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Digitális Témahét– Bemutatkoznak a robotok
Az Informatika –Számítástechnika Tanárok Egyesülete „Bemutatkoznak a robotok”
c. Kódnapot tartott a Digitális Témahét keretében.
tovább

UP TO UNIVERSITY
PÁLYÁZATOK
KÖNYVAJÁNLÓ
ESEMÉNY

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) konzorciumi partnerként
vesz részt a Horizon 2020 ICT-22-2016 keretében támogatott UP2U (UP TO UNIVERSITY) elnevezésű nemzetközi projektben.
tovább

W3Suli blogmotor iskoláknak
W3Suli blogmotor első változata a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája NTP-MTTD-15-0194 pályázati
programja keretében készült el 2016. tavaszán.
tovább

Homokszem a rendszerben
2017. november 3-án a - rendszergazdáknak szóló program napján - nagyon érdekes dolognak voltunk szem- és fül tanúi.
tovább

A tehetségalap létrehozásának dokumentumai
A számviteli szabályzataink módosításával, létrehozható Tehetségalap, úgy, hogy
az éves könyvelésben az alapot a 4. számlaosztályban elkülönítjük.
tovább
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DIGITÁLIS TÉMAHÉT– BEMUTATKOZNAK A
ROBOTOK

Az Informatika–Számítástechnika Tanárok Egyesülete „Bemutatkoznak a robotok” c. Kódnapot tartott a Digitális Témahét keretében. Workshop jellegű
foglalkozásokkal 3 helyszínen Egerben,
Kaposváron, és Szentesen.

„A Digitális Témahét program

2018. április 9-én megrendezett eseménynek Heves megyében az Egri
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium volt a helyszíne.

A robot világába való eligazodást az
informatika szakkör tanulói és Széplakiné Józsa Erika tanárnő segítette.
2018. április 12-én megrendezett eseménynek egyik helyszíne a Szentesi
Koszta József Általános Iskola volt.
Közel 25-en jelentkeztek a tankerületi
iskolaiból a Kódnapra.

fontos törekvése,
hogy a digitális
kompetenciafejlesztés az informatika órán túl
kiterjedjen más
tantárgyakra is.
A részt vevő pe-

3. ábra. Szentesi Koszta József Általános
Iskola

dagógusok és
diákok változatos
és kreatív iskolai
projektek kereté-

1. ábra Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és

ben fejleszthetik

Gimnázium

képességeiket
technológiával
támogatott tanulás során”.
www.digitalistemah
et.hu

A rendezvénynek az aula adott otthont,
ahol az érdeklődő tanulók és a pedagógusok megismerkedhettek
a
Beebot,
BlueBot,
EdBot, Lego
robotokkal,
betekintést
2. ábra CodeBug robot
nyerhettek a
CodeBug robot programozásába is.

Először egy-egy rövid prezentációt tartott Lucza László és Seres Katalin a
robotok témaköréből, majd 3 helyszínen lehetett ismerkedni a kódolás különböző programjaival, eszközeivel.

4. ábra Ismerkedés a BeeBot robottal
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Az első helyszínen a BeeBot robotokkal a másodikon a Kodu programozási nyelvvel, míg a harmadikon pedig az NI NXT Lego robotjait próbálhatták ki a
részvevők.

A 2. helyszínen Borbényi Dániel 8. osztályos tanuló
a MakeBlock robot programozását mutatta be.

A robot szakkör tanulói örömmel segítettek a vendégeknek eligazodni a kódolás rejtelmeiben. A résztvevő pedagógusok számára körvonalazódott a robotok
széleskörű felhasználása a különböző tanítási órákon.
A harmadik helyszín Kaposváron volt. Itt 2018. április
9-én került megrendezésre
a
Kódnapja.
Az
eseménynek a
Csokonai Vitéz
Mihály Általános
Iskola és Gimnázium adott otthont. A rendezvényekre 15 pedagógus
közel
30 tanuló jelentkezett. Nemcsak
a megyéből, de
Szekszárdról is
érkeztek érdeklődők.
Több helyszínen zajlottak az események. Az első
helyszínen Szabó András László, tanító-hallgató segítségével a Scoolcode programozási nyelvben egy
játékprogramot készítettek a résztvevők.

