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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum szakképzési akkreditációs 

pályázata 154 tanuló és munkatárs Erasmus+ mobilitását segítette. 

A 2020-ban megalakult Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum és a hozzá tartozó 11 
agrárszakképző intézmény számos Erasmus+ mobilitást valósított meg az elmúlt években, ezen kívül 
szakképzési akkreditációt is szerzett a 2021-es évben, mely azt jelenti, hogy a 2021-2027-es pályázati 
időszakban könnyített eljárásban pályázhat majd projektek megvalósítására.  

2021. szeptember 1. és 2022. november 30. között, 75 diák, 16 kísérő személy és 57 munkatárs 13 
országban (12 EU és 1 nem EU tagállam) vett részt a következő programokban: 

- szakmai versenyek 

- szakmai gyakorlatok (2-12 hét között) 

- módszertani és nyelvi továbbképzések 

- szakmai látogatások 

- oktatási tevékenység külföldön 

 

A résztvevők értékelése alapján, 100%-ban meg voltak elégedve az Erasmus+ mobilitási 
tapasztalatukkal, 99,3% volt az elégedettség az utazás megszervezésével kapcsolatosan. A kiutazók 
90,9%-ának fejlődtek a nyelvi készségei a mobilitás alatt használt fő nyelvben, a résztvevők összesen 
1540 napot töltöttek külföldön a projekt keretein belül.  

A Centrum fogadó intézményként is funkcionál: időről időre vendégül látnak szakértőket szintén 
leggyakrabban az Erasmus+ pályázatok keretében, ennek köszönhetően a projekt keretein belül a 
Centrum fogadott osztrák és belga szakértőket is (3-3 fő). 

„Hatalmas sikerként könyveljük el, hogy az idei visszajelzések alapján a felkészítéssel a résztvevők 
92,92%-a maximálisan meg volt elégedve, ez rendkívül magas aránynak számít a korábbi évek 
eredményeihez képest. A COVID időszak alatt sokat dolgoztunk azon, hogy a felkészítő anyagaink 
minősége és a felkészítés folyamata is zökkentőmentesebb legyen, melybe beépítettünk virtuális 
elemeket is. Bízunk benne, hogy nagy részben ennek köszönhető ez az eredmény. Természetesen van 
mit fejleszteni, mely alapján már a 2023-as mobilitások szervezésében változtatásokat eszközölünk 
majd, ez leginkább érinti majd a munkatársak és a kísérők hatékonyabb felkészítését a programokra.” 
– mondta Molnár Zoltán, az intézmény főigazgatója 

Az intézmény elkötelezett híve a nemzetközi együttműködéseknek, így sok olyan projektben vesznek 
részt, ahol más Európai Uniós országokkal együtt hoznak létre tanulásmódszertant segítő anyagokat, 
valamint folyamatosan megosztják a jó gyakorlatokat egymással. Az együttműködések által a diákok 
és a tanárok mindig új tapasztalatokat szereznek, szakmai és szociális készségeik, továbbá 
interkulturális ismereteik is fejlődnek. 

A következő projekt 2022.06.01-2023.08.31. között zajlik, melynek keretében további 217 résztvevő 
szerezhet majd külföldi tapasztalatokat. 
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