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A sűrű őszi rendezvények között kiemelkedő a 

 
 

6. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia 
2012. november 15. 10 - 17 óráig, Budapest, Danubius Hotel Gellért 
 
Idén hatodik alkalommal sorra kerülő Digitális Esélyegyenlőség konferencia áttekintést ad az 
információs társadalom építésében megtett útról és felhívja a figyelmet további megválaszolandó 
kérdésekre… 
 
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.  
On-line jelentkezés: http://njszt.hu/jelentkezes-a-6-de-konferenciara 
 
A konferencia tervezett programja: 
 

10.00-10.15 Megnyitó 

10.15-10.45 Bőgel György – Áttörünk – de hova? 

10.45-11.15 Sugár Mihály – Hol végződik az esélyegyenlőség és hol kezdődik a szakadék? 

11.15-11.30 Kávé szünet 

11.30-12.00 G.NAGY, Balázs – Az információs társadalom kulcseleme az ember – Human Age 

12.00-12.30 
Z. Karvalics László - Káromkodjunk és fütyörésszünk, avagy hogyan távolodunk az 
információs társadalom fősodrától 

12.30-13-15 NJSZT 2012. évi díjainak átadása, Kovács Attila díj átadása 

13.15-14.30 Ebéd 

14.30-15.00 Pintér Róbert - Negyedik rész: Új remény – A telefon visszatér 

15.00-15.30 Gulyás István - m-Learning, vagy változatlan oktatás?! 

15.30-16.00 Kis Ervin Egon – Aranyásók homokozó lapáttal 

16.00-16.30 Magyar Gábor - A hárpia megzabolázása? 

Az előadások sorrendje még változhat. 
Az egyes előadások szinopszisait az alábbi linken olvashatja: 
http://njszt.hu/de/6-de-konferencia-eloadasok-szinopszisai 

  

http://njszt.hu/jelentkezes-a-6-de-konferenciara
http://njszt.hu/de/6-de-konferencia-eloadasok-szinopszisai
http://njszt.hu/de/esemeny/20120626/6-de-konferencia


 

ECDL Fórum 2012 
Oslo, 2012. október 17-19. 

A norvég oktatási miniszter szerint is kulcsfontosságú a digitális írástudás a munkaerő-

fejlesztésben 

Idén Norvégiában, Oslóban tartotta éves vezetői értekezletét a nemzetközi ECDL Alapítvány. A 
Fórumon valamennyi kontinens több mint száz képviselője, köztük döntéshozók és kormányzati 
képviselők gyűltek össze, hogy tapasztalatot cseréljenek az IKT-készségek fejlesztésének 
gyakorlatairól és a digitális írástudás terjesztésének fontosságáról.  
 
Az idei Fórum fókuszában a digitális írástudás oktatásban betöltött szerepe állt, mind az élethosszig 
tartó tanulás, mind a diákok munkaerő-piaci kihívásokra való felkészítése kapcsán. Mivel mára a 
munkahelyek döntő többségében elengedhetetlen a digitálisan írástudó munkatárs, így ez már 
világszerte alapkövetelménynek számít a munkaerő-piacon. Ezt erősítette meg a norvég oktatási és 
kutatási miniszter, Kristin Halvorsen is, a Fórum résztvevői számára tartott köszöntőjében. 
A miniszter asszony szavait idézve: 
 
“Az IKT a társadalom valamennyi szegmensét érinti, így az ezzel kapcsolatos stratégia valamennyi 
szektorra hatással van. Az ECDL program mind a munkaadók, mid a munkavállalók számára 
kiemelkedően fontos, hiszen hitelesen igazolja a megszerzett ismereteket.” 
A miniszter beszédében kitért arra is, hogy mennyire fontos hatékony és könnyen hozzáférhető e-
kormányzati szolgáltatásokat nyújtani, s hogy ebben fontos szerepet játszanak mind a digitálisan 
írástudó polgárok, mind a köztisztviselők. 
A Fórumon köszöntötte a résztvevőket Osló polgármestere, Fabian Stang is, aki hangsúlyozta: 
minden állampolgár számára biztosítani kell az oktatásban való részvétel lehetőségét és a munkához 
való jogot.   
 
Az ECDL Alapítvány éves Fórumán, Oslóban adták át az idei év legjobbjainak járó díjakat.  
 
A digitális írástudás bizonyítványának világszerte legismertebb 
programját irányító ECDL Alapítvány évről évre elismerésben részesíti a 
legjobb gyakorlatokat megvalósító országokat.  
Örömmel osztjuk meg a jó hírt: ebben az évben, 2010 után immár 
másodszor  Magyarország ismét a legjobbak közé került.  
(Az ECDL Alapítvány sajtóközleménye, 2012. október 19.) 

 
 

Rendezvények a közeljövőben 
 
Lux et Color Veszprimiensis Szimpózium 
2012. október 29-30. VEAB Veszprém, Vár utca 37. 
 
A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara, Virtuális Környezetek és Fénytan Laboratóriumának, a 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Human Computer Interaction & Design for All 
(HCI&DfA) Ergonómiai Tervezés Mindenkinek Szakosztálya közreműködésével immáron 11. 
alkalommal kerül megrendezésre 2012. október 30-án a VEAB épületében a Lux et Color 
Veszprimiensis Szimpózium.  
 