6. ábra. Makeblock robot programozása

A harmadik helyszínen Kiss Benedek 6. osztályos
tanuló Lego robotot programozott.
A negyedik helyszínen pedig a BeeBot robottal ismerkedhettek kicsik és nagyok.

7. ábra Tanárok és gyerekek együtt oldják meg a „Méhecske
feladatot”

A Kód napja program szervezésében és megvalósításában résztvevő tanárok:
Lakosné Makár Erika
Lucza László
Széplakiné Józsa Erika

5. ábra Scoolcode programozás

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum ad helyet az Informatikai nevelés az óvodában c. konferenciának 2018.04.19-én, amely rendezésében
Nagyné Szabó Etelka ISZE-tag a Nemzeti Pedagógus Kar elnökségi tagja vesz részt, és Kőrösné dr.
Mikis Márta tiszteletbeli elnökünk tart előadást.
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UP TO UNIVERSITY

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(KIFÜ) konzorciumi partnerként
vesz részt a
Horizon 2020 ICT-22-2016 keretében támogatott
UP2U (UP TO UNIVERSITY) elnevezésű nemzetközi projektben.
A projekt célja a középfokú oktatás és az felsőfokú
oktatás közötti szakadék áthidalása, a formális és
informális tanulási módszerek fokozottabb beágyazásával, valamint annak a technológiának és módszertannak a bevezetésével, melyekkel a leendő
hallgatók találkozhatnak az egyetemi tanulmányaik
megkezdésekor.
Projekt partnerek: GÉANT (koordinátor), GARR,
GRNET, IUCC, KIFUISZE szakmai koordinálásával a Pilot iskolák névsora:
1.

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Szász Ferenc Szakgimnázium, Képes Csilla

2.

Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky
József Szakgimnáziuma, Tamás Ferenc

3.

Miskolci
Földes
Csató Endre

4.

Budapesti Gazdasági SZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma, Fülöp Márta

Ferenc

Gimnázium

5.

Varga Katalin Gimnázium Szolnok, Szécsiné
Festő-Hegedűs Margit

6.

Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Csongrád Gilicze
Tamás

7.

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Neumann János Szakgimnázium és Szakközépiskola, Menyhárt Erika

Robotika, kódolás Kisgyermekkorban címmel szervezett konferenciát az ELTE TÓK Digitális Pedagógia Tanszéke, 2018.04.20-án. A résztvevőket Deutch
Tamás Digitális Jóléti Programért felelős miniszterelnöki biztos köszönti, valamint Farkas Csaba ISZEtag tart bevezető előadást "A robotika és a
kódoláshelye és szerepe az alsó tagozaton az új
tantervi tartalmi szabályozókban" címmel. Kőteleki
Andrea Éva a Méhecske mesék, avagy játék a tanulás c. az ISZE színeiben tart foglalkozást a
Jógyakorlatok robotokkal hazánkban és külföldön
szekcióban.
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MAGYAR SCIENCE ON STAGE FESZTIVÁL-SZEGED

INSPIRÁCIÓ
25. évfolyam 2. szám

BLOG

HOMOKSZEM A RENDSZERBEN
2017. november 3-án a - rendszergazdáknak szóló program napján - nagyon
érdekes dolognak voltunk szem- és fül
tanúi. Nemcsak azért gyűltünk össze
ekkor, hogy megünnepeljük e nehézsorsú, sok gondolkodással és meditációval
járó elfoglaltságú emberek munkáját,
hanem kapcsolatépítés, beszélgetés,
problémafelvetés is volt a célunk azzal,
hogy épp erre a napra invitáltuk a szakmában érdekelteket.

Az ISZE szakemberei kidolgoztak
egy 22 órás
programot, mely
az oktatásról, az
oktatásnak szól,
felölelve az optikai hálózatok
azon elemeit,
amelyek megjelenhetnek az iskolákban. A tanfolyam címe
„Optikai hálózatok az oktatásban - informatikai képzés rendszergazdáknak”
lett.

