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Napirendi pontok és döntések: 

 

1. Informatika tantárgy és kerettanterv 

Az elnök beszámolt az informatika tantárgy sorsát érintő tevékenységekről. Az OFI honlapján időközben 

megjelent, emelt szintű informatika tanterv fakultatív választása nem oldja meg a minden diák számára 

kötelező informatikai tudás közvetítését. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) tájékoztatása szerint 

megállapodás született az EMMI Oktatási Államtitkárságával, hogy – elismerve a tantárgy fontosságát – 

minden iskolának központi levélben ajánlják a szabad sáv bevonását az informatika óraszámának emeléséhez. 

Döntés: továbbra is folyamatosan részt veszünk szakértőként az NFM munkájában – az informatika tanárok 

véleményét figyelembe véve –, szükség esetén újabb szakmai állásfoglalással segítjük az iskolák munkáját és 

döntését az informatika óraszámának meghatározásában, az elkészítendő helyi tanterv kidolgozásához. 

 

2. Beszámoló a 2012-es évről 

A főtitkár beszámolt a gazdálkodásról: a 2012-es év bevételeiről, kiadásairól, eredményéről. A mérleg 

elkészítése folyamatban van. 

 

3. Taggyűlés 
Döntés: az ISZE taggyűlésének időpontja 2012. április 20. szombat délután. A meghívók kiküldésének 

határideje: március 20. Mivel az elnökség mandátuma lejár, a taggyűlésen az elnökség megválasztására is sor 

kerül. Az elnökség elfogadta az elnök javaslatát a jelölő bizottság tagjaira vonatkozóan. A jelölő bizottsági 

tagokat a főtitkár kéri fel, rendelkezésre bocsátva a tagság elérhetőségét. 

 

4. ISZE konferencia 

Döntés: A hagyományokhoz híven országos konferenciát rendezünk, amelynek témája az informatika 

újragondolása, az IKT paradigmaváltás (eszközök, módszerek) bemutatása és pedagógiai alkalmazhatósága 

lesz. A konferencia időpontja: 2013. április 20. délelőtt, a közgyűlést megelőzően. A javasolt plenáris előadókat 

a főtitkár és az elnök kéri fel. A konferencia helyszínéről később születik döntés. 

 

5. Önkéntesség 

Döntés: A civil törvény elvárásainak megfelelően az ISZE 2013-ban 20 önkéntessel köt szerződést, akik 

meghatározott, térítésmentes tevékenységükkel segítik az egyesületi munkát, a közhasznúság szellemében. A 

szerződések megkötésének felelőse a főtitkár. 

 

6. Tagfelvétel 

Az elnökség döntött 7 új tag felvételéről: Bem Tímea, Som Zoltán, Molnár Péter, Tauber Norbert, Takács 

Gábor, Molnár Csaba, Kónyáné Tóth Mária 

Tagsági viszonyának megszüntetését bejelentette: Kaczur Sándor 

 

7. Döntés: A következő elnökségi ülés ideje: a taggyűlést követően 

 


