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NEMZETKÖZIESÍTÉSI STRATÉGIA 

 

I. MISSZIÓNK: 

Centrumként küldetésünknek érezzük, hogy intézményeink összehangolt működésével az 

agrárszakmának elkötelezett tanulóknak olyan színvonalas környezetet biztosítsunk, mely 

megfelel a társadalmi, gazdasági és a megújuló munkaerőpiaci elvárásoknak is, és ezáltal a 

nemzetközi színtéren is sikeresen helytálló szakembereket képezzünk.  

Oktatóink mind olyan kiváló szakemberek, akikkel ezeket a feltételeket garantálni tudjuk a 

hozzánk beiratkozóknak. Igyekszünk megfelelni a változó oktatáspolitikai környezetnek és a 

változó keretrendszereknek, ezen elvárások alapján alakítjuk ki Szakmai Programunkat.  

A programnak része nemcsak a szakmai és a pedagógiai hitvallás, de igyekszünk olyan 

alapértékekre is figyelmet fordítani, mint a fenntarthatóság, elfogadás. 

Modern eszközökkel, a jó gyakorlatok megosztásával és izgalmasabb tartalmakkal még 

vonzóbbá akarjuk tenni az agrárszakmákat a diákok számára, és be akarjuk bizonyítani, hogy 

bármely korosztályú és képességű hallgatóinknak jó befektetés az ágazatban új szakmát 

elsajátítania.  

Erősen gyakorlatorientálttá akarjuk tenni a szakképzést, és a továbbiakban is szeretnénk 

partnereink között tudni azokat a gazdasági szervezeteket, amelyek eddig is partnerei voltak az 

iskoláknak. 

II. JÖVŐKÉPÜNK: 

Célkitűzésünk, hogy középtávon Magyarország meghatározó és versenyképes agrár-

szakképző, továbbképző centruma legyünk a Nyugat-Dunántúli régióban, növelve az 

agrárágazat presztízsét. Az agrárium minden körülmények között működőképes, a szektor 

folyamatos termelése létfontosságú. A legmodernebb technológiák átvételével, erősen 

gyakorlatorientált szakképzések bevezetésével, kiterjedt stratégiai és nemzetközi 

kapcsolatokkal támogatjuk a jövő szakembereinek képzését.  

A nemzetköziesítésnek köszönhetően kínálatunkat az aktuálisan szükségesnek vélt szakmai 

profil megtartása mellett új, megújulást hozó szakmákkal bővítjük, s így európai dimenziójú 

oktatási intézménnyé válunk. 

Diákjaink és tanáraink is elkötelezett hívei az élethosszig tartó tanulásnak, és ehhez 

folyamatosan keresik a képzések és az önképzések különböző formáit itthon és külföldön.  

A többi agrárcentrummal és az egyetemekkel együtt gondolkodva, egymást szakmailag 

támogatva szolgáljuk ki a hazai munkaerőpiacot, biztosítjuk a jövő agrár- és élelmiszeripari 

szakembereit. 

III. KÜLSŐ GAZDASÁGI KÖRNYEZETÜNK ÉS ERŐFORRÁSAINK:  

Az agrárszakképzésben – az Agrárminisztérium fenntartásában – 62 intézmény működik 

Magyarországon, melyeket 2020. július 1-jétől öt szakképzési centrumba szerveztek. A 

Kisalföldi Agrárszakképzési Centrumhoz Győr-Moson-Sopron, Fejér, Komárom-

Esztergom, Vas és Veszprém megye 12 intézménye tartozik, területe a Balaton északi vonalától 

a Duna vonaláig terjed.  

Iskoláink technikumi, szakképző iskolai iskolarendszerű képzést, ezen kívül felnőttoktatást 

is biztosítanak mezőgazdaság és erdészet, valamint élelmiszeripar szakmacsoportokban. A 

jelenlegi szakképzési törvény (2019) sokkal nagyobb rugalmasságot biztosít a képzésben, mint 

korábban, ezen kívül a diákok ösztöndíj rendszere is motiváló tényező az ide jelentkezőknek. 

Az első számú ábrán mutatjuk be iskoláink földrajzi elhelyezkedését, melyen látható, hogy ez 
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a Kisalföld tájegységet csak részben foglalja magába, jellemzően inkább a Nyugat-Dunántúl és 

a Közép-Dunántúl régiós összefoglalása. 