A beszélgetések során a rendszergazdák (rendszerépítők, rendszertervezők)
szájából rengeteg érdekes dolog hangzott el, napi aktualitások és kérdések.
Ezek közül szeretném kiemelni a General Data Protection Regulation GDPRrel (Általános Adatvédelmi Rendelet)
kapcsolatos egyik megnyilvánulást. Mint
tudjuk a GDPR EU-s jogszabály nemcsak minden cégre, hanem közintézményre is vonatkozik – élesben 2018.
május 25-től -, a szervezet informatika
működésével, személyes adatának biztonságtechnikájával kapcsolatosan.
Egyik képzésen megbeszéltünk a következő esetet. Egy szervezet hálózatát
illetéktelenek, külső IP címekről, vagy IP
címeken keresztül, feltörték. A szerveren a tárolt adatokban kárt okoztak, a
szolgáltatásokat (DNS, DHCP, vírusirtó,
AD, stb.) rendre leállították. A szervezet
belső hálózata ideiglenesen működésképtelenné vált. A vírusirtó gyártója segítségével, távolról a hibák egy része
korrigálásra került, a szolgáltatások a
nap végére már biztos alapot nyújtottak
a további munkához. A kiesett idő, kb. 4
óra volt, amely nem rossz arány egy
olyan jellegű támadás esetén, amelyet a
vírusirtó gyártója is „zero-day attack”ként aposztrofált. Ezek után megtörtén-

tek a további szigorító intézkedések:
távoli asztal port hozzáférés teljes megszüntetése, vírusirtó jelszavas védelemmel ellátása, biztonsági mentések külső
eszközei számának növelése, adathalmaz titkosítása és hozzáférhetőségének
korlátozása, stb. (Ezzel GDPR kompatibilissé téve a szervezet infrastrukturális
működését.) A „porszem” a történetben
ekkor kezdődött. Törvényi előírásnak
eleget téve, az incidens bejelentése a
NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) felé megtörtént.
A válasz messze állt a segítőkészségtől, inkább hatósági, számon kérő és
bürokratikus volt.
Amennyiben egy szakmai napon ilyen
jellegű eseményekkel szembesülünk ez
két dolgot jelenthet: a rendszergazdák
felkészültek a jövő kihívásaira, mert
ismerik azokat és tanulnak, kutatnak
annak érdekében, hogy egy rendszert
stabilabbá, működőképesebbé, hatékonyabbá tegyenek. A hatóság szakmai
segítőkészsége ilyen esetekben elengedhetetlen, bürokráciától mentes kell,
hogy legyen.
Az első következtetést tovább gondolva,
számunkra világossá vált, hogy a rendszergazda, rendszerépítő szakma önépítkező. Mindig abba az irányba halad,
ahol a hatékonyság növelhető, a rendszerstabilitás fokozható. Ez új, jobb minőségű technológiáknak ad utat és lehetőséget. Erre a gondolatra építettük
fel azt az optikai hálózatok tanfolyamunkat, melynek célja a partnerépítés is
volt.
Az ISZE szakemberei kidolgoztak egy
22 órás programot, mely az oktatásról,
az oktatásnak szól, felölelve az optikai
hálózatok azon elemeit, amelyek megje-
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lenhetnek az iskolákban. A tanfolyam címe „Optikai
hálózatok az oktatásban - informatikai képzés rendszergazdáknak” lett. A programban a szabványokon,
az elméleti vonatkozásokon, a technológia jelentőségének és használatának frontális oktatásán túl, gyakorlati feladatokkal színesítettük a tanfolyamokat. Az
iskolai rendszergazdák több független gyártó eszközein keresztül, gyakorlati példákkal alátámasztva
ismerhették meg, hogy labor körülmények között
hogyan lehet tesztelni, konfigurálni az eszközöket.
Melyek voltak ezek a feladatok? Szálhegesztés,
OTDR mérés, optikai patch kábelek készítése, optikai eszközök összekötése és konfigurálása, egyszerűbb optikai hálózatok létrehozása, tesztelése.

