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MINŐSÉGCÉLOK KIÉRTÉKELÉSE 2021. 

„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  

1. 

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 

E-000051/2013/A001 

Pápa, 2020.11.06. – 2021.01.28. 

4,54 4,82 I  5 0  N 9,82 9,98 I   

2. 

Aranykalászos gazda 

E-000051/2013/A003 

Pápa, 2020.11.09. – 2021.03.27. 

4,60 4,04  N 5 0  N 9,77 9,32  N  

A Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó tanfolyamot iskolánk a felnőttképzés keretében, a VP1-1.1.1-17 kódszámú, „Agrárgazdasági képzések és 

felkészítő tréningek” című kiemelt projekt keretében indította el. Ezen tanfolyam a képzésre jelentkezők alacsony létszáma miatt a tavalyi év 

folyamán már két alkalommal meghiúsult. Azonban 2020. novemberében a jelentkezettek létszáma nemhogy elérte, hanem meg is haladta a 

tervezett létszámot, így a tanfolyam elindult. 
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A képzés elméleti órái – a képzési programnak megfelelően – a 2020. év tavaszán világszerte megjelent COVID-19 korona vírus következtében 

kialakult és jelenleg is fennálló veszélyhelyzet miatt digitális formában zajlottak. A gyakorlati órák viszont – a járványügyi szabályok szigorú 

betartása mellett – kontakt órák formájában kerülhettek megtartásra. 

Elmondható, hogy a felnőttképzéssel a résztvevők elégedettek voltak, lemorzsolódás a képzésen nem történt. A 2021. évi vizsgaeredmény átlaga 

elérte, sőt jóval meg is haladta a várt eredményt. Az elégedettség mértéke – igaz, csekély mértékben – szintén felülmúlta a várakozásokat. 

Mindkét minőségcél tényértéke pozitívum a tanfolyamra nézve. 

Felkészült, széles körű ismeretanyaggal és tudásbázissal rendelkező elméleti és gyakorlati oktatók segítették a képzés során a közös munkát. A 

gyakorlati alkalmak esetén nem volt szükség külső helyszínre. Ezek az órák az intézmény erre a célra kialakított, jól felszerelt szaktantermében 

zajlottak. Mindezek következtében a képzés során egy összetartó, egymást segítő csapat alakult ki. 

Az első és a harmadik minőségcél esetén látható, hogy a tényérték – ugyan kis mértékben – de meghaladta a célértéket. A vizsgán valamennyi 

résztvevő megjelent. Lemorzsolódás a képzés során nem történt. Meg kell jegyezni, hogy a képzés megkezdése után csatlakozott a tanfolyamhoz 

két fő résztvevő. A résztvevők elégedettsége rendkívül jó eredményt hozott, csekély mértékű értékkülönbség híján elérte a maximális értéket. 
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Az Aranykalászos gazda tanfolyamot iskolánk a felnőttképzés keretében, a VP1-1.1.1-17 kódszámú, „Agrárgazdasági képzések és felkészítő 

tréningek” című kiemelt projekt keretében indította el 2020. novemberében 24 fő résztvevővel. Ez a második olyan felnőttképzési tanfolyam 

intézményünkben, mely ezen pályázat keretén belül került lebonyolításra. 

A képzés elméleti órái – a képzési programnak megfelelően – a 2020. év tavaszán világszerte megjelent COVID-19 korona vírus következtében 

kialakult és jelenleg is fennálló veszélyhelyzet miatt digitális formában zajlottak. A gyakorlati órák nagy része viszont – a járványügyi szabályok 

szigorú betartása mellett – kontakt órák formájában kerülhettek megtartásra. Sajnálatos módon a járvány miatt a tanfolyam utolsó harmadában a 

gyakorlati vizsgákat is digitális formában kellett lebonyolítani, illetve a modulzáró és a szakmai vizsga időpontját is szükséges volt módosítani. 

Elmondható, hogy a felnőttképzéssel a résztvevők elégedettek voltak, lemorzsolódás a képzésen nem történt. A 2021. évi vizsgaeredmény átlaga 

nem érte el a várt eredményt. Az elégedettség mértéke – sajnos nagyobb mértékben – szintén alulmúlta a várakozásokat. Egyik minőségcél 

tényértéke sem tekinthető pozitívnak a tanfolyamra nézve. 

Felkészült, széles körű ismeretanyaggal, több éves gyakorlattal rendelkező elméleti és gyakorlati oktatók segítették a képzés során az ismeretek 

elsajátítását. A gyakorlati alkalmak esetén a fennálló járványügyi veszélyhelyzet miatt több külső helyszínre nem volt módjuk ellátogatni a 

résztvevőknek. Ezek az órák digitális formában kerültek megtartásra. 
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Az első és a harmadik minőségcél esetén látható, hogy a tényérték – jelentősebb mértékben – alulmúlta a célértéket. A vizsgán 2 fő résztvevő 

nem tudott megjelenni egészségügyi okok miatt. Ez talán betudható annak, hogy a képzés során nagyobb mértékű volt a digitális oktatás, mint 

korábban, így a résztvevők számára nehezebb volt a tananyag elsajátítása. Lemorzsolódás a képzés során nem történt. A résztvevők elégedettsége 

– bár elmaradt a várakozásoktól – így is kedvező eredményt hozott. 

 