 

 

1. számú ábra: A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum iskoláinak elhelyezkedése 

Gazdasági mutatói alapján a Nyugat-Dunántúl fejlettebb a magyarországi átlagnál, ám a 

környező, határokon átívelő régiós szomszédjai közül a nyugatról határoló Burgenland, az 

északi Západné Slovensko, valamint a délről határos Vzhodna Slovenija is mind jobb 

mutatókkal rendelkeznek. A bruttó hozzáadott érték gazdasági ágak szerinti megoszlását 

tekintve a mezőgazdasági termelés aránya a szolgáltatási és az ipari szektor mögött a régió 

össztermelésének mintegy 4-5%-át adja. A mezőgazdasági ágazaton belül ugyanakkor jelentős 

a 100 hektárt meghaladó birtoknagyság aránya (>70%), mellyel a térség agrárképzésére nagy 

hangsúly kerül.  

A magyar mezőgazdaságban az élőmunka termelékenysége nagyon el van maradva a 

nyugati tagországok és a világ élenjáró mezőgazdaságainak színvonalától, mely egyik oka a 

súlyos tőkehiány mellett az egyéni gazdálkodók szakképzettségének alacsony színvonala. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A bruttó hozzáadott érték 

gazdasági ágak szerinti összetétele 

 

  

 

 

 

3. ábra: Mezőgazdasági 

terület megoszlása 

birtoknagyság szerint 
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Ebben a makrokörnyezetben az újonnan létrejött Centrum intézményei több fontos célt 

tűztek ki maguk elé iskolai és centrum szinten is, melyek fő irányvonala a gyakorlatorientált 

képzés felé történő elmozdulás. A konzorcium vezetése az Erasmus+ program, az élethosszig 

tartó tanulás és a környezeti, szakmai fenntarthatósági célkitűzései mellett a más kultúrák és 

technológiák megismerésének, és az ott szerzett gyakorlati ismeretek elsajátításának céljait is 

szem előtt tartja nemzetköziesítési stratégiájának megalkotása során. Ebben a folyamatban a 

centrum vezetése több olyan intézményének a tapasztalatára támaszkodik, ahol mobilitási és 

partnerségi programokban történő részvétel tekintetében a gyakorlat adott. Többek között 

tanári- és diákmobilitások valósultak meg az Erasmus+ programban ír (Racing Academy & 

Centre of Education (Kildare, Ireland)), finn (Hevosopisto Oy (Ypäjä, Finland)), szlovák 

(Stredná odborná škola chovu koní a služieb (Šaľa, Slovakia)), cseh (Střední škola dostihového 

sportu a jezdectví (Praha - Velká Chuchle, Česká Republika)), valamint angol Shadwells Estate 

Company Ltd. (Thetford – United Kingdom) partnerek bevonásával. 

Az iskolák jó kapcsolatokat ápolnak cégekkel, helyi szervezetekkel, a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamarával és a fenntartó Agrárminisztériummal. Ezek a kapcsolatok mind nagyon fontosak 

azért, hogy a folyamatos fejlődésnek minden feltétele adott legyen és segítséget, támogatást 

kapjunk. 

Meg kellett állapítanunk, hogy centrumunk iskoláinak rengeteg erőssége mellett sok az a 

fejlesztési terület, ami beavatkozást igényel. 

Erősségeink Erősítendő területeink 

 Hagyományaink, oktatóink szakmai 

tapasztalata 

 Csökkenő tanulói létszám, szaktanári 

utánpótlás bizonytalansága 

 Elhivatott és a lehetőségekre nyitott 

centrum és iskolai vezetőség 

 A diákok és tanárok kompetenciáinak és 

motivációjának erősítése 

 Kis iskolák és lapos szervezet, jól 

működő és bevált rendszerek 

 Nemzetközi lehetőségek hatékonyabb 

kiaknázása, kapcsolati háló egymás közti 

megosztása 

 Jelenlegi hazai és külföldi 

partnerkapcsolatok, testvériskolai 

kapcsolatok 

 Disszemináció a Centrum intézményei 

között, közös célok és tervek kidolgozása 

 Diákok sorsának követése  Agrárszakképzés népszerűsítése 

 Támogató szakpolitikai környezet, 

stabil financiális háttér 

 A mezőgazdaság - a klímaváltozásból, 

fogyasztási igények változásából stb. eredő 

- szerkezeti átalakulásának lekövetése a 

szakoktatásban 

 A változásokra fogékony, fejlődést 

igénylő regionális szövetkezetekkel, 

cégekkel és vállalkozókkal való 

kapcsolatok 

 A regionális agrár- munkaerőpiac kínálati 

oldalának fejlesztése 

 EU-s pályázatok kihasználása  Diákok csökkenő alapkompetencia szintje 

 