2017-ben megtartott pedagógus-továbbképzések
és felnőttképzések adatai

Érdemes megemlíteni, hogy a tervezett öt tanfolyam
a meghirdetéstől számított 12 órán belül betelt. Az
érdeklődés igen magas fokú volt. A résztvevők elégedettségmérésének tanúsága szerint felvetett témánk nemcsak hasznos, hanem új is volt a legtöbbjük számára. Igényként megfogalmazódott a további
technológiák és alkalmazások bemutatása későbbi
tanfolyami keretek között. Szeretnénk a tanfolyamokat tovább folytatni annak érdekében, hogy az oktatásban dolgozó rendszergazdák naprakész technológiákhoz juthassanak. A kidolgozott és kipróbált képzési programot benyújtjuk engedélyeztetésre a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz.
Az engedélyezett képzési program így államilag elismert lesz, amelyeknek elvégzéséről szóló tanúsítvány igazolja majd, hogy az iskolai rendszergazdák
nem csupán iskolai rutin feladatok megoldását tudják, hanem bővül a tudásuk az új, érdekes, előremutató, kreatív technológiák megismerésével, hogy az
iskolai informatikai rendszerek hatékonysága növekedjen.
Bizonyára felmerül a tisztelt olvasóban a kérdés: Hol
van homokszem a rendszerben? Bízom benne, hogy
a fenti cikk alapján a választ rövid időn belül meg
fogják találni.
Tauber Norbert rendszergazda
ISZE alelnök

Tanfolyam megnevezése

Végzettek
létszáma/fő

Tehetséggondozás a mindennapokban és
azon túl" A tehetség sokfélesége – Gyakorlattal egybekötött elméleti bevezetés - akkreditált

12

Akadálymentes digitális tartalmak szerkesztés - akkreditált

6

Első lépések a digitális világba - IKER 1.
szintű képzés – engedélyezett GINOP

766

Informatika mindenkinek az alapoktól a
webszerkesztésig SZALI - engedélyezett

14

Informatika mindenkinek az alapoktól a
webszerkesztésig SZÖTAB - engedélyezett

29

Informatika tanárok tanfolyamvezetői felkészítése felnőttképzési tanfolyamok vezetésére

4

Informatikai gazdagítás kooperatív tanulással - jógyakorlat

37

Interaktív tábla használata a pedagógiai
gyakorlatban - engedélyezett

7

Interaktív tábla-interaktív módszerek használata a tanítás-tanulás folyamatában- akkreditált

29

Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés - engedélyezett GINOP

563

Optikai hálózatok az oktatásban - informatikai képzés rendszergazdáknak

57

Programozás az iskolai gyakorlatban objektumorientált fejlesztői környezetben - akkreditált

21

„Tehetséggondozás a mindennapokban és
azon túl” A tehetség fejlesztésének módszerei – Elmélettel egybekötött gyakorlatakkreditált

6

Tanúsítványt kapott

1551 fő
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W3SULI BLOGMOTOR ISKOLÁKNAK

W3Suli blogmotor első változata a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskolája NTP-MTTD-15-0194
pályázati programja keretében készült
el 2016. tavaszán. Középiskolai tanulók
készítették.
A szakmai cél
nem volt kisebb,
mint egy, az iskolák igényeihez
igazodó
blogmotor elkészítése, amely
megkönnyíti az
iskolai honlapok
elkészítését.

