NJSZT HÍRLEVÉL
2012. május 2.
Koppenhágai Deklaráció az e-készségekről
36 ország magas rangú kormányzati, ipari, NGO és oktatásügyi tisztségviselői, köztük Damien O’
Sullivan, az ECDL Alapítvány igazgatója és Laufer Tamás, az IVSZ elnöke is aláírta az e-Skills Week
záró-akkordjaként 2012. április 30-án nyilvánosságra hozott Koppenhágai Deklarációt az e-készségek
fontosságáról. Az ECDL Alapítvány teljes mértékben egyetért a dokumentumban foglaltakkal. Ezek
között azzal, hogy a társadalomba való beilleszkedéshez mindenki számára alapvetően fontosak a
digitális készségek; és hogy Európa versenyképességének megőrzéséhez mindenképpen szükség van
befektetésre az IKT szektorba, illetve a számítógép-használói ismeretek oktatásába . A Koppenhágai
Deklarációt az előkészületben lévő hivatalos európai e-Skills Manifesztum beharangozásaként hozták
most nyilvánosságra.
A teljes dokumentum megtekinthető itt: Copenhagen Declaration

Kedves Civilek, Diákok! Kedves Trénerek, Tanárok!

Tegyétek próbára tudásotokat az informatika, a legális szoftver használat és szerzői jogi kérdések
területén!
Bizonyítsátok be, hogy a fiatalok felkészültek és jól tájékozottak ebben a témában.
Alkossatok csapatokat és jelentkezzetek a http://www.csakeredeti.hu weboldalon.
A játék jelentkezési határideje: 2012. április 17. – május 7.
A játék időtartama: 2012. április 17. - 2012. június 7.
Hogyan kezdjetek hozzá?


Alkossatok 4 fős csapatokat



Válasszatok csapatkapitányt!



Regisztráljatok a http://www.csakeredeti.hu weboldalon.

A pályázatról bővebben, az alábbi linken olvashattok: http://www.csakeredeti.hu

6. DE! konferencia
Idén hatodik alakalommal kerül az NJSZT által megrendezésre a Digitális Esélyegyenlőség
konferencia. A konferencia az „Információs társadalom: Áttörés, vagy … ?!” címmel áttekintést ad az
információs társadalom építésében megtett útról és felvázolja a még megválaszolandó kérdéseket.
A konferencia keretében kerülnek átadásra az NJSZT 2012. évi díjai, valamint az NJSZT, IVSZ és Infótér
Egyesület által közösen alapított „Kovács Attila díj – Az év informatikai újságírója” elismerés.
Dátum: 2012. november 15. 10 órától 17 óráig
Danubius Hotel Gellért
Előadók: Bőgel György, Sugár Mihály, Gulyás István, Z. Karvalics László, G. Nagy Balázs, Pintér Róbert,
Kis Ervin Egon, Magyar Gábor

Kovács Attila-díj 2012 – Újságírók az információs társadalomért
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai
Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) közösen hirdeti
meg az „Az év informatikai újságírója” díjat.
A kiírók olyan újságírót kívánnak díjazni a nyomtatott és az elektronikus (TV, rádió, internet)
médiumok képviselői közül, aki műveivel az infokommunikációs technológia adta lehetőségek széles
körű kiaknázására ösztönöz, átfogó képet ad az információs társadalom életminőséget javító
képességeiről, felhívja a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú veszélyekre, azok elhárításának
módjaira, beszámol a modern infokommunikáció mindennapi életre gyakorolt hatásáról.
A kiírók 2012. október 1-ig várják a jelöléseket a díjra az NJSZT Kovács Attila-díj honlapján.
A szakmai szervezetek mellett várják az olvasók, az újságíró kollégák, köztük a korábbi díjazottak
jelöléseit is. Jelölni a 2012-ben közzétett művek alapján lehet.
A díj a szakmai és erkölcsi elismerésen túl plakettet és pénzjutalmat is magában foglal. A díjat 2012.
november 15-én, az NJSZT által rendezett, 6. Digitális Esélyegyenlőség konferencián adjuk át.