Intézményeink több évtizedes hagyományokkal rendelkező stratégiai gondolkodásmódja, 

valamint az oktatók elhivatottsága, szakmai tapasztalata biztosítja a megfelelő hátteret a 

rendszerszintű gondolkodáshoz. A kollégák nyitottsága, kiváló szakmai felkészültsége a 

centrum fő erőssége, mely kiegészül azzal a partnerközpontú szemlélettel, mely a közvetlen és 

közvetett partnerek (diák, szülő, fenntartó, kamara stb.) igényeinek figyelemmel kísérésével azt 

eredményezi, hogy az iskola piacorientált kínálatot alakít ki. A centrum 12 tagintézményében 

jelenleg több mint 20 szakma oktatása folyik, valamint a Szakképzés 4.0 stratégia keretei között 

újabb területeken kezdjük meg felnőttképzési tevékenységeinket.  
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A dolgozói létszám ASZC szinten több mint 700 fő, melyből több mint 400 fő az oktató, 

hozzávetőleg 300 fős támogató személyzettel kiegészülve. Konzorciumunk tehát kellő humán 

erőforrással rendelkezik a projektek megvalósítására, projektcsapatunkat jól képzett, tapasztalt 

szaktanárokból és támogató kollégákból állítjuk össze, mely alkalmassá tesz minket a stratégiai 

célok eléréséhez szükséges hatékony együttműködésre. A nemzetköziesítés során 

kulcsfontosságú a munkafolyamatok hatékony megszervezése, a pontos adminisztráció és a 

célfeladatok megfelelő ütemezése, mely a kollégáink támogató munkája révén válik 

kivitelezhetővé.  

Intézményeink egyik kiaknázatlan potenciálja a rendelkezésünkre álló tangazdaságokban, 

tanműhelyekben rejlő potenciál szélesebb körű kihasználása. Lehetőséget biztosíthat a 

mobilitási programokban hozzánk érkező külföldi diákok fogadására, az adott iskolai 

infrastruktúra fejlesztése révén bevételt generálhat az iskolának, ugyanakkor a tudás gyakorlati 

alkalmazását is biztosítja. 

A Föld népessége csökkenő mértékben, de egyre gyarapszik, 2025-re a becslések alapján a 

világ lakossága eléri a 8 milliárdot. Ezzel párhuzamosan csökken az egy főre jutó erőforrások 

nagysága, így az élelmiszerigényt csak hatékonyabb termeléssel lehet kielégíteni. Bár a világ 

agrártermelésének volumene az utóbbi évtizedben évi 1,5-2,0%-kal növekedett, maga a 

termelés pazarlóan magas természeti erőforrás-felhasználással (nyersanyag, víz és energia) járt, 

ami sem az ökológiai, sem a fenntartható fejlődés kritériumainak nem felel meg.  

A fenntartható mezőgazdaság alternatívái a precíziós gazdálkodás, talajkímélő 

mezőgazdálkodás, vegyes gazdálkodási rendszerek, a biogazdálkodás, az agrárerdészet 

lehetőségei, a fotovoltaikus rendszerek telepítése és egyéb megújuló energiák alkalmazása. 

Fontos szerep jut az infokommunikációs technológiáknak, a pontos méréseknek, a 

szabályozásnak és a számítógépes vezérlésnek. Iskoláink is egyre több kutatási projektben 

kívánnak részt venni a digitalizáció mellett, hiszen az agrárszektorban is megjelentek az 

autonóm járművek, a robottechnológia, a korszerű mezőgazdasági eszközök. A természet és a 

technológia közti lehetőségek kutatása nem nélkülözheti a mérnöki szemléletet, az innovációt. 

Részt veszünk az „Okos Gazda” programok célzott képzéseiben (sharing economy módszerek 

fejlesztése, OMSZ szolgáltatásai a mezőgazdaságban, mint pl. földfelszíni mérőhálózat 

kiterjesztésében, fejlesztésében történő részvétel). A már jelenleg is rendelkezésre álló 

alkalmazott technológiák (globális helymeghatározás vagy a virtuális valóság) mellett 

ugyanakkor a sok különböző informatikai adat együttes értékeléséből új minőségű 

következtetéseket lehet levonni. Ez az úgynevezett Big Data használatát jelenti, lehetővé téve 

például a mesterséges intelligencia alkalmazását a döntéstámogató rendszerek alkalmazásában.  