Az oktatási cél a projekt módszer kipróbálása volt, egy valós probléma megoldását célzó összetett szakmai feladat
megoldásán keresztül. A projekt összetett jellege miatt több szakmát is megismerhettek a diákok. (Web-programozó,
web dizájner, keresőoptimalizálás, PRes...) Az intézmény bármely érdeklődő
diákja bekapcsolódhatott a közös munkába. Voltak akik több területen is kipróbálták magukat és voltak akik csak egy
feladat megvalósításában vállaltak szerepet. A diákcsapat hamar öntevékenynyé vált. Sallai András kollégámmal
ketten segítettük őket, és valóban inkább csak segítségre volt szükségük,
ha elakadtak. Az irányításukat átvette
két 13. évfolyamos tanuló. Az ISZE részéről Fülöp Márta és Szántai Károly, a
Gábor Dénes Tehetségpont részéről
Ágoston Gergely segített a projekt megvalósításában.
A szakmai cél nem volt kisebb, mint
egy, az iskolák igényeihez igazodó
blogmotor elkészítése, amely megkönynyíti az iskolai honlapok elkészítését.
2016. nyarára már több iskola is (pl.
http://belvarosikepzo.hu/
http://www.egressy.info/)
a
W3Suli
blogmotor felhasználásával készítette el
honlapját, és számuk azóta is növek-

szik. 2017. februárja óta a W3Suli megtalálható a NOVELL iskolai szerver csomagjában is (HUEDU-OpenLAB 3.0.16tól), így számos Magyar iskola szerverén. A NOVELL pedig mind a mai napig
az általa nyújtott biztonságról híres.
2017. második felében W3Suli-ra tért át
a Kispesti Vass Lajos Általános Iskola
( http://vassl.hu/ ) és a Kispesti Eötvös
József
Általános
Iskola
( http://www.eotvos19.hu/ ) is. Sőt egyre
több
vállalkozás
honlapját
is
blogmotorunk működteti.
Az ISZE által 2017. november 20-án
rendszergazdáknak szervezett kapcsolatépítő, az informatika fejlődési trendjeit
áttekintő szakmai fórum programon
több rendszergazda is elmondta, hogy
nehézségeket jelent számára iskolája
honlapjának készítése. Különösen az
olyan KLIK-es rendszergazdáknak okoz
gondot, akik tankerületének iskoláiban
hiányoznak a helyi rendszergazdák és
őket kérték fel, hogy segítsenek áthidalni ezt a problémát. A rendezvényen
szerzett tapasztalatok alapján valószínű, hogy a W3Suli 2018.-ban is további
iskolák szerverén fog helyet kapni. A
NOVELL HUEDU-OpenLAB szervert
használó intézmények közül pedig többen fogják használni az előtelepített
változatot.
Az elmúlt évben nem csak a felhasználók száma növekedett, de blogmotorunk
kódja is sokat fejlődött. Várhatóan 2018.
áprilisában jelenik meg a projekt honlapján a W3Suli 2.0. A legnagyobb változást, az új verzió modul rendszerű

INSPIRÁCIÓ
25. évfolyam 2. szám

MÓDSZERTAN

bővíthetősége és az elkészült új modulok jelentik. A
képtármodul lehetővé teszi képtárak gyors kialakítását, és nagy számú kép egyszerű feltöltését. Ezt a
modult már 4 iskola is használja. A BMSZC Egressy
Gábor Szakgimnáziuma kérésére készült egy RSS
modul is, amely a Szakképzési Centrum webhelye
számára teszi elérhetővé (XML-ben letölthetővé) az
iskola legfontosabb híreit. Ha egy Szakképzési Centrum vagy egy KLIK tankerület szeretné használni a
blogmotort, akkor nem jelentene túl nagy nehézséget
a RSS modul párjának elkészítése sem, amely az
intézmények kiajánlott híreit gyűjti össze. A legfrissebb modulunk, ami éppen a tesztelés fázisában van
tanulói tesztek készítését és közzétételét teszi lehetővé. Természetesen egy tesztsor nem csak ismeretellenőrzésre használható. Jól jöhet igényfelméréshez
és egyéb kérdőívek készítéséhez is.
W3Suli V 1.07-es verziója jelenleg is letölthető a projekt honlapjáról ( https://w3suli.hu/ ). Szabadon használható, szabadon módosítható. A projekt webhelyén
található kézikönyv részletesen bemutatja a telítését
és használatát. A telepítés, ha van az iskolának
szervere vagy tárhelye és egy MySQL adatbázisa,
akkor a kód kitömörítését és a www/public_html
könyvtárba történő felmásolását jelenti. Itt a setup.php-t kell csupán egyszer lefuttatni, és az adatbázis
valamint a rendszergazda adatait megadni. Ezt követően már a honlapon lehet beállítani az iskola adatait, és létrehozni a kívánt weboldalakat, cikkeket.
Egyetlen szűk keresztmetszet a stíluslapok alacsony
száma. Az alapbeállításoknál egyszerűen lehet választani a meglévők közül. A gondot az jelenti, hogy
a meglévő stíluslapok többségét már használja egyegy iskola. Ha a telepítést végző rendszergazda rendelkezik alapfokú HTML5 és CSS3 ismeretekkel,
akkor könnyen orvosolhatja a problémát a webhely
elemei színének formájának egyedi beállításaival.
Fontos, hogy a kompatibilitás, a későbbi frissítések
lehetőségének megőrzése érdekében csak a számozott CSS állományok tartalmát szerkesszük!
A w3suli_alap.css-be, a w3suli_responsive.css-be és
a w3suli_szerkeszt.css-be rendre beillesztésre kerülnek az új funkciókhoz tartozó stílusbeállítások.

