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A legfrissebb információk a TÁMOP 3.1.10-11/1 „Helyi oktatásirányítás 

fejlesztése” című kiemelt uniós projekt előrehaladásáról 

  

 

 

Dr. Princzinger Péter: „Nem maradhatnak a dolgok mindig változatlanul” 

 

A hosszú távú célt nem szabad szem elől veszíteni a folyamatosan változó világban – 

nyilatkozta hírlevelünknek az Oktatási Hivatal (OH) július 1-jén leköszönt elnöke. Dr. 

Princzinger Péter elárulta: a TÁMOP-3.1.10 „Helyi oktatásirányítás fejlesztése” című kiemelt 

uniós projekt a legkedvesebb a szívének, ezért a továbbiakban is szeretne benne 

közreműködni. A megyei köznevelés-fejlesztési tervekről (MFT) elmondta: közvetlen 

intézkedési feladat senkire nézve nem származik belőlük, ilyen értelemben a közép- és 

hosszú távú fejlesztéseket támogató, részben igényeket előrejelző tervdokumentumokról 

van szó. Folyamatos karbantartásukra azonban nyilvánvalóan szükség lesz, ahogyan ezt a 

jogszabályok elő is írják. A Dr. Princzinger Péterrel készített beszélgetésünket itt olvashatja.  

 

 

Egységes szerkezetben és logikában a feladatellátás  

 

Óriási eredmény, hogy nem húszféle struktúrájú és tartalmú terv készült el, hanem 

egységes szerkezetben és logikában szerepel a feladatellátás, az óvodától a szakképzésig - 

véli a 2013. évi megyei köznevelés-fejlesztési tervekről (MFT) Brassói Sándor, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Közoktatás-irányítási Főosztályának vezetője. 

Hangsúlyozta: az MFT megteremtette az intézményesített keretet ahhoz, hogy a jó 

gyakorlatokkal, szakszerűen működő iskolák és fenntartóik tovább folytassák a 

tevékenységüket, nem elfeledve, hogy ha a jogszabályi feltételeket nem teljesítik, akkor 

hiába vannak a tervben, nem működhetnek tovább a későbbiekben. Ha kíváncsi a 

részletekre, kattintson ide. 

 

  

Dr. Kállai Mária: „Jövőkép és stratégia nélkül nem lehet előrelépni” 

 

Az elkészült megyei köznevelés-fejlesztési tervek (MFT) kapcsán természetesen lokálisan 

érintett szakembert is kérdeztünk. Dr. Kállai Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

kormánymegbízott elmondta: ha a helyzetértékelés jó, és ugyanazt értjük a fogalmak alatt, 

akkor a fejlesztési tervek értékes anyaggá válhatnak. Az MFT a szakképzéssel is foglalkozik, 

amellyel kapcsolatban a kormánymegbízott kiemelte: a munka alapú társadalom 

megteremtése, megalapozása, a tisztességes munka becsülete a szakképző rendszer 

eredményességén is nagymértékben múlik. 
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Megújul a szakszolgálati rendszer  

 

2013 szeptemberétől két fontos változás történik a szakszolgálati rendszerben. Egy 

pedagógiai szakszolgálati intézményben egyesülnek az eddig különböző fenntartatásban és 

működtetési formában funkcionáló szakértői bizottságok, nevelési tanácsadók, beszédjavító 

intézetek és egyéb szakszolgálati feladatot ellátó intézmények. Emellett két új elemmel 

bővül a pedagógiai szakszolgálatok feladatköre.  

 

 

 

2013. augusztus 30. 
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