Lépést kell tehát tartanunk az aktuális nemzetközi trendekkel és technológiákkal, át kell 

vennünk a jó nemzetközi gyakorlatokat, melyhez szintén elengedhetetlen az idegen nyelvi és 

digitális kompetenciák fejlesztése és a nyitottságra nevelés. Az innovatív szemlélet alakítása 

azért is fontos, mert a régióra jellemző demográfiai trendek, a fokozatosan elöregedő 

társadalom, hatványozottan érvényesülnek az intézmények oktatói között. Ez a környezet a 

célok elérése tekintetében a rendszer egyik fontos gyengesége. Az oktatók növekvő 

átlagéletkora a diákok csökkenő számával párhuzamosan komoly kihívások elé állítja az 

intézmények vezetőit. A nem megfelelő szintű pedagógus motiváció (belső igény hiánya a 

szakmai fejlődésre) és a tanulók olykor alacsonyabb kompetenciaszintje a képzések 

hatékonyságát veszélyeztetik. Ugyancsak kódolt veszély a társadalomban elindult kétkezi 

szakmák leértékelődési trendje, mely kiegészülve az elöregedő intézményi szintű 

infrastruktúrával kevésbé teszi vonzóvá az agráriumi képzés perspektíváját mind tanulói, mind 

pedig oktatói szinten. A materiális háttér korszerűtlensége miatt alacsonyabb a 

felelősségvállalási és kezdeményező készség az egyes intézményekben, a szaktanárhiány, az 

utánpótlás bizonytalansága, a gyengébb képességű diákok, illetve a korszerű tananyag hiánya 

könnyen vezet a tanárok szakmai kiégéséhez és a diákok motivációjának hiányához.  
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Minden intézményünk elhivatott az esélyegyenlőség mellett, a lemaradóknak felzárkóztató 

programokat biztosítunk, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, tanulási 

nehézségekkel küzdőket gyakran iskolai alapítványokon keresztül vagy a közösség 

támogatásával segítjük, hiszen általában ők a legkevésbé motiváltak. Több iskolánk részt vett a 

GINOP-6.2.3-17 pályázaton (Alapkompetencia-fejlesztéssel a lemorzsolódás ellen az FM 

nyugat-magyarországi szakiskoláinak együttműködésében), mely célja a szakképzésben 

tanulók végzettség nélküli iskola elhagyásának csökkentése és az alapkészségek fejlesztésének 

támogatása volt a kompetencia-alapú oktatás fejlesztésével, a köznevelési rendszer 

eredményességének javításával, a minőségének és struktúrájának megújításával. A TÁMOP-

3.1.4.C-14-2015-0026 INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE pályázatunk célja olyan, az 

egész iskolára kiterjedő fejlesztések, illetve programok megvalósítása volt, melyek által az 

iskolai infrastruktúra és a tanulói-oktatói szemlélet egyaránt meg tud újulni. Centrumunk több 

iskolájában elérhetők különböző felnőttképzések, mely népszerűsítése főleg a hátrányos 

helyzetben élőket célozza, az élethosszig tartó tanulás (life long learning) keretein belül további 

szakmákat kínál, segít az ágazat „krízisálló” jellegének tudatosításában, a benne tevékenykedők 

magasabb létbiztonságát kiemelve. 

IV. STRATÉGIAI CÉLJAINK 

A fentiekben taglalt erősségek és erősítendő területek ugyanakkor előrevetítik a fejlődés 

lehetőségét. Ezek érdekében agrárszakképzési Centrumunk az alábbi nemzetköziesítési 

stratégiai célokat tűzi ki az elkövetkezendő időszakra: 

 

1. Fenntartható agrárspecifikus új technológiák bevezetése és tudásfejlesztés 

nemzetközi szinten 

  

2. A tanárok és diákok motiválatlanságának feloldása 

 

3. Agrárágazatok presztízsének növelése, a szakmák népszerűsítése 

A fentebb megfogalmazott célok elérése érdekében centrumunk több olyan intézkedés, program 

megvalósítását kívánja bevezetni, melyekkel a tanári- és diákmobilitások révén lerakhatók a 

kor kihívásainak megfelelő képzés alapjai. A stratégia megfogalmazásában különálló, ám 

mégis egymással szorosan összefüggő céljaink az alábbi fejlesztési célok és eszközök révén 

érhetőek el: 

1. Fenntartható agrárspecifikus új technológiák bevezetése és tudásfejlesztés 

nemzetközi szinten 

 Közép távú célkitűzésünk az átalakuló világgal párhuzamosan változó mezőgazdasági 

technológiai kihívásokhoz igazodó képzés megvalósítása, fejlesztése, a nemzetközi 

tudás és gyakorlatok átvétele.  

 Terveink szerint évente több hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési projektbe 

kapcsolódnak be intézményeink, hogy tangazdaságaikban új technológiákat, új 

fejlesztések prototípusait teszteljék (pl. robotizálás, GPS-vezérlés, LettUs Grow), 

ezáltal széles körben kerülnek bemutatásra a korszerű megoldások. Diákjainknak 

drónvezető képzést szeretnénk indítani, egyetemekkel együttműködésben. 