A W3Suli 2.0-val áprilisban érkeznek új stíluslapok
is, de ha valaki addig is szeretné használni
blogmotorunkat és segítségre van szüksége a
gtportal@gmail.com -on vagy az ISZE vezetőségén
keresztül kérhet segítséget. Ha igény lesz rá, akkor a
W3Suli használatának bemutatására tarthatunk egy
továbbképzést az ISZE szervezésében is.
W3Suli blogmotor projekt egy tehetséggondozó
szakkörként indult. Segítségével több tanuló is megismerte az általa választott szakma alapjait. Ami talán még fontosabb, páran megszerettették amit csináltak, mivel volt értelme. Többen, bár korábban
nem gondolták, az iskola befejezését követően a
projekt keretében választott szakmaterületen folytatták tanulmányaikat. Munkájuk eredménye pedig,
egyre több iskola webhelyén köszön vissza. Nem
lesz gondjuk, ha a felsőoktatásból kilépve szakmai
tapasztalatot vagy referenciamunkát kívánnak tőlük
választott munkaadóik.
Gál Tamás
infomatika tanár

Kedves ISZE-tagok!
Az ISZE Elnöksége 2018.05.12-ére hívta össze az
éves beszámoló közgyűlést.
A tagok a meghívó részleteit a számukra létrehozott
moodle.isze.hu felületen nézhetik meg.
Helyszíne Budapest, ISZE Oktatóterem.

Minden ISZE-tagot sok szeretettel várunk!
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TEHETSÉGALAP LÉTREHOZÁSÁNAK DOKUMENTUMA

Létrehozás módja:
A számviteli szabályzataink módosításával, létrehozható Tehetségalap, úgy, hogy az éves könyvelésben
az alapot a 4. számlaosztályban elkülönítjük.
A főkönyvi megnevezése: „lekötött tartalék”
Létrehozás tételei:
1. A mindenkori adó 1%-ból befolyó támogatás
(2017-ben 88000 Ft)
2. A főkönyvben 125786 Ft-os fel nem vett járandóság, amely 2009-ben keletkezett, így 5 év eltelte
után elévült a kifizethetősége, ezért ezt az összeget a Tehetségalapba tesszük át.
3. Az éves mérlegbeszámoló előkészítésének idején
– a mérleg pozitív eredménye ismeretében, azt
nem veszélyeztetve megállapítható egy összeg.
Pl.: 2017-ben kb.: 175000 Ft, az éves értékesítési
árbevétel - ide nem értve a pályázati támogatások összegét – 0,5 %-a
Ezt az összeget évente a mindenkori értékesítés
árbevétel maximum 0,5 %-ában az Elnökség határozza meg, és az éves beszámoló közgyűlés napirendjén szereplő mérlegbeszámoló részeként kell
szerepeltetni.
Az összeget az ISZE bankszámláján kell tartani, mint
a pénzkészlet részét, de a 4. számlaosztályban kell
könyvelni, így bármikor látható a fogyás-gyarapodás
összege.
Amikor a tehetséggondozásra szükséges saját forrást biztosítani, akkor a könyvelésben, mint
„bevételt” vezeti vissza a könyvelő a bevételi oldalra
a „lekötött tartalék” oldalról, és a vele szemben felmerülő költség elszámolását analitikus kartonon kimutatja. A kartonokat az ISZE Tehetségsegítő Tanács ügyintézője évente tételenként dossziéban
gyűjti, és a TT titkára felügyeli.
A számviteli szabályok alapján vezetett bevétel-

