
Az emlékeztetőt készítette: Kőrösné Mikis Márta 

EMLÉKEZETŐ  
 

az ISZE elnökségi üléséről 
 

Helyszín: ISZE oktatóterem 

Dátum: 2012. február 21. 17 órától 

Jelen vannak:  Kőrösné Mikis Márta (elnök), Bánhidi Sándorné (főtitkár), Fülöp Márta 

(alelnök) 

Neubauer József (alelnök), Schlotter Judit (alelnök) 

 
 

Napirendi pontok és döntések: 
 

1. NAT 2012 szakvélemény 

Az elnökség megtárgyalta a társadalmi vitára bocsátott NAT 2012 Informatika 

műveltségterületének újdonságait és véleményt fogalmazott meg a tantervi anyaggal 

kapcsolatban. Tagjaink előzetesen e-mailben tájékoztatást kaptak a NAT egyéni, központi 

online vélemény-nyilvánítási lehetőségéről.  

Döntés: az elhangzott javaslatok alapján az egyesületi szakvéleményt az elnök megírja, és 

2012. február 25-ig megküldi az integráló KÖSZE és PECIFÓ civil szervezetek kérésének 

eleget téve. 
 

2. ISZE országos konferencia 

Neten az osztály – Tanulás a világhálón címmel rendezi meg egyesületünk a 2012. március 

31-re tervezett konferenciát. Az elnökség aktualizálta a konferencia programtervét, 

megbeszélte a plenáris előadások és szekciók témáját és előadói javaslatait. A szekciók 

témájának ismeretében regisztrációs felhívást jelentetünk meg a honlapon. 

Döntés: a főtitkár ajánlatot ad a konferencia helyszínére. A végleges programot a regisztrált 

résztvevők legkésőbb március 27-ig megkapják. 
 

3. ISZE Alapítvány 

A főtitkár beszámolt arról, hogy a tehetséggondozás feltételeinek folytonos biztosítása 

érdekében tervezett alapítványunk létrehozásának jogi lépései megkezdődtek. Az Alapító 

Okirat elkészült.  

Döntés: Az elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy létrehozza az „Informatikával a 

tehetségesekért Alapítványt” és elfogadja az Alapító Okiratot. A működtetéshez kuratórium 

megválasztása szükséges, amelynek tagjaira az elnökség három független, a 

tehetséggondozásban eddig kiemelkedően tevékenykedő pedagógust kért fel.  
 

4. Együttműködés 

Az Egyszervolt.hu gyermekportállal két éve kötött együttműködési szerződésünk keretében a 

biztonságos internetezéssel kapcsolatos szakértői anyag elkészült. Schlotter Judit alelnök erről 

bemutatót tartott a szegedi Sulinetwork konferencián, 2012. február 19-én. 
 

5. Egyebek 

A főtitkár beszámolt az egyesület operatív tevékenységeiről: tanfolyamok helyzete, lezárult és 

új pályázatok, tanfolyami akkreditáció, versenyek stb. A közgyűléshez a számvizsgálat és 

mérleg előkészítése megkezdődött. 

 

6. Tagfelvétel 

Az elnökség döntött egy új tag felvételéről (Siklódi Tóth Gabriella)  
 

7. Döntés: A következő elnökségi ülés ideje 2012. március 20. 17 órától. 