Rendezvények a közeljövőben
IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia – Túl a kamaszkoron (?)
Gárdony, Vital Hotel Nautis, 2012. május 3-4.
Az e-kereskedelem változatlanul a gazdaság legdinamikusabban fejlődő területe, amely töretlenül
növekszik, dacolva válságokkal, árfolyamokkal és egyéb csapásokkal - ám a növekedés kétségtelenül
lassul. Ennek oka vajon a gazdasági környezetben keresendő, vagy egyszerűen lecsökkent az a
hatalmas vákuum, ami az elmúlt évtizedben mozgásban tartotta a piacot? Hiszen ma már minden
komoly keresletre akad megfelelő kínálat, s bár vannak még sajátosan magyar gyermekbetegségek
(pl. a bankkártyás fizetés alacsony, és a személyes átvétel magas aránya), a hazai e-kereskedelem úgy
tűnik, túl van a kamaszkoron. Vagy mégsem? Többek között erre a kérdésre keresi a választ a
Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület (SzEK.org) hagyományos tavaszi
seregszemléje, a IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia, május 3-án és 4-én Gárdonyban, a Vital
Hotel Nautisban.
Részletes program: http://www.szek.org/programjaink/konferenciak/9ekk/451-9ekk-program)

Az Informatika-történeti Fórum rendezvénye
GRAPHISOFT nemzetközi sikertörténete, alapításától (1982) napjainkig
2012. május 10. csütörtök, 16:00 – 19:00, Graphisoft Park (Budapest III., Záhony u. 7) Konferencia
Központ
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF)
szeretettel vár minden érdeklődőt soron következő rendezvényére. Program és további információ:
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120417/njszt-itf-graphisoft

eRecept és a közhiteles nyilvántartások
2012. május 4. 13.30 - 16.30, GYEMSZI központ (1125 Budapest, Diós Árok 3.)
Program

13.30-14.50 Hiteles és közös - Közhiteles nyilvántartások
Dr. Surján György Ph.D.
14.50-14.10 A kooperatív tér koncepció
Jánoky László
14.10-15.30 eRecept a gyógyszerész szemével
Hankó Balázs
15.30-15.50 Az eRecept projekt
Szege Zoltán
15.50-16.30 Diszkusszó
A szakosztály hagyományainak megfelelően a rendezvény interaktívan a NIIFI videodesktop
rendszere révén is követhető a 1161-es videoroom-ban, nem regisztrált felhasználóknak az alábbi
linken: http://webconf.niif.hu/flex.html?roomdirect.html&key=j9QiTkL2ywi8
A technikai korlátok miatt kérjük, mind személyes, mind internetes részvételi szándékát előzetesen
jelezze az alábbi e-mail címen: merth.gabriella@gyemszi.hu.

Mobilalkalmazások fejlesztése előadás
Eger, 2012. május 10, 10:00 – 11:30, Eszterházy Károly Főiskola (Leányka u 4. C-106 előadóterem)
és
Debrecen, 2012. május 10, 16:30 – 18:00, Debreceni Egyetem, Kassai út 26. F01 előadóterem
Az NJSZT, a CoDe Kft, az Eszterházy Károly Főiskola valamint a Debreceni Egyetem közös
rendezvénye.
Az előadáson szó lesz a vállalati mobilalkalmazások fejlesztési sajátosságairól, összehasonlítva például
a webes alkalmazásfejlesztéssel. Technikai bemutatásra kerül egy konkrét mobiltechnológia
megoldás, a Vállalati Mobilintegrációs Platform. Ezen kívül szó esik a tabletek szerepéről a
mobilalkalmazásoknál.

Új utakon a netgeneráció oktatásában
2012. május 10., Tempus Közalapítvány (1093. Bp. Lónyay u. 31.)
Milyen hatással van az internet és a közösségi média terjedése a diákokra? Veszélyforrás vagy
aranybánya? Hogyan építhetünk be a netgeneráció változó szokásaihoz illeszkedő, új módszereket a
tanításba? Hogyan segítheti a pedagógusok szakmai fejlődését egy nemzetközi együttműködésben
való részvétel?
Részletek és regisztráció: http://www.tpf.hu/pages/eventlist/index.php?page_id=640

