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Európai Tehetségpont pályázati űrlap 
 
1. Szervezet neve  
Kérjük, írja be ide Európai Tehetségpontja nevét angolul és az anyanyelvén is 
 1. Angol név: Hungarian Association of Teachers for Informatics 
 
 2. Név az anyanyelvén: Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete, rövid neve: 
ISZE 
 
2. Kapcsolattartó adatai 
(Nem angol anyanyelvű Európai Tehetségpont jelöltek esetében kérjük, adja meg egy olyan 
kapcsolattartó nevét, aki az anyanyelven kívül más nyelven is tud kommunikálni, és adja meg 
a kérdéses nyelveket) 
Név: Fülöp Márta Marianna 
Email: fulopmm@gmail.com  
Tel: +36 30 9538295 
Postacím: 

• Ország: Magyarország 
• Város: Budapest 
• Irányítószám: 1031 
• Utca: Tóga u. 8. 2. em. 9. 

Az anyanyelven kívül a következő nyelveken kommunikációképes: angol 
 

3.  Európai Tehetségpont adatai 
 
Email (ha más, mint a fenti): isze@isze.hu 
Tel.: (ha más, mint a fenti): 06-1-4620415 
Postacím: 

• Ország: Magyarország 
• Város: Budapest 
• Irányítószám:1133 
• Utca: Vág u. 2/C. 

Weblap: http://www.isze.hu  
Weblap angol összegzése (kötelező): http://www.isze.eu 
http://www.isze.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=64  
Facebook: -  
Twitter: -  
 
Jógyakorlat-ismertetések, kiadványok, egyéb rendelkezésre álló információ (max. 100 szó) 
Jó gyakorlataink: http://tehetseg.hu/jo-gyakorlatok/kereso?tehetsegpont=4092 
 

• Alkalmazói informatika, kreativitásfejlesztés, együttműködés 
• Alkalmazói szoftverek és táblás játékok a tanulás támogatásában 
• Állatkertek, vadaskertek Magyarországon 
• Alulteljesítő Tehetségesekért Tanári Műhely–ISZE 
• Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal és informatikával 
• Informatika a természettudományokban–ISZE 
• Informatikai gazdagítás kooperatív tanulással-ISZE 
• Különleges tehetségek hatékony tanulásának segítése informatikával  
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• Web-programozás kooperatív tanulással 
• Versenyfelkészítő szakkörök sikeres diákmentorok bevonásával 

30-60 órás jó gyakorlataink moduláris felépítésűek. Több intézménynek átadtuk. 

Kiadványaink 
• Fülöp Márta Marianna (2009): Tehetséggondozó projekt készítése és használata 

alulteljesítő tehetségeseknek az informatika segítségével, 67 p. ISBN: 978-963-06-
6559-9 

• Fülöp Márta Marianna (2015): Tehetséggondozó projektek és portfóliók készítése 
informatikával, 2015, 107 p. ISBN: 978-963-89484-1-0 

• Inspiráció Tehetségkülönszámok ISSN szám: 1217-0178 www.isze.hu �Inspiráció 

4. Korábbi együttműködési tapasztalatok bármely más  Európai Tehetségközponttal, 
azon kívül, ahova pályáznak (többet is kipipálhat) 
 
�        Ausztria: Osztrák Kutató- és Támogatóközpont a Tehetségígéreteknek és a 

Tehetségeknek (www.oezbf.at) 
�        Ausztria: TIBI Intézet (www.institut-tibi.at);  
�        Belgium: Exentra Centre (www.exentra.be); 
�        Cseh Köztársaság: Nemzeti Továbbtanulási Intézet Tehetségközpontja 

(www.talentovani.cz); 
�        Észtország: Tehetségígéretek és Tehetségek Fejlesztő Központja 

(www.teaduskool.ut.ee/et); 
�        Németország: A Tehetség Tanulmányozásának Nemzetközi Központja (ICBF), 

Muenster Osnabrueck és Nijmegen Egyetem (www.icbf.de); 
X       Magyarország:  Európai Tehetségközpont, Budapest (www.tehetseg.hu és 

www.talentcentrebudapest.eu); 
�        Írország: CTY Írország (www.dcu.ie/ctyi/index.shtml); 
�        Olaszország: Jó Képességű és Tehetséges Diákok Olasz Szövetsége (www.aistap.org); 
�        Litvánia: Országos Diákakadémia (www.nmakademija.lt/); 
�        Hollandia: Hollandia Tehetségközpontja (www.talentstimuleren.nl és  

www.ru.nl/its/cbo);  
�        Szlovákia: LEAF (www.leaf.sk);  
�        Szlovénia: Tehetségkutató- és -támogató Központ, Oktatási Tagozat, Ljubljanai 

Egyetem (www.pef.uni-lj.si/index.php?id=790); 
�        Svájc: Oktatási és Tanárképzési Egyetem, Északnyugat-Svájc 

(www.begabungsfoerderung-schweiz.ch) 
�        Törökország: EPTS Központ – Tehetségoktatás-kutatás és Gyakorlat Központ, Anadolu 

Egyetem. 

 
5. Szervezet típusa (többet is kipipálhat) 
X       Főként tehetséggondozásra összpontosító szervezet/intézmény: kiemelkedő 

képességű fiatalok (és/vagy idősebbek) kutatása, azonosítása, fejlesztése  (pl. 
iskolák, egyetemi tanszékek, tehetségközpontok, kiválóság-központok, 
tehetségfejlesztésre fókuszáló  művészeti vagy sportszervezetek, civil szervezetek stb.); 
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�        a tehetséggel kapcsolatos szakpolitikát alakítja országos vagy nemzetközi szinten 
(minisztériumok, helyi hatóságok); 

�        tehetséggondozási programmal rendelkező üzleti vállalatok (tehetségazonosítás, 
vállalati felelősségvállalási programok, kreatív légkör); 

�        tehetséggondozási programokban résztvevő fiatal (és/vagy idősebb) személyek 
szervezetei; 

�        kiemelkedő képességű gyermekek szüleinek szervezetei; 
�        a fenti típusú szervezetek ernyőszervezete (hálózata) 
�        bármely más típusú szervezet, éspedig: ........................................... 
 
 
6. A Tehetségpont küldetése. Kérjük, ismertesse a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos 
stratégiájukat/akciótervüket (a céljaikkal és szándékaikkal együtt), pl. azonosítás, különféle -- 
többek között komplex – támogatási formák, gazdagítás, versenyek stb., kutatás, oktatás, 
képzés, tananyagfejlesztés, pályatervezés stb. (max. 250 szó) 
 
Az ISZE Tehetségpont http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-180-000-258 az ISZE országos 
hatókörű civil szervezethez kapcsolódik (www.isze.hu Tehetségpont). Iskoláktól függetlenül 
működik, de számos iskolával együttműködve végzi tehetséggondozó munkáját. 2014-ben 
megújított akkreditációkor partnereink száma: 49, eredményeink www.isze.hu�Pályázatok. 
 
Az ISZE TP minden régióra kiterjedő tehetségazonosító-; tehetséggondozó-, hálózatépítő 
munkáját 6 műhely kereteibe szervezi. Programjai minden korosztályt megszólítanak: lefedik 
az azonosított sikeres tehetségesek és a jó képességeik alatt teljesítő, alulteljesítő tehetségesek 
gondozását is. Küldetésünk: Fülöp Márta Marianna (2010): „Alulteljesítő tehetségesekért - 
tanári műhely” küldetése, e-Inspiráció folyóirat, ISSN szám: 1217-0178, 17. évfolyam 
különszám, 3-7. e-Inspiráció 2010_*TEHETSÉG* különszám 

Tehetséggondozó munkánkról 2011-ben egy 115 oldalas kiadványt jelentettünk meg, amelyben 
minden műhelyünk bemutatkozott. Fülöp Márta Marianna (alkotószerk.) „Tehetséggondozás 
az ISZE Tehetségpontban”, ISZE Kiadvány, 2011, ISBN: 978-963-89484-0-3. A kiadványban 
így bemutattuk küldetésünket; tehetségazonosításra, tehetségvizsgálatokra irányuló elveinket, 
munkánkat. Bemutattuk alkalmazói informatika és programozás versenyeinket (Kozma László 
Országos Alkalmazói Verseny 2000-től; Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny 
2008-tól. Jelenleg mindkét verseny csapatverseny). Bemutattuk az ISZE Tehetségpontban 
fejlesztett szakköri 30-60 órás tehetséggondozó szakköri programjainkat, amelyeket az ISZE 
Oktatótermében vagy iskolákban, intézményi Tehetségpontokban kihelyezett formában 
szervezünk. 