 Felismertük, hogy a klimatikus eredetű károk a precíziós termesztéstechnológiák 

fejlesztését is lassíthatják hazánkban, ezért szükségessé válik a jövőben egy olyan 

innovatív termesztés-technológiai rendszer fejlesztése, amely a talaj-növény 

kölcsönhatások sajátosságaihoz és a megváltozott klimatikus környezethez egyaránt 

illeszkedve minimalizálja a szélsőséges aszálykárokat, biztosítva ezzel a 

fenntarthatóságot. Ennek érdekében közös szakmai fórumot, Erasmus stratégiai 
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partnerségi programokat alakítunk ki hazai és nemzetközi vállalati és intézményi 
partnereinkkel, vendégelőadókat hívunk intézményi rendezvényeinkre. 

 Az Európai Parlament 2020 októberében elfogadta az egész EU-ra kiterjedő 

klímarendeletet, mely biztosítja a klímasemleges gazdálkodásra való átállást és 

ösztönzi a szén-dioxid-megkötés fokozását. Léteznek megoldások, valamint példák a 

legjobb gyakorlatokra, melyeket intézményeink is szeretnének megismerni, majd a 

tapasztalatokat oktatási anyagainkba beépíteni. Ezek adaptálásában, a közös 

gondolkodásban és a jó tapasztalatok megosztásában szintén segítenek az Erasmus 

stratégiai programok és a kollégák külföldi szakmai továbbképzései, a job 

shadowing tevékenységek. 

 A nemzetközi piaci igényeknek megfelelő és arra gyorsan reagálni tudó, adaptálható 

szakmai paletta kínálatával és oktatóink magas szintű szakmai felkészültségével 

intézményeink biztosítják tanulóiknak a megfelelő színvonalú oktatást. Az agrárium 

jelenlegi kihívásaira (pl. jelenlegi és jövőbeni járványok, fagykár, kártevők elleni 

küzdelem) hazai és nemzetközi példákat bemutató környezetvédelmi oktatást 

vezetünk be a pozitív élmény és visszacsatolás érdekében.  

Ütemezés: Rövid/Középtávú cél (1-3 év): 

 1.év: a tanárok szakmai továbbképzése a célkitűzéssel összhangban, job-shadowing, 

diákok külföldi szakmai gyakorlata, precíziós gazdaságok. 

 2.év: szakmai módszertani tananyagok kidolgozása, diákok külföldi szakmai 

gyakorlata, külföldi szakmai versenyek. 

 3.év: közös szakmai fórumok szervezése, Erasmus stratégiai partnerségi programokba 

bekapcsolódás, vendégelőadókat hívunk rendezvényeinkre, diákokat és tanárokat 

fogadunk. 

 

2. A tanárok és diákok motiválatlanságának feloldása 
 

 Lépést kell tartanunk a digitalizáció térnyerésével, az agrár szakmákban is egyre 

nagyobb hangsúlyt kap a technológia, az elektronika, az informatika. Intézményeink 

között a digitális kompetenciákban számottevő a különbség, melyet a jó gyakorlatok 

cseréjével kívánunk oldani. A programozás, a robotika, a gépészet és a 

termékfejlesztés területéről hazai és külföldi vendégelőadók meghívásával tervezzük 

korszerűbbé és még izgalmasabbá tenni a tananyagot, mely által tanáraink és diákjaink 

digitális és transzverzális kompetenciái egyaránt fejlődnek. 

 A digitalizáció mellett a másik nagy kihívás az idegennyelvi készségek fejlesztése, 

mely a nemzetközi környezet miatt elengedhetetlen. Külföldi kapcsolatainkat 

kihasználva szeretnénk minden diákunknak és iskoláinkban dolgozó tanárainak, 

valamint a támogató személyzetnek lehetőséget biztosítani több hetes külföldi szakmai 

gyakorlatokon és Erasmus programokon való részvételre. Idegennyelvi kurzusokkal, 

anyanyelvi tanárok bevonásával, partneriskolák közti online órákkal, eTwinning 

projektekkel, helyi cégek bevonásával és nemzetközi események szervezésével 

igyekszünk fejleszteni diákjaink és tanáraink nyelvi készégeit. A technológiai újítások, 

az izgalmas tartalmak nagyban hozzájárulnak tanáraink és diákjaink motivációjához. 

