

4,6 4,25  N 5 0 I  9,7 9,74 I  
Őszi 

tanfolyam 

 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 

E-000051/2013/A1 

Pápa, 2019.11.15. – 2020.01.21. 
4,40 -  N 5 -  N 9,55 -  N  
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Szöveges indoklás: 

I. Az Aranykalászos gazda tanfolyamot iskolánk a felnőttképzés keretei között, a VP1-1.1.1-17 kódszámú 

„Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című kiemelt projekt keretében indította el. A felnőttképzéssel, a 

tanfolyami résztvevők elégedettek voltak, lemorzsolódás a korábbi években lebonyolított képzésekhez képest ezen a 

képzésen nem történt. A 2020. évi vizsgaeredmény átlaga nem érte el a várt eredményt. Az elégedettség mértéke viszont – 

igaz, csekély mértékben – meghaladta a várakozásokat, amely mindenképpen pozitívum. Felkészült, széles körű 

ismeretanyaggal rendelkező elméleti és gyakorlati oktatók, illetve tapasztalt gyakorlati helyek segítették a képzés során a 

közös munkát. Némi nehézséget jelentett, hogy a képzés 2020. március 26-tól 2020. június 12-ig a világszerte kialakult, 

COVID-19 koronavírus miatt életbe lépett „70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó 

oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól” értelmében digitális formában zajlott. Azonban 

mind az oktatók, mind a képzésben résztvevők helytálltak ebben a nehéz helyzetben. Elmondható, hogy a képzés – az 

időközben kialakult veszélyhelyzet ellenére – megfelelő hatékonyságú és eredményes volt. 

Az első és a harmadik minőségcél esetén látható, hogy a célérték és a tényérték között csekély mértékű az eltérés, a 

vizsgaeredmények átlaga kis mértékben marad el a célértéktől. A vizsgán egy fő igazolható okból nem tudott megjelenni. 

Lemorzsolódás a korábbi évekhez képest ezen a képzésen nem volt, ami kedvező eredmény. A résztvevők elégedettsége a 

korábbi évekhez hasonló eredményt hozott. 
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II. A Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó tanfolyamot intézményünk szintén a VP1-1.1.1-17 kódszámú „Agrárgazdasági 

képzések és felkészítő tréningek” című kiemelt projekt keretében tervezte elindítani. Az iskolavezetés minden 

erőfeszítése ellenére a képzésre jelentkezők létszáma nem érte el a tervezett létszámot, jelentősen alatta maradt. Ezen ok 

miatt intézményünk ezt a képzést nem tudta elindítani. 


