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Napirendi pontok és döntések: 

 

1. Az adatbázis fejlesztése 

Az adatbázis a tagnyilvántartásra és tanfolyami adataink nyilvántartására jött létre. Igény: gépfüggetlen, 

telepítést nem igénylő, akár a tanfolyam helyszínén történő, webes kezelés (adatbevitel, nyomtatás), 

esetleg újabb funkciók. A vezető oktatók, és tagok jelszós belépési felülete megmarad. 

Döntés: A fejlesztők javaslatot adnak jelenlegi adatbázis átalakítására, ezt követően az ISZE vezetősége 

meghatározza az igényelt funkciókat. Az első fejlesztési ajánlat határideje: 10 munkanap.  

A honlap egyes dokumentumainak hozzáférhetősége tagjaink jelszós belépése után lesz lehetséges. A 

honlap nyilvánossági kérdéséről, illetve átalakításáról, a frissítés, publikálás lehetőségéről és a 

felelősségi kérdésekről a vezetőség később, külön megbeszélésen dönt. 

 

2. Pályázatok 

A főtitkár tájékoztatta az elnökséget az aktuális pályázatok helyzetéről. A TÁMOP szaktanácsadói 

munkái befejeződtek, az elszámolás folyamatban van. Az ISZE szakértőivel az oktatási intézmények 

elégedettek voltak. A TIOP 1.1.1 kihirdetése folyamatban van, közös pályázatok, együttműködések 

várhatók. 

 

3. Tehetségpont 

A főtitkár beszámolt a Tehetségpontok egyeztető megbeszéléséről. A TÁMOP jó gyakorlatok között az 

ISZE Tehetségpont programja is szerepel, augusztusban kerül sor az ISZE Tehetségpontként való 

akkreditálására, ami nagy előkészületet igényel a nyáron. Az OKA pályázaton nyert újabb összeget a 

tehetségfejlesztésre használjuk fel. 

Döntés: az elvárásoknak megfelelően a honlapon tehetségpont-oldalt kell nyitnunk, az elnökségi 

tagokkal interjú készül. 

 

4. Az elnökség operatív feladatai 

A 2010/11es tanév egyesületi feladatainak fontosabb tevékenységi körei, témái: pályázatok, versenyek, 

tehetséggondozás, a tagsággal való törődés (regionális fórumokon), ISZE jó gyakorlatok és szakértői 

tapasztalatok, műhelyek, honlapfejlesztés, Inspiráció. Az elnökségi tagok mindegyike személyre 

szabottan aktív részvételt vállalt az egyes feladatok végrehajtásában. 

 

5. Együttműködések 

A népszerű egyszervolt.hu portált működtető 4Kids Meseportál Kft. együttműködési megállapodás 

aláírását javasolta az ISZÉ-nek, amelyet a vezetőség egyhangúlag támogatott. 

 

6. Az elnökség döntött két új tag felvételéről (Stóka Ágnes Eszter, Dukics Endre) 

 

7. A következő elnökségi ülés ideje: 2010. szeptember 7., kedd 17 óra. 