A rendezvénnyel kapcsolatban a legfrissebb információkat: a http://vision.uni-pannon.hu/LeCV 
honlapon találhatják. 

http://vision.uni-pannon.hu/LeCV


 

INFOTÉR 2012 konferencia 
2012. november 8-9. Balatonfüred, Anna Grand Hotel 
 
Az INFOTÉR Egyesület és az IVSZ a balatonfüredi Anna Grand Hotelben idén is megrendezi az 
INFOTÉR (Informatika a Társadalomért) Konferenciát. 
  
Az idei rendezvény szinte valamennyi előadását, szekcióbeszélgetését meghatározzák az európai 
uniós forrásokból megvalósított fejlesztések és azok hatékony felhasználása. 
 
Regisztráció és tovább információ: http://infoterkonferencia.rentit.hu/ 

 
 
9. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia 
2012. november 9-10. Győr Széchenyi István Egyetem 
 

A Gazdaságinformatikai Konferencia ebben az évben immár kilencedszer kerül 
megrendezésre azzal a céllal, hogy a kutatókat, a szakképzésért felelős oktatókat összehozza a 
technológiai fejlesztésekkel és üzleti alkalmazásokkal foglalkozó szakemberekkel, hogy fórumot 
biztosítson az elért eredmények és alkalmazási tapasztalatok megvitatására.  
A konferencia kiemelt témái:  

 üzleti információrendszerek: funkcionalitástól az integrált, globális megoldásokig, kis- és 
nagyvállalati megoldások, projektek 

 korszerű fejlesztési szemléletek, módszerek, technikák; hatékony megoldások 

 speciális, innovatív kutatási eredmények ipari, agrár, kormányzati, egészségügyi, oktatási és más 
környezetekben 

 a szórakoztató ipar informatikája: innováció, média, művészet, szórakoztatás és az Internet 

 a kutatói, akadémiai és az üzleti szféra együttműködése, kölcsönös előnyök biztosítása 

 a szakképzés problémái: kompetenciák, IT-szakmaiság, képzés, oktatócsere kerekasztal-
beszélgetés, vélemények, javaslatok, előrelépés. 

 

Határidők: 
2012. október 10. Előadások és poszterek kivonatának beküldése 
2012. október 15. Értesítés az előadások/poszterek befogadásáról 
2012. október 20. A megelőző tréningre való jelentkezések lezárása 
 

További részletek: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120928/9-orszagos-gazdasaginformatikai-
konferencia, illetve www.gikof.hu/konferencia.htm 

 
 
Info Éra 2012 
2012. november 15 - 17. Zamárdi, Hotel Wellamarin 
 
Az Info Éra 2012 és INFODIDACT 2012 az idén új helyszínen kerül megrendezésre. A Balaton partjára, 
Zamárdiba költözik a rendezvény, a négycsillagos wellness Hotel Wellamarinba. 
 
Az Info Éra 2012 - Az informatikaoktatás szabályozása és módszertana a közoktatásban továbbképzés 
tervezett témakörei:   

 Logo 

 Mobil informatika 

 Web fejlesztés 

 Szakképzés 

http://infoterkonferencia.rentit.hu/
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120928/9-orszagos-gazdasaginformatikai-konferencia
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120928/9-orszagos-gazdasaginformatikai-konferencia
http://www.gikof.hu/konferencia.htm


 

 Szabad szoftver 

 Informatika kisiskolás korban 

 Programozás - fejlesztői környezetek 

 Web, gazdaság, társadalom 

 NJSZT-IKON kör 

 Robotok 

 OKJ 

 NAT 
 
További információ és jelentkezés: http://www.infoera.hu/ 

 
 
XXV. Neumann-kollokvium 
2012. november 23-24, Szeged, Dóm tér 13. 
SZTE Általános Orvostudományi Kar Nagyoktatási épület  
 
A Neumann-kollokvium a számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásának leggazdagabb 
hagyományú, 42 évvel ezelőtt indult konferenciasorozata.  

 
Az idei rendezvény fő témakörei: 

- Alkalmazott számítástudomány (Meghívott előadó: Bari Ferenc) 
- Betegforgalmi adatok újrahasznosítása a kutatómunkában (Meghívott előadó: Surján György) 
- Informatikaoktatás az orvos és egészségügyi dolgozók graduális és posztgraduális képzésben 

(Meghívott előadó: Jávor András) 
- Interoperabilitás (Meghívott előadók: Puskás Zsolt Péter, Horváth Lajos 
- Telemedicina (Meghívott előadó: Gyimóthy Tibor) 

 
A program során ”Doktorandusz börzé”-t is rendezünk. 
További információ és jelentkezés: 
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/esemeny/xxv-neumann-

kollokvium 

Az absztraktokat a fent megjelölt témakörökkel kapcsolatban az alábbi címen várjuk: 
http://ocs.szote.u-szeged.hu/index.php/Neumann/2012/about/submissions#onlineSubmissions 
(Beadási határidő: 2012. október 1.) 
A kollokvium e-mail elérhetősége: neumann.kollokvium@med.u-szeged.hu 

 
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://www.infoera.hu/
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/esemeny/xxv-neumann-kollokvium
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/esemeny/xxv-neumann-kollokvium
http://ocs.szote.u-szeged.hu/index.php/Neumann/2012/about/submissions#onlineSubmissions
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