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Napirendi pontok és döntések: 
 

1. Az ISZE országos egy napos képzéseinek tervezése 

A tagjainkkal történő kapcsolattartás erősítése, valamint szakmai munkájuk támogatása érdekében 

az új tanévben régiókra kiterjedő, egy napos ingyenes továbbképzés-sorozatot rendezünk. (A 

képzés a 277/1997. korm. rendelet értelmében beleszámít a 120 órába.) Az elnökség megtárgyalta 

a képzések helyszínét, felépítését. A tagok az elnöki tanévnyitó levélben már értesítést kaptak a 

rendezvényekről. A rendezvényeken az OFI által kidolgozott országos iskolai IKT mérő- és 

önértékelő rendszer is bemutatásra kerül. 

Döntés: az első képzés helyszíne Érd lesz, Bifkovicsné Liga Erika elkészíti a képzés keret-

programját. 
 

2. Dusza Árpád és Kozma László versenyek 

A főtitkár beszámolt a versenyek előkészületeiről. Nyáron Pécsett és Dunaújvárosban OKA II. 

pályázati támogatással felkészítő tábort tartottunk a tehetséges diákok számára. A pályázati 

kiírások a határidőkkel a honlapon olvashatók. Az NEFMI mindkét versenyt támogatja. 

A Kozma verseny újítása az online jelentkezés. 
 

3. Tehetségpont és pályázatok 

Fülöp Márta beszámolt a TÁMOP 3.4.3. pályázat helyzetéről, amely alulteljesítő szakiskolások 

esélyteremtésére hivatott. A pályázat csúszása miatt e tanév kezdetén indul a felkészítés, verseny 

formájában, első szinten budapesti szakiskolai csoportokkal, majd regionális és országos 

kiterjesztéssel. A kapcsolódó tanártovábbképzések októbertől indulnak. Az aktuális információk a 

honlapon lesznek olvashatók.  

A Gábor Dénes Főiskola Teheségpontja a Génius program keretében az ISZE Tehetségpontjának 

társ-szervezését kéri a szeptember 10.-re tervezett konferenciájára. 

Felelős: Fülöp Márta  
 

4. Együttműködés 

Az elnökség döntése alapján az ISZE együttműködési megállapodást kötött az Egyszervolt.hu 

Meseportál Kft.-vel. Az ISZE részéről a képviseletet Kőrösné Mikis Márta látja el. 
 

5. ISZE konferencia 

      Az elnökség e tanévben is megrendezi egy napos országos konferenciáját. 

 Döntés: a tervezett időpont 2011. március 5. szombat, helyszín: Budapest 
 

6. Az ISZE adatbázisa 

Az adatbázis fejlesztésre felkért cég árajánlatát megküldte. Pontosítandók az elvárt funkciók, nem 

helyhez és platformhoz kötött adatbázisra van szükség, hogy a felhasználók bárhol 

hozzáférhessenek.  

Döntés: tételesen részletezett és beárazott, új határidőkkel rendelkező árajánlatot kérünk. 

Rögzítendő a kifizetés ütemezése is.     
 

7. Az elnökség döntött 2 új tag felvételéről (Kovácsné Karácsony Éva, Szabóné Balogh Ágota) 
 

8. A következő elnökségi ülés ideje: 2010. október 19. 17 h. 