 Legtöbb iskolánk az elmúlt években számos nemzetközi projektet bonyolított le 

sikeresen, tanulóink és tanáraink a Leonardo, a Comenius, az Erasmus+, a Határtalanul 

programokon, valamint külföldi szakmai gyakorlatokon és egyéb mobilitási 

csereprogramokon vehettek részt. Megtapasztaltuk a nemzetköziesítés és az ezzel járó 

mobilitások jótékony, rövid távú hatását. Ugyanakkor felismertük, hogy a hosszú távú 

fejlődés érdekében paradigmaváltásra van szükség, s a fókuszt az eseti projektekről az 

egymásra épülő projektekre, stratégiai projekt-szemléletre kell áthelyezni. Továbbra 



 
8 / 11 

 

is szeretnénk kiaknázni a fenti programok nyújtotta lehetőségeket, s azokat minden 

egyes intézményünk számára elérhetővé tenni. Célunk, hogy tanulmányai során minden 

tanulónk – integrálva a hátrányos helyzetű és egyéb tanulási nehézséggel bíró diákokat 

– részt vehessen a fenti programok valamelyikén a tanulmányai során legalább egyszer. 

Ez a fajta tapasztalat kinyitja számukra a világot, fejleszti alap-és transzverzális 

kompetenciáikat, felfedezik a tanulást mint élményt, önállóbbak lesznek és 

fogékonyabbak az újdonságokra. Részvételükkel nem csak ők maguk gazdagodnak, 

hanem közvetlen környezetük is, munkájuk hozadékaként pedig a teljes régió, valamint 

a jó gyakorlatok terjesztésével a nemzetközi partnerek is. 

 A tanárok módszertani fejlesztése elengedhetetlen annak érdekében, hogy lépés 

tudjanak tartani az iskolánkba érkező egyre újabb generációs problémákkal. A Szakmai 

Program alapján is fontos a folyamatos fejlődés, erre azonban a kollégákat motiválnunk 

kell és együtt dolgoznunk a pedagógus-kiégés ellen. Erre kiváló lehetőség az Erasmus 

program, mellyel gátlásaik oldódnak, idegennyelvtudásuk fejlődik, nyitottabbá 

válnak. 

 A 21. század közepére a fejlett ipari országokban, így Magyarországon is az 

agrártermeléssel foglalkozók létszáma az összes foglalkoztatott arányában 1-5%-

ra csökken. Különböző pályázatok által biztosított szakmai képzési lehetőségek minél 

szélesebb körű kiaknázása nemzetközi tapasztalatok megszerzése céljából. Ezt a rövid 

távú célt a jelenlegi és egyéb partnerkeresési módszerek (pl. eTwinning, OTLAS 

platform) révén látókörünkbe kerülő partneriskoláinkon keresztül diákjaink jelenlegi 

3-4%-os részvételi szintjéről már a program első évében 10-12%-os szintre kívánjuk 

emelni. Közép- és hosszútávon a partnerintézményekkel történő együttműködés 

szintjének, a cserediákok számának és az oktatói programok gyakoriságának további 

növelését tartjuk kívánatosnak. 

 A termőföld megtartásáért, illetve megszerzésért folytatott versenyben csak azok az 

agrártermelők tudnak majd helytállni, akik magas szintű (egyetemi, főiskolai) 

szakképzettséggel és emellett komoly vállalkozói képességgel bírnak. Ezt a 

képességet fejleszti a középiskolákban a digitalizáció fejlesztésével párhuzamosan 

használható, magyar, cseh, spanyol és román partnerek együttműködésével, az 

Erasmus+ program támogatásával kifejlesztett online oktatójáték, mely az 

agrárszakképzésben tanuló 17-18 évesek számára a tananyagra épülve nemcsak a 

tanulást segíti, hanem a diákok mezőgazdasági és vállalkozói ismereteinek fejlesztését 

is. Az Agropoly (http://game.plentis.eu) az elméleti tudásanyag mellett 

esettanulmányok, szimulációk és játékos feladatok által ismerteti meg a diákokat egy 

működő vállalkozás mindennapjaival. Ez a fajta tanulás nem hagyja lankadni a tanulók 

érdeklődését és motivációját, ugyanakkor lehetővé teszi a tananyag egyszerű és 

hatékony elsajátítását. A játék magyar fejlesztésű, online platformon a nemzetközi 

együttműködés területén is a kapcsolatépítés eszköze lehet, lévén elérhető több EU 

hivatalos nyelven is. Ugyanakkor fontos terepe az idegennyelvi kompetencia 

fejlesztésnek is. 

