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Ahol a középiskolásokból lesznek a tanárok 

Az NJSZT és a Máltai Szeretetszolgálat hosszú távú együttműködésének első projektje a digitális 
írástudatlanság csökkentéséért 
 

A digitális írástudatlanság csökkentéséért indít közös akciót a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, a két szervezet vezetése erről hosszú távú 
együttműködési megállapodást írt alá 2011. október 10-én.  A közös munka első lépéseként kortárs 
segítő programot szerveznek, melynek keretében az ország különböző településein száz hátrányos 
helyzetű gyermeket tanítanak meg az alapvető ismeretekre, hogy a későbbiekben önállóan is 
képesek legyenek a számítógép és a világháló használatára.  
 
A program lényeges eleme a kortárs segítők bevonása, ami ez esetben azt jelenti, hogy az általános 
iskolába járó tanítványok náluk csupán néhány évvel idősebb középiskolásoktól sajátíthatják el a 
gépek, a legszükségesebb programok és az internet használatához szükséges lépéseket. Az alkalmi 
mentorokat a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakemberei készítik fel a „Netx1” 
nevű oktató program gyakorlati alkalmazására, az ország különböző településein élő hátrányos 
helyzetű családok gyermekeinek pedig a Máltai Szeretetszolgálat biztosít helyiséget és gyakorlásra 
alkalmas számítógépet a tanfolyam elvégzéséhez.  A középiskolás segítők bekapcsolódása a 
felzárkóztató programokba a szociális munkában is új lehetőségeket nyit, a kortárs mentorok ugyanis 
személyes példájukkal is motiválhatják a leszakadó családok gyermekeit. A programba oktatónak 
jelentkező középiskolások egy szabadon felhasználható ECDL vizsgakártyát kapnak 
közreműködésükért. 
 

 
 



 

Könyvkonnektor: hírek az e-book világából 
 
Az elektronikus könyvek világszerte egyre nagyobb szerephez jutnak, jelentős változásokat hozva az 
olvasás fizikai és szellemi jellemzőiben. A folyamat lényege: egyrészt a szöveg egy kis méretű e-könyv-
olvasó eszközre kerül, másrészt a tartalom az eszközön szinte korlátlan. Több ezer mű is ráfér a 
készülékre, így egy hordozható könyvtár lapul az olvasó ember zsebében. Az e-book még nem 
kiforrott eszköz és módszer. Folyik a versengés technikai szinten, tartalmi oldalról, és a formátumok 
kavalkádja között… 
Bővebben: http://njszt.hu/de/hir/20111010/konyvkonnektor-hirek-az-e-book-vilagabol 

 

Rendkívüli könyvajánlat a SZAK Kiadótól  

Juhász Sándor: Vállalati információs rendszerek műszaki alapjai  

NJSZT tagoknak most 2011. október 20-ig 40% (11 000 Ft helyett 6 600 Ft), utána 2011. december 31-

ig 30% (11 000 Ft helyett 7 700 Ft). 

520 oldal, B5 formátum 

A könyv elsősorban a számítástechnikával foglalkozó szakembereknek készült, a célja az, hogy azokat 

az alapvető alkalmazásfejlesztői tudásháttérrel már rendelkező szakembereket, akik a vállalati 

adatfeldolgozás számítógépes támogatásával szeretnének foglalkozni, megismertesse a mai vállalati 

környezet szokásos építőelemeivel és integrációs megoldásaival. Hangsúlyosan tárgyalja a 

szerveroldal különleges követelményeinek kielégítését célzó megoldásokat, az alkalmazásintegrációt 

segítő alapvető módszerek működését. Szintről szintre haladva vezeti végig az olvasót a vállalati 

rendszerek elemei között kialakított, különféle mélységű és eltérő koncepciójú együttműködések 

típusain. Részletek és rendelési információk: www.szak.hu/Juhasz.pdf  

 