Digitális pedagógus konferencia 2012
2012. május 26., ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
A konferencia az alábbi kérdésekre keresi a választ:
Miben áll a pedagógus szerepe az információs társadalomban, melyek a hagyományosan
megőrzendő, illetve a változások által megkívánt új elemei?
Hogyan alakul át az infokommunikációs társadalomban a tanítás és tanulás fogalma, milyen
helyet foglal-e ebben a folyamatban az iskola?
Milyen ismeretekkel, képességekkel és attitűdökkel (kompetenciákkal) rendelkezzenek a
pedagógusoknak ahhoz, hogy az információs társadalom hiteles, tudatos információfeldolgozói, -közvetítői, tanítói és nevelői legyenek, képesek legyenek érdemben hatni a
digitális kor megváltozott, de semmiképpen sem homogénnek tekinthető nemzedékére?
Részletek és regisztráció: http://digitalispedagogus.hu/

BJMT Alkalmazott Matematikai Konferencia 2012
2012. június 21-23., Győr, Széchenyi István Egyetem
Második felhívás
A Bolyai János Matematikai Társulat – a győri Széchenyi István Egyetem társszervezésében – 2012.
június 21-23. között megrendezi a BJMT Alkalmazott Matematikai Konferenciát. A konferencián
terítékre kerülő alkalmazási területek:
Pénzügyi- és Biztosítási Matematika, jármű- és gépipar, energia, biológia, orvosi alkalmazások,
gyógyszeripar, telekommunikáció és web-technológiák,
További részletek (plenáris és kiemelt előadók, a program szerkezete, regisztráció, előadás ill. poszter
benyújtása) a konferencia honlapján tekinthetők meg:
http://amk2012.math.sze.hu

Közgyűlés
Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!
Alapszabályunk előírásai szerint 2012. május 17-én 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést
tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Határozatképtelenség esetén a
megismételt közgyűlés időpontja 2012. május 17-én 10:30.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
A közgyűlés helye:
Danubius Hotel Gellért Gobelin terem
(1111 Bp. Gellért tér 1.)
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. A Társaság 2011. évi közhasznú beszámolója
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlésnek
4. A 2012. évi pénzügyi terv elfogadása
5. Egyebek
6. Szakmai program
A szakmai program keretében Péceli Gábor elnök A felsőoktatás vélt és valós problémái címmel tart
előadást.
Megjelenésére feltétlenül számítunk! Kérjük, jelezze részvételi szándékát Konfár Lizánál nevének és
munkahelyének megadásával: titkarsag@njszt.hu ; tel.: 1 472-2730; fax: 1 472-2739

Már benyújthatók 2012. május 1-jétől a TÁMOP 2.1.3 pályázatok!

Szakképzési hozzájárulás helyett most akár 100%-os pályázati forrás a munkavállalók
képzésére
•
•
•
•
•

a pályázati keretösszeg 21 milliárd forint, ebből 20 milliárd forintot vidéki cégek költhetnek el
mikro-, kis-, közép-, és nagyvállalkozások egyaránt pályázhatnak
A képzés 100 %-ára lehet támogatást igényelni, és a képzésben részt vevők bérére is
igényelhető támogatás
munkavállalónként 450 ezer Ft igényelhető
a pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos, amíg a „készlet tart„

Akkreditált ECDL vagy Netszeregy képzésekre is lehet pályázni! Képzési ajánlatért keresse az ECDL
vizsgaközpontokat: http://njszt.hu/ecdl/vizsgakozpontok

Összefoglaló a pályázati tudnivalókról: http://njszt.hu/ecdl/hir/20120403/tamop-2.1.3.-europaiunios-forras-nyilt-meg-munkavallalok-szamitogepes-kepzesere
A teljes pályázati kiírás megtekinthető itt:
http://www.nfu.hu/palyazati_lehetoseg_mikro_kis_kozep_illetve_nagyvallalkozasok_munkahelyi_ke
pzeseinek_tamogatasara

Összefogás 2012
Világszínvonalú informatika-történeti múzeum Szegeden…Közép-Európai Informatikai Diákolimpia
2012 nyarán Tatán… számos szakmai rendezvény az év minden hónapjában… új képzési programok a
laikusoktól az informatikusokig… országos tehetséggondozási szakkör… diákversenyek támogatása….
szakmai és területi közösségek… hátrányos helyzetű csoportok rendszeres támogatása… hírlevél,
hírmagazin, hírlevél: mindezekhez soha nem volt még ekkora szükség az Ön segítségére is!
Kérjük, támogassa egyesületünk munkáját – közös munkánkat - adója 1%-ával!
Adószámunk: 19815888-2-41
Köszönjük támogatását!
Alföldi István
ügyvezető igazgató

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

