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A Google is támogatja a nemzetközi informatikai diákolimpiát 
 
2012. július 7-12. között a Tatán lesz az idei Közép-európai Informatikai Diákolimpia, a CEOI. A 

rangos nemzetközi versenynek a festői szépségű Tatán, a fennállásának 100. évfordulóját ünneplő 

patinás Eötvös József Gimnázium ad otthont - itt tanított évekig a világhírű Öveges József 

professzor is.  

Tizenkét országból közel 80 résztvevő érkezik a hétnapos, gazdag kulturális programokkal kiegészített 

versenyre.  

Az olimpián részt vevő országok:  Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, 

Németország, Románia és Szlovákia mint az olimpiai mozgalom alapító országai; valamint 

meghívottként: Észtország, Hollandia, Izrael, Svájc, és Szlovénia. 

Főtámogató az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI).  

Az olimpia fővédnöke: Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár.  

Szakmai fővédnök: Kozma László, az ELTE Informatika Karának dékánja. 

A nemzetközi verseny rendezője a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.  

A Pázmány-Eötvös Alapítvány és Tata városa mellett kiemelt támogató a Google, amelynek szakértői 

2012. július 9-én videó-konferenciát tartanak a résztvevők számára „Kapcsoljuk a Google európai 

mérnöki központját” címmel. A konferencia témája az informatika egyre növekvő jelentősége és a 

benne rejlő lehetőségek a felnövekvő generációk számára. A támogatás és a közös rendezvény a 

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) és a Google közötti együttműködés első 

lépése. 

 
 
A CEPIS és az Innovation Value Institute közös projektje az egységes európai informatikai 
keretrendszer kialakításáért 
 
Az NJSZT is részt vett abban az európai projektben, amelynek célja a professzionális IKT egységes 
keretrendszerének kialakítása volt. Ezzel létrejöhet az informatikai készségek és ismeretek 
meghatározásának egy olyan egységes rendszere, amely lehetővé teszi az Európán belüli 
megfeleltetéseket is az egyes ismeretkörök és kompetencia-szintek között – csakúgy, ahogyan az már 
az idegen nyelveknél régóta megszokott. Az projekt záró-dokumentációjának megjelenéséről a CEPIS 
június 25-én adott ki sajtóközleményt.  
 
http://njszt.hu/neumann/hir/20120625/a-cepis-es-az-innovation-value-institute-kozos-projektje-az-
egyseges-europai-informatikai-keretrendszerert 

http://njszt.hu/neumann/hir/20120625/a-cepis-es-az-innovation-value-institute-kozos-projektje-az-egyseges-europai-informatikai-keretrendszerert
http://njszt.hu/neumann/hir/20120625/a-cepis-es-az-innovation-value-institute-kozos-projektje-az-egyseges-europai-informatikai-keretrendszerert


 

 

Add a Neten – e-kereskedelem és webshop-menedzsment képzés 
 

 
 
 
 

http://www.njszt.hu/de/e-ker


 

Elhunyt Verbászi András, a Szerb Teleház Szövetség elnöke 
 
Verbászi András Halálával igaz barátunkat, kiváló kollégánkat, egy nagyszerű embert veszítettünk el. 
Ezúton búcsúzunk tőle, emlékét megőrizzük.  
http://njszt.hu/neumann/hir/20120621/elhunyt-verbaszi-andras-a-szerb-telehaz-szovetseg-elnoke-
1940-2012 

 
 
Hírmagazin 
 
Megjelent hírmagazin 2012. évfolyamának friss száma a legújabb és legérdekesebb hazai és 
nemzetközi szakmai hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a LEGO-ból készült Turing-
gépről, az emberhez alkalmazkodó robotról, a személyre szabott játékélményről, valamint a 
mobilvilág és az üzleti élet aktualitásairól. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2012-junius 

 

Rendezvények a közeljövőben 

 

 
7. MoodleMoot konferencia  
2012. június 28-30., Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.,  
 
Az NJSZT e-Learning szakosztály aktív közreműködésével kerül sor a 7. MoodleMoot konferenciára, 
amely az elmúlt években a hazai e-Learning szakma egyik legjelentősebb rendezvényévé vált. A 
konferencia honlapja: http://moodlemoot.hu 

 
 
Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia 
2012. július 12-13. Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola (3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) 
 
2012-ben XVIII. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi 
konferencia, a Károly Róbert Főiskola Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar, 
Agrárinformatikai és Vidékfejlesztési Intézete, valamint a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság, Multimédia az Oktatásban Szakosztály szervezésében. A szakmai rendezvény célja, hogy 
elősegítse az oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó hazai és külföldi 
szakemberek tapasztalatcseréjét.   
 
További részletek:  http://www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm 

 
 
Managing Conferences in a Changing World 
IEEE Panel of Conference Organisers (POCO) 
2012. július 19-21. Hotel Intercontinental, Budapest 

 
A nemzetközi konferencia, amelynek ezúttal Budapest ad otthont, több szekcióval is szól a 
konferenciák háttércsapatához. A rendezvény ingyenes, csak regisztrálni kell:  
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120612/ieee-2012-panel-of-conference-organizers  
 

http://njszt.hu/neumann/hir/20120621/elhunyt-verbaszi-andras-a-szerb-telehaz-szovetseg-elnoke-1940-2012
http://njszt.hu/neumann/hir/20120621/elhunyt-verbaszi-andras-a-szerb-telehaz-szovetseg-elnoke-1940-2012
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2012-junius
http://moodlemoot.hu/
http://www.mmo.njszt.hu/aktualis.htm
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120612/ieee-2012-panel-of-conference-organizers


 

Őszi előzetes 
 
6. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia 
2012. november 15. 10 - 17 óráig 
Danubius Hotel Gellért 
 
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 részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.  
On-line jelentkezés: http://njszt.hu/jelentkezes-a-6-de-konferenciara 
A hagyományoknak megfelelően az előadásokat interneten is közvetítjük.  
 
A konferenciát Dr Péceli Gábor, az NJSZT Elnöke, a BME rektora vezeti. 
 
Előadók: 
Bőgel György (CEU) – Áttörünk – de hova? 
Sugár Mihály (BellResearch) – Hol végződik az esélyegyenlőség és hol kezdődik a szakadék? 
G.Nagy Balázs (Manpower) –Az információs társadalom kulcseleme az ember – Human Age  
Z. Karvalics László (SZTE) – Káromkodjunk és fütyörésszünk, avagy hogyan távolodunk az információs 
társadalom fősodrától 
Pintér Róbert (Ipsos) –Új remény – A telefon visszatér 
Magyar Gábor (BME) – A hárpia megzabolázása? 
Gulyás István (Apple) – m-Learning, vagy változatlan oktatás?! 
Kis Ervin Egon (SZEKorg) – Aranyásók homokozólapáttal 

 
Az egyes előadások szinopszisait az alábbi linken olvashatja: 
http://njszt.hu/de/esemeny/20120626/6-de-konferencia 

 
 
Figyelemfelhívás! 
 
Július és augusztus hónapokban kéthetente jelentkezünk hírlevelünkkel. Következő számunk 
kivételesen pénteki napon (2012. július 13.) fog megjelenni a CEOI 2012 zárását követően. Addig is 
minden kedves Olvasónknak aktív kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk! 
 
 
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 

http://njszt.hu/jelentkezes-a-6-de-konferenciara
http://njszt.hu/de/esemeny/20120626/6-de-konferencia
http://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989
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