Farkas Károly: Játékos teknőcgeometria 
NJSZT tagoknak most 2011. október 15-ig 40 % (4 500 Ft helyett 2 700 Ft), utána 2011. december 31-
ig 30% (4 500 Ft helyett 3 600 Ft). 
250 oldal, B5 formátum 
A Játékos teknőcgeometria könyv több évtizedes munkásság összefoglalása. A könyv elsősorban 

pedagógiai, módszertani tanácsok, példák sorolása. A matematikai, informatikai, módszertani 

gondolatok értékét biztosítja a kiváló lektorok munkája és az a tény, hogy ezek többsége kipróbált, 

bevált. A közoktatásban a szerző és munkatársai által kifejlesztett módszertani elemek általánosan 

ismertek, használtak, például a Robot-játék, a Teknőc kertje, a teknőc megszemélyesítése. A könyv 

ugyanakkor újszerű példák bemutatásával, azok episztemológiai elemzésével is segíti, a diákok, 

tanárok, szülők számára, hogy a Logo oktatása minden korosztály számára élvezetes lehessen, hogy 

megelőzzük az infofóbia (a matfóbia után) kialakulását. Bemutatja, hogyan lehet a matematika, a 

programozás nehezebbnek tartott fogalmait játékosan megismerni. Részletek és rendelési 

információk: www.szak.hu/Logo.pdf 
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Rendezvények a közeljövőben 
 
„Egészségközpontú Egészségügy” szakmai konferencia 
Gárdony, Vital Hotel Nautis, 2011. október 21.  
 
A konferencia szervezői bíznak abban, hogy az egyre egészségtudatosabb magyar lakosság érdekében 
ki tudják alakítani a terápiás együttműködések rendszerét, az „új egészségügy” és egységes 
egészséggazdaság hálózatát. A Terápiás Együttműködésért az Egészségügyben Közhasznú Egyesület 
(TEREK Egyesület) fő célkitűzése a terápiamenedzsment fejlesztésének elősegítése interdiszciplináris 
módon. Szándékunk és törekvésünk a különböző szakmák, tudományágak, és érintettek közötti 
együttműködés, valamint az ügyfélközpontú szemlélet fejlesztése hazánkban, mely magasabb 
minőségi szintű szolgáltatásokat eredményez az egészségügyben. A szakmai konferencián a részvétel 
ingyenes. Részvételi szándékát e-mailen a kohut.gyongyi@vmkomm.hu címen, vagy telefonon a 270-
2822-es számon várják.   
 
További információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20111005/egeszsegkozpontu-egeszsegugy-szakmai-
konferencia  
 
 
XII. Outsourcing konferencia  
Budapest, Best Western Hungária, 2011. november 9.  

 
Az IME, az egészségügyi vezetők szaklapja által rendezett konferencia témája az outsourcing 
lehetőségek, átszervezési receptek az átalakuló intézmények számára.   
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111005/ime-xii-outsourcing-konferencia 
 

 
IPTS - IT STAR International Conference on ICT Research and Innovation Challenges in 
Eastern European Member States (EEMS) 
 Budapest, 2011. november 11.  
 
A konferencia angol nyelvű! 
 
The organizers provide a forum to a constellation of star-speakers and to leaders in Academia, 
Government, Industry and the ICT-related Civil Society to address burning issues of the R&D Agenda 
with a major impact on research, innovation and competitiveness in the EU and beyond. 
Check the speakers list at http://eems.starbus.org and register on the conference web-site to join us 
for the exercise. You will be most welcome in Budapest!  
Registration is now open at: http://eems.starbus.org .  
 
 
 
Agrárinformatika 2011 nemzetközi konferencia 
Innovatív információtechnológiák az agrárgazdaságban 
Debrecen, 2011. november 11-12. 
 