 A KSH felmérése (AMÖ 2016) szerint az egyéni gazdálkodók 75%-nak semmiféle 

szakirányú képesítése nem volt, a gazdálkodást gyakorlati tapasztalatok alapján 

végezték. Az egyéni gazdák mindössze 3,4%-a rendelkezett szakirányú felsőfokú és 

10%-a középfokú végzettséggel. Centrumunk fontos célja az agrárszakképzésből a 

felsőoktatásba kerülő diákok számának emelése, a karrier lehetőségek, az életpálya 

bemutatása. Ez elsősorban a centrum aktívabb részvételét igényli a pályaorientációs 

rendezvényeken, beiskolázási kampányokon, nemzetközi szakmai fórumokon, online 

platformokon, szakmai továbbképzéseken. A cél egyik eszköze az, ha a diákokat 

nemzetközi jó gyakorlatokon keresztül motiváljuk a lifelong learning hitvallásra. 

 

http://game.plentis.eu/
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Ütemezés: Középtávú cél (3-5 év): 

 1-2.év: tanárok és diákok külföldi szakmai továbbképzése, és szakmai gyakorlata, 

nyelvtudás fejlesztése 

 2-3.év: disszemináció segítségével a résztvevők számának növelése, megszerzett tudás 

hazai környezetbe történő adaptálása 

 4-5.év: lifelong learning szemlélet meghonosulása, tananyagfejlesztés, külföldi 

környezetben történő megmérettetés alapérték lesz,  

 5.év: diákok és tanárok motiválatlanságának feloldása 

 

3. Agrárágazatok presztízsének növelése, a szakmák népszerűsítése 
 

 Intézményeink már számos nemzetközi és testvérvárosi kapcsolattal, külföldi 

partnerrel, stratégiai partnerséggel rendelkeznek (Ausztria, Finnország, Olaszország, 

Franciaország, Hollandia, Szlovénia, Szlovákia, Csehország, Nagy-Britannia, Írország, 

Németország), valamint a Határtalanul program kapcsán a szomszédos országokkal is 

együttműködnek. A meglévő partnerkapcsolatokban rejlő potenciált kiaknázva 

tovább folytatjuk a nemzetközi szakmai találkozók és iskolák közti versenyek 

szervezését, ahol a tudásmegosztás mellett közösen dolgozunk új technológiákat 

bemutató projekteken is. Azt gondoljuk ennek megvalósítása már rövid távon meg tud 

valósulni. 

 Az elkövetkező évben intézményi és vállalati szinten további 3-5 külföldi és hazai 

szakmai partnerrel szeretnénk bővíteni kapcsolati hálónkat, hogy minden iskolánk 

megtalálja a számára optimális partnert hosszú távú céljai megvalósítása 

érdekében.  

 Tovább folytatjuk sikeres részvételünket a hazai és nemzetközi kiállításokon, 

szakmai versenyeken, az Erdészeti Olimpián, a Gépész Kupán, és iskoláink ezentúl is 

gyakran képviselik hazánkat a Euroskills, Worldskills nemzetközi versenyeken és a 

Belgrad Design Week eseményen. A hazai programjainkra meghívjuk külföldi 

kapcsolatainkat is, ezúton is fenntartva a folyamatos kommunikációt, a jó gyakorlatok 

cseréjét és eredményeink széles körben való terjesztését. 

 Az agrárszakképzés kínálatában szereplő képesítések szélesítése, azok 

nemzetköziesítése területén a már az agrár felsőoktatásban megjelenő, termelési 

hatékonyságot elősegítő digitális kompetenciák bevezetése, új szakmai képességekbe 

nemzetközi tapasztalatok alapján történő integrálása. Ilyenek a már említett „Okos 

Gazda” programok jó gyakorlatainak átvétele, illetve azok „tovább gondolása” közös 

fejlesztési projektek révén, majd a legkiválóbb ötletek fejlesztési projektjeinek 

gondozása, vegyes mobilitások megvalósítása a partnerekkel, mely már középtávon 

elérhető cél. 

Ütemezés: Közép-hosszútávú cél (3-5 év): 

 1-2.év: iskolák tágabb környezetében a projekteredmények disszeminálása 

(pályaorientációs rendezvények, versenyek) 

 2-3.év: nemzetközi versenyek, állandó külföldi képzési kínálat a beiratkozók részére 

 3-4.év: helyi gazdálkodók és cégekkel való szorosabb együttműködés és 

tudásmegosztás a fenntartható gazdálkodás jegyében, pedagógiai szervezetettek való 

közös munka 

 5. év: az agrárágazat vonzó a hozzánk jelentkező diákoknak és tanároknak, köztudatba 

épül az intézmény nemzetközi jellege. 
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A fenti célok megvalósítása azonban elengedhetetlen a tervek előrehaladásának mérése nélkül. 

