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MINŐSÉGCÉLOK KIÉRTÉTELÉSE 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 

I N I N I N 

 Aranykalászos gazda, 

E-000051/2013/A003 

Pápa, 2020.12.28. – 2021.08.31. 
4,42 4,37  N 3 2  N 9,64 8,69  N 

Téli 

tanfolyam I. 

 Aranykalászos gazda, 

E-000051/2013/A003 

Pápa, 2020.12.29. – 2021.09.07. 
4,84 4,30  N 2 0  N 9,88 9,88 I  

Téli 

tanfolyam II. 

A fenti táblázatban szereplő két Aranykalászos gazda tanfolyamot iskolánk a felnőttképzés keretében, a VP1-1.1.1-17 kódszámú ’Agrárgazdasági 

képzések és tréningek’ című kiemelt projekt keretében indította el. Mindkét tanfolyam a Képzési Program által előírt maximális létszámmal került 

lebonyolításra. A képzések elméleti órái a – a Képzési Programnak megfelelően – digitális formában zajlottak. A gyakorlati órák viszont kontakt órák 

formájában kerültek megtartásra. 
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Felkészült, széles skálájú ismeretanyaggal, több éves elméleti és gyakorlati tudással és tapasztalattal rendelkező oktatók segítették a képzés során 

a tananyag elsajátítását. Hosszas szervezés eredményeként a gyakorlati helyek mindegyikére sikerült eljutni mindkét tanfolyam résztvevőinek. A 

gyakorlati helyek képviselői rendkívül készségesek voltak és teljes mértékben segítették az általuk képviselt ágazat (pl.: sertéstenyésztés, 

juhtartás, kecsketenyésztés) minél alaposabb megismerését. 

A 2020. december 28-án indult tanfolyam esetén az alábbiak mondhatók el: 

A résztvevők elégedettek voltak a képzéssel, a lemorzsolódás mértéke minimális volt (1 fő), a vizsgaeredmény átlaga nem érte el a várt 

eredményt. Az elégedettség mértéke – nagyobb mértékben – alulmúlta a várakozásokat. Egyik minőségcél tényértéke sem tekinthető pozitívnak a 

tanfolyamra nézve, viszont csak kis mértékű a negativitás. 

Az első és a harmadik minőségcél esetén megfigyelhető, hogy a tényérték alulmúlta a célértéket. A harmadik minőségcél esetén nagyobb 

mértékű az eltérés (értéke: 0,95). Ennek ellenére ezen érték is kedvezőnek tekinthető. A tanfolyam résztvevői közül 1 fő morzsolódott le a képzés 

során, egészségügyi okok miatt. Ez körülbelül 2%-os mértékű lemorzsolódást jelent. 

A vizsgán az előző (2020.11.09. – 2021.03.27. között lezajlott) tanfolyam egy résztvevője is megjelent, mivel előzőleg egészségügyi okok miatt 

nem tudta letenni a vizsgát. Ezen alkalommal viszont sikeresen teljesítette azt. 

  



                   Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

                     Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, OM: 030728 

 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.  
 Tel/fax: 89/313-155; 89/313-406,  

 e-mail: info@mezopapa.hu, webmail: www.mezopapa.hu  

 Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: E-000051/2013 

 

VP Projekt azonosító: A projekt a Vidékfejlesztési Program ’Agrárgazdasági képzések és tréningek’ című, VP1-1.1.1-17 kódszámú felhívás 

1844427075 azonosítószámú projekt keretében valósul meg. 

A 2020. december 29-én indult tanfolyam esetén az alábbiak mondhatók el: 

A résztvevők elégedettek voltak a képzéssel, a lemorzsolódás a képzés során nem történt, a vizsgaeredmény átlaga nem érte el a várt eredményt. 

Az elégedettség mértékének tényértéke nem tért el a várt értéktől. Az első minőségcél tényértéke nem tekinthető pozitívnak a tanfolyamra nézve, 

nagyobb mértékű negativitást mutat. 

Az első minőségcél esetén megfigyelhető, hogy a tényérték – nagyobb mértékben – alulmúlta a célértéket. A tényérték által mutatott eredmény 

azért is meglepő, mivel a vizsgán a legrosszabb érdemjegy közepes lett. Ennek ellenére maga az érték kedvezőnek tekinthető, mivel az átlag 4,0 

fölött van. 

A vizsgán az előző (2020.11.09. – 2021.03.27. között lezajlott) tanfolyam egy résztvevője is megjelent, mivel előzőleg egészségügyi okok miatt 

nem tudta letenni a vizsgát. Ezen alkalommal sikeresen teljesítette azt. 


