EMLÉKEZETİ
az ISZE elnökségi ülésérıl
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Dátum: 2010. február 02. 17 órától
Jelen vannak: Kırösné Mikis Márta (elnök)
Bánhidi Sándorné (fıtitkár)
Melega Kálmán (alelnök)
Neubauer József (alelnök)
Schlotter Judit (alelnök)
Somodiné Hajdú Éva (felnıttképzési felelıs)
Bifkovicsné Liga Erika, Nagy István (FB tagok)

Napirendi pontok és döntések:
1. Új ISZE mőhelyek
2010. januárjában az egyesületen belül három új szakmai mőhely kezdte meg
mőködését: az Alulteljesítı Tehetségekért Mőhely, a Kozma László Verseny Tanári
Mőhelye és a Dusza Árpád Verseny Mőhelye. A mőhelyek pályázatot nyújtottak be az
Oktatásért Közalapítványhoz mőködésük, ill. nyári táboraik támogatására. Tervezett
újabb mőhely: elektronikus aláírás témában.
2. Konferencia
Az idei tanévben egy napos szakmai konferenciánkat 2010. március 27-én, szombaton
rendezzük Budapesten. A konferencia témája: az IKT jó tapasztalatai (munkacím).
Plenáris elıadások és szekciók tervezettek.
Döntés: a konferenciát február elején meg kell hirdetni, a következı elnökségi ülésre
részletes költségvetés készítendı.
3. Pályázatok, versenyek
Az OKM mőködési költségre, továbbá a két versenyünkre adott támogatást. A Kozma
László verseny mellett idén már a Dusza Árpád Programozói emlékversenyt is
támogatja szakmailag és anyagilag az OKM, amely ezáltal hivatalos tanulmányi
verseny lett. Az NCA pályázat bevételét a hátrányos helyzető települések
pedagógusainak informatikai továbbképzésére fordítjuk, a résztvevık kiválasztását és
a felkészítést vezetıoktatóink végzik.
4. ISZE éves pénzügyi helyzete
A fıtitkár beszámolt az ISZE 2009-es év gazdasági helyzetérıl. A tanfolyami
bevételeken és tagdíjbefizetéseken túl pályázati források és kamatok emelték a
bevételi forrásokat.
5. A közgyőlés elıkészítése
Döntés: a közgyőlés idıpontja: 2010. április 24. szombat. A jelölést elıkészítı
bizottság elnöke: Lázár Józsefné (Miskolc), tagjai Kapuvári Béla (Erdıkertes), Takács
Attila (Martonvásárhely). A közgyőlés levezetı elnöke: Melega Kálmán. A
könyvvizsgálat március közepére várható.
6. Országos Civil Konferencia
Az elnök beszámolt a 2011-es magyar EU-elnökségre elıkészítı konferenciáról. A
civil szervezetek európai polgári kezdeményezésének állásfoglalását az ISZE is
elfogadta, támogatta.
Az emlékeztetıt készítette: Kırösné Mikis Márta

7. A Szakmai Tanácsadó Testület munkája
A felnıttképzési felelıs beszámolt az SZTT 2010. január 20-i ülésérıl. Megtárgyalták
az önértékelési rendszert és a 2010-es évre célokat tőztek ki. Erısségeink maximális
pontszámmal: az oktatásszervezés folyamata, a dokumentumok jogszabályi
megfelelısége, a pedagógusok és tanulók szakmai támogatása, tanfolyamaink
színvonala (Összesített elégedettség: 4,9). A gyengeségek között az ISZE alacsony
alkalmazotti létszáma szerepel, de erre a bevétel jelenleg nem ad bıvítési lehetıséget.
Terv: a publikációs tevékenység követéséhez feltérképezzük tagjaink on-line
megjelenését, fejlesztéseit. Kidolgozunk 10 órás tanfolyami képzési/továbbképzési
modulokat.
8. Az elnökség döntött egy új tag felvételérıl (Kovács István).
9. A következı vezetıségi ülés ideje: 2010. március 3. szerda, 16 h 30.

Az emlékeztetıt készítette: Kırösné Mikis Márta