Évente több alkalommal állítunk össze és jelentetünk meg az ISZE Inspiráció elektronikus 
folyóiratának (ISSN szám: 1217-0178) különszámaként 30-60 oldalas tehetségfolyóiratokat. 
Ebben szakértőink; programvezetőink; diákmentoraink; programjaink résztvevőinek tollából 
módszertani cikkeket; programokhoz kapcsolódó tehetségvizsgálatokat; beszámolókat 
jelentetünk meg. Kiadványainkról átfogó képet nyújt a "Digitális Inspiráció” összefoglaló 
http://tehetseg.hu/aktualis/digitalis-inspiracio (MATEHETSZ 2014. januári Hírlevél) a 
MATEHETSZ szakértőinek összeállításában. 
 
Diákmentori rendszert és Peregrinusz Klubot működtetünk. 10 bejegyzett tehetséggondozó 
jógyakorlattal rendelkezünk. 
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Tehetségpontunk az ISZE Mentor Tehetségsegítő Tanács meghatározó Tehetségpontja, így 
több Tehetségpont létrehozásában nyújtott mentori segítséget. Aktív tagja a tehetségpontok 
hálózatának. 
 
7. Szakértelem, tevékenység és siker a tehetséges fiatalok (és/vagy idősebb személyek) 
segítése terén. Ismertesse és dokumentálja a tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységeik 
terjedelmét szervezet összes tevékenységén belül. Kérjük, ismertesse múltbeli és jelenlegi 
tevékenységeit ezen a területen, ezek eredményeit és hatásait, és dokumentálja, hogy mikor 
kezdődtek a tevékenységek és általában hány személyt vontak be. (max. 750 szó) 
 
A tehetséggondozó műhely fenntartójának rövid bemutatása: 
A szervezet küldetése:  
Az egyesület a köznevelésben dolgozó pedagógusok segítségével dolgozik az azonosított és 
alulteljesítő tanulók képességfejlesztésére szervezett oktatási-nevelési programok 
megvalósításán.  
Szakmai programjaival az informatika–számítástechnika oktatást, és a kommunikációs 
kultúrára való nevelést, a digitális esélyegyenlőséget segíti elő.  
Az európai integráció és a kárpát-medencei együttműködés segítése az iskolákkal, szakmai és 
civil szervezetekkel; a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység 
elősegítése a fennálló és kialakuló nemzetközi tanár és tanulói kapcsolatok ápolása 
informatikai eszközökkel.  
Célja a pedagógusok együttműködésével megvalósuló felnőttképzés gyakorlati megvalósítása 
akkreditált és nem akkreditált programokon keresztül. 
 
Kik fogalmazták meg? 

Az alapító tag informatika tanárok a 1991-ben, és a közhasznúvá válást jóváhagyó 
közgyűlést előkészítő bizottság 1997-ben, a közgyűlés 2015-ben a Ptk alapján. Az alapító 
tagok között voltak általános iskolai, középiskolai tanárok és egyetemi/főiskolai oktatók. 
1997. pedagógus-továbbképzés indítása 
Fordulópontok: 1998; a 277/1997. korm. r. alapján akkreditált pedagógus-továbbképző 
tanfolyamok alapítása, műhely munka kezdete 
1999. új irodába költözés, cégszerű működés megkezdése 
2002. Kozma László Informatikai Alkalmazói Verseny első kiírása (2016-ban a 14. verseny 
lesz) 
2004. saját ingatlan vásárlása, profizmusra törekvés feltételeinek megteremtése 
2005-2009. részvétel az ESZA, a HEFOP és TÁMOP pedagógus-továbbképzésekben 
2008. Dusza Árpád Programozói Emlékverseny megalapítása középiskolai tehetséges 
tanulóknak (2016-ban a 8. verseny lesz) 
2009. Megalakul az ISZE Tehetségpont 
2011. Megalakul az ISZE Tehetségsegítő Tanács 
2014. ISZE Tehetségpont akkreditációjának megújítása: regionális akkreditált kiváló TP 
cím. 
2014. Kód Napja alkotóprogram. 
 

 Célcsoportjaink 
A legfontosabb célcsoportot az általános iskola, középiskolai és felsőoktatási 
informatika/számítástechnika tanárok képviselik. Az informatika mindennapi 
alkalmazásának egyre nagyobb térnyerése olyan tanárokat is informatikai hozzáértővé tett, 
akik nem informatika szakosok. Így az egyesület egyes szakmai projektjei, Szakmai 
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Műhelyei folyamatosan nyitva állnak előttük is. Így pl.: a kereszttantervi követelmények 
kidolgozásában valamennyi tanárszak képviselve volt, majd közülük többen is kérték 
felvételüket az egyesületbe. 
Így alakult meg a Tanártovábbképző Műhely 1999-ben, a Gyermekinformatika Műhely 
2007-ben, a „Vének Tanácsa” 2001-ben, a Tanulmányi Versenyek Zsűri Tagjainak Műhelye 
2001-ben, a Tehetségponttá alakulás 2009-ben. 
A múlt tanévben kezdődött a Szülők Műhelyének önszerveződése, amelyet a biztonságos 
internet EU-s projektbe való bekapcsolódásunk motivált. 
 

