
Az emlékeztetıt készítette: Kırösné Mikis Márta 

EMLÉKEZET İ  
 

az ISZE elnökségi ülésérıl 
 
 
Helyszín: ISZE iroda  
Dátum: 2009. szeptember 9. 17 órától 
Jelen vannak:  Kırösné Mikis Márta (elnök) 
 Bánhidi Sándorné (fıtitkár) 
 Neubauer József (alelnök) 
 Schlotter Judit (alelnök) 
 
Napirendi pontok és döntések: 
 

1. A TÁMOP pályázatok helyzete 
A fıtitkár beszámolt a TÁMOP 3.1.4. pályázatunk elnyert eredményérıl és az operatív 
feladatokról. Az elsı tanfolyamok megkezdıdtek.  
A TÁMOP 3.1.1. pályázat összeállítása folyamatban van – más szervezetekkel való 
konzorciumi együttmőködés keretében –, a szeptember 25-i határidıig beadjuk.  
A TÁMOP 3.4.3 pályázat összeállítása is megkezdıdött (a tehetséggondozás 
témájában), négy középiskola konzorciumi részvételével. 
Döntés: a TÁMOP 3.1.1 pályázathoz szükséges ajánlati biztosíték arányos részét az 
ISZE tartalék keretébıl biztosítjuk. 

2. Informatikai versenyek  
A Kozma László országos informatika tanulmányi verseny és a Dusza Árpád Országos 
programozói emlékverseny szervezési munkálatai megkezdıdtek, a szükséges 
információk az ISZE honlapján olvashatók. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz 
pályázatot nyújtunk be szeptember 15-ig támogatás igénylésére. Ezen kívül cégeket 
keresünk meg szponzorként. 
A Szakiskolások országos közismereti tanulmányi versenyét 2007 óta nem az ISZE 
szervezi.  
Döntés: A weboldal tartalmát átadjuk a jelenlegi szervezık képviselıjének, Szalay 
Sándornak. A jelenlegi szervezık részére felajánlunk egy al-domaint a verseny 
adathalmazának tárolására és elérésére. 

3. A nem szakrendszerő oktatásra felkészítı akkreditált tanfolyamunk módszertani 
kiadványa elkészült, a nyomdai megjelenés szeptember 2. felében várható. 

4. Újabb tanfolyamok: 2009. elsı félévében több új tanfolyamot sikerült akkreditálni, 
amelyek kiváltják és megújítják a lejáró tanfolyamokat is. Információk a honlapon. 
Döntés: a továbbképzések sorába tervezünk és kidolgozunk 5 órás (1 délutános) 
felkészítı tanfolyamokat is, amelyre a 277/1997. Kormányrendelet lehetıséget ad. A 
tervezetek kidolgozásának felelıse: Melega Kálmán 

5. Az elnökség örömmel értesült az Oktatás-Informatika szakfolyóirat megjelenésérıl. 
Az újság linkjét honlapunkon is népszerősítjük, a folyóiratot megrendeljük. 

6. Az elnökség döntött 2 új tag felvételérıl (Kiss Lászlóné, Baloghné Béni Gabriella). 
7. A következı vezetıségi ülés idıpontja 2009. október 13. 17 óra. 