kiadás egyenlege, az éves mérlegben nem lehet
negatív (a pozitív mérleg a közhasznúság első számú kritériuma), mert az ISZE Tehetségsegítő Tanács
csak az elkülönített „lekötött tartalékot” használhatja
fel.
A Tehetségalap működtetésére felhasználási szabályzatot kell alkotni, amely a számviteli szabályaink
mellékletét képezi. A szabályzatot az Elnökségnek
és a FB-nek be kell mutatni.
Könyvelővel 2017.11.30.-án szakmailag egyeztette:
Dr. Bánhidi Sándorné főtitkár
Az Elnökség 2018.03.22-én megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Az ISZE Tehetségsegítő Tanács folyamatos működésének biztosítására tehetségalapot hoz létre.
A tehetségalap pénzügyi összetétele:
Első ízben:
1. A 2017. évi adó 1%-a: 88000 Ft.
2. 2010.05. hótól fel nem vett járandóság, elévülési
időn túli összege: 125786,- Ft.
3. 2017. évi értékesítés árbevételének becsült
0,5 %-a: 175000 Ft ( mérlegkészítés határideje
2018.05.31. lesz) Összesen: 388786 Ft, azaz
háromszáznyolcvannyolcezerhétszáznyolcvanhat forint.
A továbbiakban:
1. A tehetségalap, mérlegben kimutatott, aktuális
évre vonatkozó maradvány összege
2. A mindenkori évi adó 1%-ának összege,
3. Az éves értékesítési árbevétel, - ide nem értve a
pályázati támogatások összegét – max. 0,5 %-a
4. 2018.04.05-én hozott határozat száma: 2018/03
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BLOG

A Tehetségalap működtetésére használt felhasználási szabályzat A Tehetségalapot az ISZE TT 3 tagú
munkacsoportja működteti, amely a titkárból és 2
tagból áll.
A működés formája lehet jelenléti, és/vagy elektronikus (e-mail, vagy a Moodle felületen létrehozott csoport, ahol az isze@isze.hu cím CC-zett, ill. vendégjoggal rendelkezik.)
A titkár az alap felhasználásról a TT éves rendes
ülésén beszámol. A beszámolót írásba kell foglalni,
amely 1 pl-át az ISZE írattában kell őrizni, az FB
számára át kell adni.
A felhasználás történhet
1. Valamely megpályázni kívánt pályázati önrész
részben vagy egészben történő biztosítására,
2. A TT pályázat kiírása alapján berkezett igények
elbírálása alapján, amely témája olyan iskolákban
szervezett tehetséggondozó, programozói szakkör megtartása, vagy olyan iskolákból jelentkező
legalább 6. évfolyamos tanulók szakköri programjának megvalósítása, ahol nincs az iskolában informatika szakos tanár.

Kárpát-medencei Tehetségnap
Idén kilencedik alkalommal, 2018. március 24-én
került megrendezésre a Kárpát-medencei Tehetségnap. A budapesti Szent Margit Gimnáziumban a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a Matehetsz
hagyományos éves díjátadó ünnepségén kihirdették
a „Felfedezettjeink” című pályázat nyerteseit, átadták a „Magyar Tehetség Nagykövete” megbízásokat
és a Tehetségek Szolgálatáért életmű- és éves díjakat, valamint ünnepélyes keretek között közel 200
tehetségsegítő intézmény vehette át a sikeres tehetségpont akkreditációt elismerő táblát.
http://tehetseg.hu/aktualis/karpat-medenceitehetsegnap-2018-0
Az ISZE és Alapítványa 2015-2017. években végzett kiváló tehetséggondozó munkája alapján a
MATEHETSZ-től 2018.03.24-én vette át a kiválósági
táblát.
A képen Oláhné Balogh Éva az ISZE Tehetségsegítő Tanács tagja az ISZE Kiválóság tábláját, Bánhidi
Sándorné az Informatikával a tehetségesekért Alapítvány tábláját veszi át.