Aktuális projektek: 
Ágazati civil szervezetek együttműködése 2000-től az NCA Önszerveződés Kollégium 
pályázatának teljesítése érdekében, amelynek célja a közoktatási ágazatban működő civil 
(pedagógus) szervezetek horizontális tanulása. 
Partnerek: Közoktatási Intézmények Szakmai Egyesülete, Békés Megyei Közoktatási 
Szakértők Egyesülete, Rendszergazda Egylet, ISZE tagjai, önkéntesei 340 fő, 2007. 05-tól.  
Tevékenység: Mérés-értékelés módszertani tanfolyam szervezése szakértőknek, interaktív 
tábla bemutató és képzés szervezése a Dél-Alföldi, Közép-Magyarországi, és Dél-Dunántúli 
régióban. 

2011-től a jogutód NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) Új Nemzedék Kollégiumához 
csatlakoztunk. Az együttműködési tevékenységet folytatjuk, kiterjesztjük. 
 
Informatika tanulmányi versenyek:  

1. Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny. Célcsoport: 
2000 általános iskolás tanuló, 260 iskolából. 10 tagú zsűri irányítja, 300 felkészítő 
tanár közreműködésével. Három fordulós: iskolai, regionális, országos döntő.   

2. Dusza Árpád Programozói Emlékverseny 2008.09.01-től. Célcsoportja: középiskolás 
9-13. évfolyamosok, akik emelt szintű informatika érettségire készülnek. 52 csapat 
nevezett, 156 fővel, 45 felkészítő tanárral. 2015/2016-ban 75 csapat – ebből 6 csapat 
határon túli magyar nyelvű iskolából – nevezett; résztvevők száma: 250 fő. 

3. LOGO verseny a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal közösen 
szervezett 10 éves verseny. Célcsoport: évente 3000 általános és középiskolás 
versenyző, 400 felkészítő tanár, iskolai forduló, 26 helyszínen regionális forduló, az 
ELTE informatika karon a döntő.  

4. TÁMOP 3.4.3. „Iskolai tehetséggondozás” pályázat - konzorciumi tagként a 
Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskolával: Szakiskolások 
Alkalmazói Informatika Projektversenye. A program fenntartási időszakában 
csatlakozott a Fülemüle Versenyhez. 

Kód Napja alkotóprogram: 2014-től. 
 

Pedagógus-továbbképzés: 
25 akkreditált tanfolyam, évente átlagosan 3000 fő tanfolyami résztvevővel, hálózatban 
működő vezetőoktatókkal. 
Célcsoport: tanítók, tanárok, óvodapedagógusok, akik a számítógép alapfokú használatától a 
professzionális (mérés módszertan, új tanulásszervezés, webszerkesztés, képszerkesztés, 
interaktív tábla, szavazó rendszer, stb.) alkalmazásokig akarnak tanulni. 
 
Szakköri programjaink: 
10 bejegyzett jó gyakorlat. Szakkörönként átlagosan 15 tanulót vonunk be. 
A Tehetségpont megalakulása óta tehetséggondozó munkájába (versenyek, szakkörök) több 
ezer budapesti és vidéki tanulót vont be. Statisztikai adatok a www.isze.hu �Tehetségpont 
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oldalán érhetők el. 
 
8. Kérjük, ismertesse az együttműködéssel kapcsolatos korábbi tapasztalatait és jövőbeli 
terveit. A tervezett együttműködési tevékenységeket célszerű azok céljaival, sikermutatóival 
és lehetséges finanszírozási forrásaival együtt felsorolni. A lehetséges együttműködési 
tevékenységeket az alábbi pontokban soroljuk fel (max. 500 szó) 

1. Információ-megosztás a tehetséggondozási gyakorlatáról és egyéb tehetséggel kapcsolatos 
ügyekről más Európai Tehetségpontokkal és Európai Tehetségközpontokkal (pl. programok, 
stratégia/akcióterv megosztása, célcsoportok igényei, adatok legalább egyéves gyakorlata 
alátámasztására, jó gyakorlatok/kutatási eredmények a weben, közös konferenciák 
megszervezése/részvétel, közös tehetségnapok megszervezése/részvétel stb.). 

