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2011. december 14. 

Verseny diákoknak 

Hirdesse gyermekének, tanítványainak! 
A téli szünet kiváló alkalom játékok készítésére! 

 
A html5jatekok.hu HTML5 játékprogram-író versenyt hirdet középiskolás diákok 
számára, amelynek célja a HTML5 alkalmazás-fejlesztés terjedésének segítése hazánkban. 
A verseny feltételei:   

 A versenyen részt vehet bármely, 2011. novemberében nappali tagozatos, magyarul tudó 
középiskolás diák (beleértve a határon túli magyar középiskolákat is). 

 A feladat: egy működőképes, legalább 1 játszható pályát tartalmazó játék 
készítése HTML5-ben és annak publikálása a http://html5jatekok.hu oldalon. 
A verseny 2011. november 30-án indul és 2012. január 31-ig tart. 
Regisztrációkor kérjük, jelezd, hogy a versenyhez az NJSZT felhívására 
jelentkeztél! 

 Eredményhirdetés: 2012. február 17. 

További információ: http://njszt.hu/de/hir/20111121/html5-jatekprogramiro-verseny 
 
 

Újjáalakult a Fogyatékkal Élőket Támogató Szakmai Közösség 
Várják a csatlakozni szándékozókat! 
 
December 8-án újraalakult a Fogyatékkal Élőket Támogató Szakmai Közösség, csatlakozni lehet 
hozzájuk. 
A szakmai közösség új vezetője: Mecs Tamás, mérnök, fizika – számítástechnika szakos tanár 
(mecs.tamas@freemail.hu), az új titkára: Cserfalvi Annamária, mérnök, egyetemi oktató 
(cserfalvi.annamaria@nik.uni-obuda.hu) 
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/fogyatekkal-eloket-tamogato-
szakmai-kozosseg/hir/ujjaalakult-a-kozosseg 
 
 

Szakmai regiszterek – orvos szalmai megfontolások 
Gondolatok az NJSZT Orvos-biológiai szakmai közösségének workshopjáról 
 

Az NJSZT Orvos-biológiai szakmai közösségének tevékenysége szorosan illeszkedik, és kiváló 
szakemberei által szakmailag megalapozza Társaságunk Digitális Esélyegyenlőség programjának egyik 
fő témáját, az infokommunikációval támogatott egészség területét.  

Az őszi workshopról beszámoló itt: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-
szakosztaly/hir/njszt-ovb-workshop-beszamolo 
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M3W projekt 
Maintaining and Measuring Mental Wellness – a szellemi frissesség megőrzése és mérése 
 
Megtartotta indító értekezletét az M3W projekt. Az európai uniós országok AAL (Ambient Assisted 
Living) programja támogatásával várhatóan 2011 decemberében induló projekt 36 hónapig tart, 
összköltsége 2,3 millió euró. Fő célja olyan eszközkészlet kifejlesztése, amellyel az idősödő emberek 
saját maguk gondoskodhatnak szellemi jóllétük megőrzéséről és az esetleges változások jelzéséről. Az 
M3W projekt ötletét az a tény adta, hogy az öregedő Európában egyre többeket érint a szellemi 
képességek korral járó változása. Annak felismerése, hogy a folyamat mikor válik természetes 
hanyatlásból szellemi zavarrá, még a specialistáknak sem egyszerű feladat. Még nehezebb a változás 
időben való felismerése a családtagok, más rokonok és barátok számára. 
 
További részletek 
http://njszt.hu/de/hir/20111213/m3w-projekt-maintaining-and-measuring-mental-wellness 
 
 

Rendezvények a közeljövőben 

 
MA!  
 

Nagy Számítástechnikai Műhelyek – az IBM 
2011. december 14. szerda, Óbudai Egyetem (Budapest III., Bécsi út 96/B) F09. terem 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF) 
tisztelettel meghívja a magyarországi informatika fejlődésében meghatározó szerepet játszó Nagy 
Számítástechnikai Műhelyek sorozat következő rendezvényére, melyen a 100 éves, Magyarországon 
75 éve folyamatosan működő IBM mutatkozik be.  
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111205/njszt-itf-nagy-szamitastechnikai-
muhelyek-ibmhelyek-ibm 
 
 