Ehhez intézményünk meghatározott indikátorokat társít, melyek évről évre történő követésével 

azt gondoljuk, ellenőrizhetjük a sikerességünket. A meghatározott indikátorok mellé 

felelősöket is rendeltünk, akik ezen értékek mérésében és értékelésében szerepet vállalnak. 

 

Kvantitatív indikátorok: 

Mérési és értékelési felelős: projektmenedzsment 

 Kialakított partnerkapcsolatok száma 

 Kialakított együttműködések száma 

 Szakmai nemzetközi versenyeken részt vevők száma 

 Erasmus szakmai gyakorlaton részt vevő diákok és kollégák száma 

 Erasmus köznevelési programon részt vevő diákok és kollégák száma 

 Közvetetten bevont diákok és tanárok száma 

 Diáklétszám százalékos növekedése a programokon 

 Tanárlétszám százalékos növekedése a programokon 

 Stratégiai együttműködések száma 

 Határtalanul programban részt vevők száma 

 Külföldi Nyelvtanulási Programban résztvevők száma 

 Kialakított eTwinning projektek 

 Média megjelenések száma 

 Pályakövetés / elhelyezkedési arányok 

 Meghívott külföldi szakértők, vendégelőadók száma 

 

Kvalitatív indikátorok: 

Mérési és értékelési felelős: szaktanárok, iskolaigazgatók 

 Kialakított új módszertanok száma 

 Kialakított szakmai tananyagok száma 

 Idegennyelvtudás fejlődése a diákok körében 

 Idegennyelvtudás fejlődése a tanárok körében 

 Környezettudatosság fejlődése/ökoiskola programban való részvétel 

 Attitűd változása 

 Tanulmányi eredmények javulása 

 

V. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

Centrumunk földrajzi elhelyezkedése, erőforrásai, szakmai palettája és szakember gárdája 

lehetővé teszi a nemzetköziesítés stratégiai szintre emelését. Vezetőségünk elkötelezett a 

közösen kidolgozott célok mellett, s a lehető legszélesebb spektrumú centrumi 

együttműködésnek és összefogásnak köszönhetően az eddigi tapasztalatok és jó gyakorlatok 

cseréjével és a nemzetközi kapcsolatrendszer megosztásával minden intézményünk a közös 

fejlődés útjára léphet. 2020-tól intézményeink képesek lesznek kizárólag a szakmai kérdésekre, 

az oktatás színvonalának emelésére fókuszálni, míg az optimális működés, a stratégiai döntések 

és a gazdálkodás terén a centrum adja majd a háttértámogatást. Iskoláink szinergiája lehetőséget 

biztosít egyes intézményeink felzárkóztatására, illetve arra, hogy ezentúl ne riválisként, hanem 

partnerekként működjünk együtt.  

A folyamatosság és a hatékonyság érdekében évente több alkalommal fogunk beszámolni 

és megosztani jó tapasztalatainkat és gyakorlatainkat a centrum minden intézményével, ezeket 

tudatosan a stratégiánkba és az oktatási anyagba építjük a hosszú távú fenntarthatóságért. A 

tanulóközösség hatékony bevonása a döntés-előkészítő fázisba segíti áthidalni a tanárok és 

diákok közti generációs különbséget, a párbeszéd pedig előmozdítja a team munkát. Az 

élményalapú tanulás jótékony hatással van diákra és a tanárra egyaránt, olyan diákokat vonzhat 
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iskoláinkba, akiknek csoportját korábban még nem tudtunk elérni. Közös célokat és terveket 

dolgozunk ki minden projektévre, felkészülünk a bejövő mobilitások támogatására, kijelöljük 

az intézményi operatív feladatokat és felelősöket.  

A jó gyakorlatok, a kapcsolati tőke és a nemzetközi tapasztalatok megosztásával és 

disszeminációjával, ezekre építve és egymást segítve megerősíthetjük a Nyugat-Dunántúl 

agrárszakképzési vonalát. Ez a közös fejlődés előre lendíti a térség gazdasági fejlődését is, 

ugyanakkor képessé teszi munkatársainkat és tanulóinkat arra, hogy a nemzetközi színtér 

kihívásainak is megfeleljenek, centrumunk pedig nemzetközi intézménnyé váljon. 

Eredményeink disszeminációja a konzorciumi tagok, nemzetközi képzési és 

munkaerőpiaci partnereink között elengedhetetlen. Eredményeinket és benyomásainkat 

értekezleteken, közösen kialakított fórumokon, a szociális médián túl a kisalföldi térség helyi 

rádióján, újságjain, hírportáljain és közösségi oldalaikon keresztül kívánjuk minél szélesebb 

körben terjeszteni. 

 