2. Együttműködés más Európai Tehetségpontokkal, ideértve a közös programokban való 
részvételt, más Európai Tehetségpontok kapcsolódó programjainak elősegítése, nyitottság 
más európai tehetségpontok képviselőinek, szakértőinek és/vagy tehetséges fiataljainak 
(és/vagy idősebb személyeknek) a fogadására. 

 
Az ISZE Tehetségpont 2014-ben megújított akkreditációjakor 49 olyan partneri kapcsolattal 
rendelkeztünk, amely dokumentálható programelemek közös megvalósításához kapcsolódik. 
2015-ben tovább bővítettük partnereinknek körét. Széleskörű partneri kapcsolatokat tartunk 
fenn gazdasági szereplőkkel, más civil szervezetekkel, szülőkkel is. 
 
Diákmentori rendszert, Peregrinusz Klubot működtetünk. 10 bejegyzett tehetséggondozó 
jógyakorlattal rendelkezünk általános iskolások, középiskolások szakköri 
tehetséggondozására. A programok megvalósíthatók a civil Tehetségpontokban, de 
kihelyezhetők iskolákba is. 
 
Tehetségpontunk az ISZE Mentor Tehetségsegítő Tanács meghatározó Tehetségpontja, így 
több Tehetségpont létrehozásában nyújtott mentori segítséget. A mentori segítségünkkel létre 
jött Tehetségpontok tevékenységét figyelemmel kísérjük és igény esetén segítséget 
nyújtottunk a Tehetségpontok akkreditációjakor is. 
 
Az ISZE Tehetségpont aktív tagja a tehetségpontok hálózatának. Több szinten és több 
témában kapcsolódik a hálózat más Tehetségpontjaihoz. Szakterületi (informatika) szinten 
maga is komoly alhálózattal rendelkezik, ugyanakkor meghatározó tagja pl. a különleges 
tehetségek ellátására irányuló tehetségpontos munkának; a peregrinuszok tevékenységének; a 
diákmentorok hálózatának. 
Egyaránt képviseljük a szakmai informatika területen tehetséges tanulók tehetséggondozását 
és az informatikával, az IKT eszközökkel, info-kommunikációs akadálymentesítéssel történő 
fejlesztést. 
 
Jelen programban tervezett együttműködési tevékenységünk: 

1. Információ-megosztás a tehetséggondozási gyakorlatáról és egyéb tehetséggel 
kapcsolatos ügyekről más Európai Tehetségpontokkal és Európai 
Tehetségközpontokkal  
• programok, stratégia/akcióterv megosztása. Sikerkritérium: 2 program. 
• adatok legalább egyéves gyakorlata alátámasztására, jó gyakorlatok/kutatási 

eredmények a weben,  
• közös konferenciák megszervezése/részvétel. Sikerkritérium: 1 rendezvény, 2 

Európai Tehetségpont bevonása. 
• közös tehetségnapok megszervezése/részvétel: 1 rendezvény, 2 Európai 
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Tehetségpont bevonása. 
• Dusza Árpád Programozási Emlékverseny. Sikerkritérium: 4 Európai intézményből 

csapatok fogadása, legalább 1 Tehetségpontból válogatva. 
• Kozma László Országos Alkalmazói Emlékverseny. Sikerkritérium: 4 Európai 

intézményből csapatok fogadása legalább 1 Tehetségpontból válogatva. 
• Az ISZE Inspiráció folyóiratában cikkek megjelentetése Európai Tehetségpontok 

munkájáról. Sikerkritérium: teret adunk 3 intézmény bemutatkozására. 
 

2. Együttműködés más Európai Tehetségpontokkal, ideértve a közös programokban való 
részvételt, más Európai Tehetségpontok kapcsolódó programjainak elősegítése, 
nyitottság más európai tehetségpontok képviselőinek, szakértőinek és/vagy tehetséges 
fiataljainak (és/vagy idősebb személyeknek) a fogadására. Sikerkritérium: 1 rendezvény, 
3 szakértő fogadása. 
A kódnapja programunk meghirdetése legalább 5 Európai Tehetségpontban, az online 
munkában legalább 5 iskola tanulóinak fogadása.  
Tehetségsegítő szakmai napra 3 fő szakértő meghívása (tolmács biztosítása) Európai 
Tehetségpontokból. 