„HUNGARIKUM KARÁCSONY" vásár 
2011. december 16-19. Hungexpo pavilon 
 
A BNV keretében sikeres Hungarikum Világ Kiállítás tapasztalatai alapján komplex, igényes 
programokat biztosítunk az egész családnak (koncertek, mese, slágerek, operett, népzene, néptánc, 
kézműves ajándékkészítő foglalkozások, élő betlehemes előadások, interaktív gyermekfoglalkoztatók, 
jótékonysági játékok). Hungarikum Karácsony a Hungexpon keretében a Kárpát-medence legjobb 
mestereinek, alkotóinak minőségi, értékes, kedvező árú magyar termékeit, valódi hungarikumokat 
vásárolhatnak a látogatók. 
A Hungarikum Szövetség által garantált értékeket, a Hungexpo professzionális előnyeit kihasználva 
hagyományteremtő szándékkal hívjuk életre, a karácsonyfa alá ajándékképpen élményt és az „érték a 
mérték” szerinti ajándékokat biztosító Hungarikum Karácsonyt. (Fűtött csarnok, a látogatók számára 
ingyenes belépés, XXI. századi feltételek, infrastruktúra, szervezés, kiállítás építés, korlátlan, őrzött 
parkolási lehetőség, biztonságos terek, a tömegközlekedés mellett a belvárosból veterán magyar 
IKARUSZ buszok és Hungarikum Nosztalgia vonatok indulnak a látogatókkal a Nyugati és Keleti 
pályaudvarról közvetlenül a Hungexpóhoz.) 
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Priorities for Standardisation of Accessible User Interfaces 
London on 19th January 2012. 
 
The seminar is free of charge. Further information is at http://www.cardiac-
eu.org/user_interfaces/seminar.htm 
 
 

GeoGra 2012 Konferencia 
Budapest, 2012. január 20-21., SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Budapest, Thököly út 74. 
 
A SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Ábrázolás- és Számítástechnikai Tanszéke konferenciát 
szervez, hogy találkozási lehetőséget biztosítson geometriával, számítógépes grafikával, vizuális 
kultúrával foglalkozó kutatóknak, oktatóknak, művészeknek.  
Regisztráció 2012. január 6-ig. 
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111213/geogra-2012 
 
 

MINMAFI 2012 - Modern módszerek az informatika, matematika és fizika oktatásában 
2012. január 23. Kecskemét, KF GAMF Kar 
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111205/minmafi-2012 
 
A konferencia célja az informatika, matematika és fizika oktatás területén a középiskolákban 
alkalmazható korszerű módszerek és eszközök megtárgyalása. Várjuk azon középiskolai tanárok 
jelentkezését, akik szívesen tartanának egy 20 perces előadást saját területükről és tapasztalataikról. 
A rendezvényen történő részvétel a konferencia weblapján keresztül regisztrált első 80 középiskolai 
tanár számára ingyenes. 
Részletes információk: www.gamf.hu/minmafi/ 
Regisztráció: http://www.gamf.hu/minmafi/2012/regisztracio 
 
 

IV. Oktatás-Informatikai Konferencia 
2012. február 3-4., Budapest, ELTE Pedagogikum Központ - ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
 
A konferencia célja, hogy szakmai találkozási lehetőséget biztosítson azoknak, akik az e-Learning 
területén oktatási, neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai 
témakörben kutatnak, fejlesztenek, vagy éppen a hétköznapok gyakorlatában dolgoznak. 
Fontosabb határidők: 
Regisztráció szakmai előadással: 2011. december 9. 
Regisztráció résztvevőként: 2012. január 20. 
További információ: http://oktinf.elte.hu/konferencia2012/ 
 
 

9th Joint Conference on Mathematics and Computer Science (MACS) 
Siófok, 2012. február 9-12. 
 
Kilencedik alkalommal szervezik a "Joint Conference on Mathematics and Computer Science" röviden 
a MaCS konferenciát, az ELTE és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem közösen. 
A konferencia honlapja: http://macs.elte.hu .  
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Tavaszi előzetes 

Gyerekjáték felnőtt fejjel  
Internetes obszervatórium eszközei a gyermeki fejlődés mérésére és elősegítésére 
Budapest, 2012. március 22. 
 
 
Az Amerikai Légierő és TÁMOP/KMOP által finanszírozott Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság -- ELTE Informatikai Kar projekt fejleményeiről, eredményeiről szól a beszámoló. A több 
forrásból is támogatott komplex projekt hosszú távú célja a gyermeki fejlődés és tudás széleskörű 
monitorozása és számítógépes segítése, tapasztalt, intelligens és empatikus számítógépes tanár 
segítségével. A projekt során a nyelvi eszköztár fejlesztését az Amerikai Légierő, a széleskörű 
méréseket a TÁMOP, a speciális nevelési igényekkel kapcsolatos fejlesztéseket a GVOP és TÁMOP, a 
webkamerás monitorozást a Realeyes Ltd. és a KMOP támogatta.  
 

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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