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SAJTÓKÖZLEMÉNY   

„AGRÁRSZAKKÉPZÉS ÁTFOGÓ OKTATÁSI FEJLESZTÉSE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI 
RÉGIÓBAN” 

 

A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és Konzorciumi partnerei az Európai Unió 
támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program keretében a „A szakképzési intézményrendszer 
átfogó fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott VEKOP 8.6.3-16-2017-00004 azonosító számú 

„Agrárszakképzés átfogó oktatási fejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázata 
vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 % - a, 

amely 269,41 millió Forint. A projekt teljes egészében európai uniós támogatásból valósul meg, az 
Európai Szociális Alap hozzájárulásával. 
 

A pályázó szervezet 7 tagú konzorciumot hoz létre. A projekt keretében a 7 tag együttműködésben 
megvalósítja mindazokat a tevékenységeket, melyeket a VEKOP-8.6.3-16 felhívás megfogalmaz kötelező 
feladatként, továbbá a választható tevékenységek tekintetében is megvalósít feladatokat.  

A projekt célja a konzorciumi tagok átfogó pedagógiai, oktatási fejlesztése azokon a területeken, 
melyeken szakoktatást végeznek a konzorciumi tagok. Az átfogó fejlesztéssel a tagok a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás csökkenését kívánják elérni a lemorzsolódás visszaszorításával. A szociális háttér 
feltérképezésével, részletes cselekvési terv kidolgozásával a diákok számára a legmotiválóbb és leginkább 
megvalósítható tevékenységekkel segítjük a kudarcélmények csökkenését, támogatást nyújtva azok 
feldolgozásához. Nem csak a jól megszervezett pedagógiai továbbképzések, tananyagfejlesztések, hanem a 
diákok mindennapi közösségi munkájának, szociális kapcsolatainak támogatása is fontos cél.  

Jelen beavatkozás célja a HÍD programban, illetve a szakképzésben tanulók alapkészségeinek 
fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész 
életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre – való képessé tétel 
érdekében. 

Az életpálya-építés karrier tanácsadással és a pályaorientációs eszközök felhasználásával. 
Modulrendszerű tananyag kialakítása, rugalmas, az egyéni tanulási utakat támogató, a tehetséggondozást 
segítő, gyakorlati, tantermen kívüli, projekt alapon megszervezett képzési rendszer működtetése. 

Kompetencia alapú program kialakítása, az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, 
hatékony fejlesztése. A kilencedik osztályban történő lemorzsolódás megelőzése a tagintézményi 
sajátosságokra épülő egyedi beszoktató program kidolgozásával és bevezetésével. A kilencedikes 

tanulóknak és a kilencedikeseket oktató tanároknak nyújtandó komplex szolgáltatások kiépítése. Az 

alapkészségek fejlesztését és az interaktív módszertani fejlesztések bevezetését segítő programok indítása. 

A tehetséggondozás és a végzősök továbbtanulási, munkába helyezési támogató programjának 
kidolgozása. A közösségfejlesztési és személyiségfejlesztési tevékenységek támogatása. 
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A projekt megvalósításában a 7 konzorciumi tag 11 tagintézménye és telephelye vesz részt aktívan. 
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