72324
Iktatószám:_________/2021

Kallós Zoltán oktatásügyi államtitkár figyelmébe

Tisztelt Államtitkár úr!

Az Országos Helyreállítási Terv intézményi hátterének és pénzügyi menedzsmentjének
szabályozására vonatkozó sürgősségi kormányrendelet tervezet módosítása jelentős
lehetőségként értékelendő a kedvezményes vagy vissza nem térítendő külső forrásokhoz való
hozzájutás lehetőségeinek a bővülése tekintetében.
A kérdés fontosságának tudatában, intézményünk számtalan intézkedést hozott, melynek
egyik lényeges eleme az oktatás terén megvalósítandó reformok keresztülvitelére
összpontosul.
Ebből a megközelítésből stratégiai prioritásként kezeljük az oktatás digitális átállása érdekében
hozott intézkedéseket.
2020 áprilisa óta dolgozunk az oktatás digitális fejlesztése érdekében, számtalan megbeszélést,
felmérést és egyeztetést folytattunk a témában, ugyanakkor szakemberek, pedagógusok
bevonásával egy megyei szintű munkacsoportot hoztunk létre, amelynek célja felzárkóztatni
Hargita megye iskoláit a digitális oktatás terén. A több hónapos munka eredményeként, mivel,
meglátásunk szerint, elengedhetetlenek a helyi igényekhez igazított fejlesztések, a Hargita
Közösségfejlesztési Társulás DigEdu2030 Hargita megye digitális oktatásának fejlesztésére
irányuló akcióterv címmel, megyei szintű akciótervet dolgozott ki az oktatás digitális
eszközökkel való támogatására, amely hosszú távú jövőképet, világos alapelveket, valamint
cselekvési programokat határoz meg a megye iskoláinak digitális felzárkóztatása érdekében.
Ugyanakkor, az Országos Helyreállítási Terv véglegesítésével - amelyben külön komponensként
szerepel az oktatás, illetve annak digitalizálása - fontosnak tartjuk, hogy az akciótervben
megfogalmazott célokat lehetőség szerint érvényesítsük a PNRR által.

Lévén, hogy a polgármesteri hivatalok számára is nagyon fontos ez a célkitűzés, a Hargita
Közösségfejlesztési Társulása által kidolgozott akciótervhez 37 Hargita megyei önkormányzat
csatlakozott.
Mindezek tükrében javasoltuk az Országos Helyreállítási Terv intézményi hátterének és
pénzügyi menedzsmentjének szabályozására vonatkozó sürgősségi kormányrendelet tervezet
kiegészítését. Nevezetesen azt kértük, hogy az európai alapok kedvezményezettjeinek körét, a
tanügyminisztérium, megyei tanfelügyelőségek és megyei tanácsok mellett, terjesszék ki a
közösségfejlesztési társulásokra is, hisz azáltal, hogy az önkormányzatok tagjai a nevezett
társulásoknak, sokkal több tanügyi intézménynek biztosítódna az uniós finanszírozásban való
részesülés.
Ugyanakkor azt is szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy a polgármesteri hivatalok teljes
egyetértésükről és támogatásukról biztosítottak, lévén, hogy a közösségfejlesztési társulások
tagjaiként, amennyiben a sürgősségi a kormányrendeletet az általunk javasolt formában
hagyják jóvá, közvetlen haszonélvezői lesznek a különböző támogatásoknak, beleértve a
tanügyieket is.
A fentiek figyelembevételével, arra kérjük önöket, hogy a különböző értekezleteken,
bizottságokban és egyéb döntéshozó fórumokon támogassák a fentebbi jogszabályt módosító
javaslatunkat.
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