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A 2018. évi pedagógusminősítések és tanfelügyeleti látogatások
időpontjairól
Az Oktatási Hivatal (OH) megkezdte a 2018. évi minősítési tervbe felvett pedagógusok
portfólióvédési időpontjainak, illetve a 2018. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe
bekerült intézményvezetők és intézmények tanfelügyeleti látogatási időpontjának közzétételét.
Folyamatban van a minősítésben, illetve az ellenőrzésben résztvevő szakértők kijelölése is.
A hatályos jogszabályok alapján a 2018. évi tanfelügyeleti időpontokat 2017. november 30-ig
folyamatosan, a 2018. június 30-ig tervezett minősítések időpontjait 2017. december 15-ig
folyamatosan, a 2018. szeptember 1-jét követő minősítésekét pedig legkésőbb 2018. augusztus 10-ig
teszi közzé az OH.
Erről a hivatal elektronikus levélben tájékoztatta a jövő évi pedagógusminősítésben és az országos
pedagógiai-szakmai ellenőrzésben (tanfelügyeletben) érintetteket.
A törölt látogatások újraszervezése – a fenti határidőktől függetlenül – folyamatos.
Az érintettek a pontos időpontokat és a látogatás részleteit egy erre a célja kijelölt informatikai
támogató rendszerben tekinthetik meg, és ugyanitt lehet jelezni – a területileg illetékes Pedagógiai
Oktatási Központoknak – az intézménylátogatási időpontokkal kapcsolatban felmerült problémákat is.
(forrás:oktatás.hu)

Az Európai Bizottság friss jelentése szerint:
javultak a gyermekek és a pedagógusok esélyei a magyar oktatási rendszer változásaival
Az Education and Training Monitor 2017 kiadványa szerint Magyarországon az uniós átlagon
meghaladó a pedagógus bérek emelkedése, az életpályamodell és a pedagógushallgatóknak
meghirdetett kormányzati ösztöndíjak vonzóbbá tették a pedagóguspályát, ami a tanárképzésre
jelentkezők számában is látszik.
A jelentés pozitívumként emeli ki többek között, hogy Magyarország az uniós átlagnál többet fordít
oktatásra, továbbá a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatára vonatkozó döntést, a gyermekek korai
fejlesztésére, valamint a tanulói teljesítmények növelésére született kormányzati intézkedéseket is
elismeri.
Magyarország az egyetlen olyan tagállam, ahol a kora gyermekkori nevelésben való részvétel 3
éves kortól kötelező.

A vizsgált időszakban Magyarországon a 4-6 évesek óvodai részvétele 95,3%-os volt, amely
meghaladta az uniós átlagot (94,8%). A roma gyerekek 91 %-a jár óvodába, amely a legmagasabb
arány a régióban.
(forrás: EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály)

Újjáalakult a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal
Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár újságíróknak elmondta:


Áttekintették a köznevelési fejlesztések alakulását, a több mint 80 milliárdos forrással
megvalósuló EFOP-programot, a Modern városok program köznevelést érintő elemeit,
amelyekre 53 milliárd forintot fordítanak. Tájékoztatott a tornaterem-, tanterem- és tanuszodaépítési programról.



A helyettes államtitkár közlése szerint a 27 tagú kerekasztal januárban újra összeül, akkor
határoznak a munkacsoportok megalakításáról. Kitért arra is, hogy a kerekasztalt új alapokra
helyezték, és megteremtették működésének jogszabályi hátterét.
A tárca korábbi tájékoztatása szerint a testület létszáma és a delegálási joggal rendelkezők
köre is bővült, ezzel az eddiginél jelentősen több érintett vehet részt a munkában.



Az eddig is résztvevő Nemzeti Pedagógus Kar és az Országos Köznevelési Tanács nagyobb
létszámmal képviselteti magát.



Új tagként kerültek be a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolák, a
tankerületek, a szakképzési centrumok, valamint a négy történelmi egyház.



A korábbiakhoz hasonlóan a testületben továbbra is jelen van a Magyar Tudományos
Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia, az önkormányzati
és nemzeti önkormányzati szövetségek, valamint a szülők és a diákok képviselete is.

(forrás: MTI)