A konferencia alapvető célja, hogy elősegítse a hazai non-profit, kutatói és vállalkozói szféra 
szakembereinek tapasztalatcseréjét, ezáltal a nemzetközi kapcsolatok fejlődését. A rendezvény 
lehetőséget biztosít az agrárgazdasági szektorban dolgozó szakemberek, oktatók, kutatók és PhD 

mailto:kohut.gyongyi@vmkomm.hu
http://njszt.hu/de/esemeny/20111005/egeszsegkozpontu-egeszsegugy-szakmai-konferencia
http://njszt.hu/de/esemeny/20111005/egeszsegkozpontu-egeszsegugy-szakmai-konferencia
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111005/ime-xii-outsourcing-konferencia
http://eems.starbus.org/
http://eems.starbus.org/


 

hallgatók számára az agrárgazdaság és vidékfejlesztés területén alkalmazható információ-
technológiák legújabb oktatási, kutatási és alkalmazási eredményeinek megvitatására, 
disszeminációjára. A széles területet átfogó témák között megtalálhatók azon új alkalmazások is, 
amelyek az innovatív és újszerű technológiák felhasználására irányulnak, lehetőséget nyújtva a 
különböző országokból érkező résztvevők számára a tapasztalatcserére és konzultációra. 
A konferenciára előadással 2011. október 10-ig lehet jelentkezni. További információ: 
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110926/agrarinformatika-2011-nemzetkozi-konferencia-
innovativ-informaciotechnologi 
 
 
Gazdaságinformatikai Konferencia 2011. 
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011. november 11-12.  

A nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő "Országos gazdaságinformatikai Konferencia" célja,  
hogy az oktatók, kutatók és az intézmények vezetői, szakemberei számára fórumot teremtsen az 
eredmények, tapasztalatok cseréjére az informatikai oktatás, képzés, kutatás, informatikai 
infrastruktúra és informatikai szolgáltatás-fejlesztés területén, hogy a gazdaságinformatikai 
szakképzésért felelős oktatókat összehozzuk a technológiai fejlesztésekkel és üzleti alkalmazásokkal 
foglalkozó szakemberekkel, és megvitathassuk az elért eredményeket, az informatikai szolgáltatások 
területén jelentkező problémákat, valamint a fejlesztési és alkalmazási tapasztalatokat. 
További információ: www.gikof.hu a konferencia linknél, vagy közvetlenül a 
http://www.gikof.hu/konferencia.htm címen. 

 
 
Informatika a Társadalomért konferencia 
Balatonfüred, Anna Grand Hotel, 2011. november 22-23 
 
Az Informatika a Társadalomért Egyesület és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 
Szövetsége a balatonfüredi Anna Grand Hotelben idén is megrendezi az INFOTÉR (Informatika a 
Társadalomért) Konferenciát. 
 
A konferencia fővédnöke, főelőadója Dr. Fellegi Tamás, nemzeti fejlesztési miniszter. 
 A konferencia érinti az elektronikus közigazgatás és a telekommunikáció nagy témakörei mellett a 
digitális írástudás-bővítés kérdéseit, az oktatás, az egészségügy, a közlekedés, az energetika, a 
szociális szektor és általában a gazdaság informatikai vonatkozásait. 
 
http://njszt.hu/de/esemeny/20111005/informatika-a-tarsadalomert  

 

http://www.gikof.hu/
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JÖN! Ha még nem tette meg, regisztráljon MOST! 

5. DE! konferencia   
 
Fő támogatónk: IT Services Hungary Kft 
 
 
Idén ötödik alakalommal rendezi meg az NJSZT 2011. november 24-én, a budapesti Gellért Szálló 
Panoráma-termében a Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferenciát. Az idei rendezvény „EGÉSZségen 
innen és túl” címmel áttekintést ad az infokommunikációs eszközök és technológiák egészséges 
társadalom megteremtését, illetve megőrzését célzó alkalmazási és fejlesztési lehetőségeiről. 
Program: http://njszt.hu/de/esemeny/20110608/5-de-konferencia 

 
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A nagyarányú érdeklődés miatt érdemes a 

jelentkezést mielőbb megtenni! 

On-line jelentkezés: http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes  

 

Feliratkozás hírlevélre 

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nem saját e-mail címére kapta, a feliratkozáshoz látogasson el a 

www.njszt.hu oldalra, ahol rendezvényeinkről, híreinkről további aktuális információt is talál.  

 

Üdvözlettel: NJSZT 
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