 
9. Európai Tehetségpontként mit tud felajánlani az  Európai Tehetséggondozó Hálózat 
kialakításához? (max. 250 szó) 
Az Európai Tehetséggondozó Hálózat kialakításához: a hazai Tehetséghálózatos munkában 
szerzett tapasztalatunkat; Tehetségpontunk szakértőinek tapasztalatát; szakterületünkhöz 
(informatika és fejlesztés informatikával) kapcsolódó tudásunkat ajánljuk fel. 
Az ISZE elektronikus folyóiratában vállaljuk évente 1 tematikus különszám szerkesztését és 
megjelentetését az Európai Tehetséghálózat informatikával kapcsolatos tehetséggondozó 
munkájáról. Hírt adunk rendezvényeinkről és kommunikációs teret biztosítunk a 
tehetségsegítők kommunikációjához. 

 
10. Az  Európai Tehetségpontra vonatkozó információk összegzése angolul (max. 500 
szó, a 6-9. kérdésre adott válaszok összegzéseként, amennyiben a pályázatot nem angol 
nyelven adták be). 

The ISZE Talent Point http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-180-000-258 is connected to the ISZE 
national civil organization (www.isze.hu � English). It operates independently from the 
schools, but it cooperates in the development of talents with several schools. We had 49 partners 
until 2014, when we renewed our TalentPoint accreditation. Our results 
www.isze.hu�Pályázatok. 
 
The ISZE TalentPoint is doing its work of talent identification, talent development and 
networking in all regions, in six workshops. The programs of workshop address to all ages, 
cover the development of identified talents and underachieving talents performing under their 
good skills. Our mission: Fülöp Márta Marianna (2010): „Alulteljesítő tehetségesekért - tanári 
műhely”, e-Inspiráció journal, number ISSN: 1217-0178, year 17, special issue, 3-7 e-Inspiráció 
2010_*TEHETSÉG* különszám 

The ISZE TalentPoint is doing its work of talent identification, talent development and 
networking in all regions, in six workshops. The programs of workshop address to all ages: 
cover the development of identified talents and underachieving talents performing under their 
good skills. Our mission: Fülöp Márta Marianna (2010): „Alulteljesítő tehetségesekért - tanári 
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műhely”, e-Inspiráció journal, number ISSN: 1217-0178, year 17, special issue, 3-7 e-
Inspiráció 2010_*TEHETSÉG* különszám 
 
Our mission: We published a publication (Fülöp Márta Marianna (creative ed.) 
„Tehetséggondozás az ISZE Tehetségpontban”, ISZE, 2011, ISBN: 978-963-89484-0-3.) about 
our work containing 115 pages in 2011, where each of our workshops introduced itself. We 
presented in the publication our mission, our identification principles of talent. We presented 
our contests of programming and applied information technology (Kozma László Országos 
Alkalmazói Verseny since 2000; Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny since 
2008) too. We presented our 30-60 hours long talent programs developed by ISZE TalentPoint, 
which were organized at the ISZE Computer Room or outsourced at the schools as defined 
institutional TalentPoints. 
 
Every year several times we edit and publish as talent special issues of ISZE electronic 
journal (Number ISSN: 1217-0178) containing 30-60 pages. We publish methodological 
articles written by our experts, program managers, student mentors related to our programs, 
reports inside them. The experts of MATEHETSZ wrote a summary of our journals with title 
“Digitális Inspiráció”  http://tehetseg.hu/aktualis/digitalis-inspiracio (MATEHETSZ 
Newsletter, January, 2014). 
 
We are operating a Student Mentoring system and a Peregrinus Club. We own ten registered 
good practice for development of talent. 
 
Our TalentPoint is a determinative talent point of ISZE Mentor Talent Support Councils, so it 
provided mentoring help in creation of several TalentPoints. It is an acting member of 
TalentPoint’s network.  
 
To design the European Talent Network we offer the experience we’ve got in the Hungarian 
Talent Network, the experience of ISZE Talent Point’s experts, the knowledge related to our 
specialization (information technology and development with information technology). 
 
We yearly undertake the editing and publishing of one thematic special issue in the electronic 
journal of ISZE regarding to the talent development work related to information technology of 
European Talent Network. We give news about our events and we provide communication 
space to the work of talent helpers. 
 
Budapest, 2016.01.31. 
 

 
 
 

 Fülöp Márta Marianna 
 ISZE Tehetségpont kapcsolattartója/  
 az ISZE elnöke 

 
 