3. A TT éves munkaterve alapján meghatározott
feladatok megvalósítására.
4. A TT által az NTP-s pályázatokban megvalósult
projektek fenntarthatóságának biztosítására, ha
szükséges.
5. Az ISZE Elnöksége által meghatározott olyan
tehetséggondozó programok megvalósítására,
amelyre ez a forrás adhat lehetőséget.
6. Nyugdíjas informatika tanároknak a tehetséggondozó programokba való bevonása kiadásainak
fedezésére (Pl.: útiköltség térítés, tiszteletdíj),
hogy hasznosítva legyen a szakmai tudásuk.
A szabályzatot a TT elektronikusan kiküldött formában megismerte, és véleményezte.
A TT számára előterjesztő: Fülöp Márta Marianna az
ISZE TT titkára
A TT támogató véleményét az Elnökség elé terjesztette: Fülöp Márta Marianna elnök

1. ábra Kárpát-medencei Tehetségnap díjátadó
ünnepségén
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MIT HOZ A JÖVŐ?

Jönnek az algoritmusok

Vásárlás kiterjesztett valósággal

2020-ra világszerte már több mint 1 milliárd munkavállaló viselkedését fogják pozitívan befolyásolni az
egyre fejlettebb kontextualizáló algoritmusok, amelyek kedvező pszichológiai, idegrendszeri és kognitív
változásokat képesek előidézni. Az emberek érzelmi
alapon hajlamosak irracionálisan dönteni: az algoritmusok oly módon változtatják meg a viselkedésüket,
hogy az intelligenciájukat kollektív tudást tartalmazó
nagy memóriabankokkal egészítik ki, amelyek lehetővé teszik, hogy mindenre "emlékezzenek", illetve a
megfelelő időben informálják őket még sohasem
tapasztalt lényeges dolgokról. Mindezek révén objektívebb döntéseket hozhatnak, és objektívebben értékelhetik a körülöttük zajló eseményeket.

A Gartner szerint 2020-ra 100 millió ember fog
kiterjesztettvalóság- (augmented reality, AR-) megoldásokkal vásárolni. Az AR-alkalmazások, például a
Pokémon GO népszerűsége egyre inkább a mindennapok részévé teszi a technológiát, arra ösztönözve
a kiskereskedőket, hogy az AR különleges szolgáltatásaival dobják fel a vásárlási élményt. Ahogy a mobileszközök és -alkalmazások használata széles körben elterjedtté vált, egyre inkább elmosva a fizikai és
digitális világ közötti határvonalat, a különféle márkáknak és kiskereskedőknek olyan megoldásokat kell
közös erőfeszítésekkel kialakítaniuk, amelyek ezt
kihasználva korábban nem tapasztalt szintre emelik a
vásárlási élményt.

https://computerworld.hu/cio/legerdekesebbtechnologiai-ujdonsagok-a-kozeljovoben223009.html

Tovább: https://computerworld.hu/cio/legerdekesebbtechnologiai-ujdonsagok-a-kozeljovoben-223009.html

Kik szerkesztik ezt a lapot?

INFORMATIKA -SZÁMÍTÁSTECHNIKA
TANÁROK EGYESÜLETE

1133 Budapest, Pannónia út 72-74.
 fax: 1/462-0415

Te és én, vagyis mi. Mindenki, akinek jó ötlete, okos gondolata van, s azt szívesen megosztja velünk. Természetesen van
szerkesztőbizottság, hiszen másképen nem születne meg egy-egy
szám, de a ti írásaitokból áll össze a tartalom.
Ha van kinek írnod, ha van miről írnod és van hozzá kedved
is, akkor csatlakozz hozzánk.
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