EMLÉKEZETİ
az ISZE elnökségi ülésérıl

Helyszín: ISZE iroda
Dátum: 2009. október 13. 17 órától
Jelen vannak: Bánhidi Sándorné (fıtitkár)
Melega Kálmán (alelnök)
Neubauer József (alelnök)
Schlotter Judit (alelnök)
Napirendi pontok és döntések:
1. Ingatlan megtekintése
Az elnökség közösen megtekintette a XIII. Vág. u. 17. sz. alatti eladásra kínált lakást
oktatóterem céljára.
Vélemény: az ingatlan a szobák egybe nyitásával megfelelne képzési helynek, de
zavaró, hogy a folyosón 2 lakás elıtt kell eljárni.
2. EPICT képzés helyzete
A fıtitkár beszámolt az ELTE-ISZE együttmőködés keretében 2006-tól folytatott
EPICT képzések helyzetérıl, az ELTE által felajánlott pénzbeli megváltás
lehetıségérıl. Az aktuális probléma, hogy az EPICT Európai Konzorcium átalakulásra
Rómában – 2009. november végén ülést szerveznek. Erre az eseményre az ISZE
meghívást kapott, mint a magyar képviselı. Az elnökségi tagok hosszas megbeszélés
után arra az álláspontra helyezkedtek, hogy jelenleg az ELTE az EPICT
jogtulajdonosa, így az ISZE-nek nincs képviseleti joga. Továbbá a pedagógustovábbképzés finanszírozásának esetleges megszőnése miatt sem tudnánk fellendíteni
az EPICT képzéseket. A jelenléti oktatást a pedagógusok továbbra is elınyben
részesítik. Jelenleg egy csoportunk van. Magyarországon nem tisztázott a jogi
helyzete. Nem vált pedagógus IKT jogosítvánnyá, mint ahogyan a pilot kurzus idején
terveztük. 2011. elején lejár az akkreditáció. A 120 órát elvégzık nem kapták meg a
nemzetközi diplomát.
Döntés: az elnökség úgy látja, hogy a közoktatásban nem lenne rá fizetıképes kereslet,
és nincs forrásunk a pénzbeli megváltásra, ezért nem tudjuk érdemben képviselni
Magyarországot a Rómában megtartandó konzorciumi ülésen.
3. A TÁMOP pályázatok helyzete
A fıtitkár beszámolt a TÁMOP 3.1.1. pályázat beadásáról, a konzorciumi partnerekkel
való együttmőködésrıl.
A TÁMOP 3.4.3 pályázat (a tehetséggondozás témájában), egy középiskola
konzorciumi részvételével kidolgozás alatt áll.
Döntés: a pályázatot a partnerrel együtt adjuk be.
4. Nem szakrendszerő tanfolyam
Elkészült a tervezett nem szakrendszerő tanfolyamokhoz oktatóink tollából a
módszertani tanulmánykötet. Terjedelmi okokból a minta-vizsgamunkákat a kötetek
birtokosai honlapunkon on-line érhetik el és tölthetik le.
5. Az elnökség döntött 3 új tag felvételérıl (Szeder László, Takács Attila, Kovács
Nándor).
6. A következı vezetıségi ülés idıpontja 2009. november 17. 17 óra.

Az emlékeztetıt készítette:

