NJSZT HÍRLEVÉL
2012. október 31.

Már csak néhány hely van. Ne hagyja ki!

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

Könyvajánló
Megérkezett a SZAK Kiadó gondozásában Mark Russinovich legújabb regénye, a
Trójai faló.
A nulladik naphoz hasonlóan a Trójai faló is izgalmas, mindvégig feszültséget
fenntartó történet a nemzetközi kiberkémkedésről, kijózanító figyelmeztetés a
szerzőtől, aki a világ egyik vezető kiberbiztonsági szakértője, a Microsoft
munkatársa.
Részletek: http://www.szak.hu/trojai/index.html
Aki most novemberben megrendeli és a tárgyba beleírja ’NJSZT’, 20% kedvezménnyel vásárolhatja
meg, 4500 Ft helyett 3600 Ft-ért (+postaköltség). Mark Russinovich két könyvét együtt pedig 30%
kedvezménnyel 8400 Ft helyett 5900 Ft-ért kínálják NJSZT tagoknak.
Rövidesen elkészül a világhírű Windows Internals 6. kiadás első részének
fordítása. A SZAK Kiadó rendkívüli elővételi akciót hirdet, melynek a lényege: a
könyvesboltokban decembertől 19.000 Ft-ért megvehető kötetet előrendelésben
10.000 Ft-ért lehet megszerezni közvetlenül a kiadótól. Megrendelőlap és egyéb
részletek itt találhatók: www.szak.hu/Winintrendel.pdf

Hírmagazin
Megjelent hírmagazin 2012. évfolyamának friss száma a legújabb és legérdekesebb hazai és
nemzetközi szakmai hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak az intelligens autópályáról
és a programozható okos autóról, emberi módon érzékelő robotokról, új minőségi hangprotézisről,
az információs társadalom és a mesterséges intelligencia újdonságairól, valamint a mobilvilág és az
üzleti élet aktualitásairól.
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2012-oktober

Az informatika és az új közoktatási kerettanterv
Az új NAT az informatikai műveltségterületet elvileg kiemelten kezeli. A gyakorlatban azonban az új
kerettanterv radikális óraszámcsökkentést jelent. Az alsósoknál megszűnik a szaktárgy oktatása. A
gimnáziumban heti öt és fél helyett heti két órában, a szakközépiskolások heti hat helyett heti egy
órában tanulhatnák a számítógépek és az internet használatát.
Az informatikai írástudás terjesztése és az informatikai tehetségek gondozása terén több mint másfél
évtizede jelentős társadalmi feladatot vállaló, közhasznú egyesületként a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), egyetértve az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE),
valamint az Informatika- és Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) által kiadott állásfoglalással,
illetve a témában a közelmúltban az elektronikus médiában megjelent cikkek tartalmával, kiáll a
tervezett kerettanterv újragondolása mellett...
folytatás itt: http://njszt.hu/neumann/hir/20121031/az-informatika-es-az-uj-kozoktatasikerettanterv

Az említett állásfoglalások és a hivatkozott cikkek letölthetők itt:
http://petersoft.hu/keret/kerettanterv_informatika.pdf
http://index.hu/tech/2012/10/27/uton_a_digitalis_irastudatlansag_fele/
http://www.isze.hu/download/ISZE_informatika_kerettantervi_velemeny.pdf
http://njszt.hu/sites/default/files/velemeny_az_informatika_kerettantervekrol.pdf

Rendezvények a közeljövőben
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 kerekasztalbeszélgetés, vélemények, javaslatok, előrelépés.
Határidők:
2012. október 10.
2012. október 15.
2012. október 20.

Előadások és poszterek kivonatának beküldése
Értesítés az előadások/poszterek befogadásáról
A megelőző tréningre való jelentkezések lezárása

További részletek: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120928/9-orszagos-gazdasaginformatikaikonferencia, 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
 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-neumannkollokvium
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

Az órásmesterség régen és ma
2012. december 18. 15:00-18:00, Óbudai Egyetem Bécsi út 96/b
December 18-ára tervezzük az iTF következő rendezvényét. Az "Akkor és most" tematikájú
rendezvényen ezúttal "Az órásmesteség régen és ma" érdekes témaköreit járjuk körül.
A rendezvény helyszíne: Óbudai Egyetem Bécsi út 96/b, időpontja 2012. december 18. 15:00-18:00 A
még most formálódó programban a következő előadásokat tervezzük:
 Kutor László - Az órásmesterség, mint a kézművesség csúcsa, a fejlett mérnökség bölcsője
 Krasznai Mihályné - Órásképzés Magyarországon a kezdetektől napjainkig
 Tiszekker Ottó - Régi órásmesterség, híres órásmesterek és órák
 Vályi Huba - Az óra használata a vásárlástól a bírósági tárgyalásig
 Becsei Áron - Órásmesterség ma
A rendezvényhez kiállítás is kapcsolódik majd, amelyen szép régi órák, valamint az órásmesterség
szép antik szerszámai is megtekinthetők lesznek.

Új honlap
Folyamatosan frissítjük az iTF új honlapját. Bár még nincs kész, de már most szeretnénk felhívni a
tagság figyelmét, hogy szándékaink szerint egy olyan honlap készül, ahol a hazai informatika-történet
legfontosabb dokumentumait igyekszünk összegyűjteni. Már most is sok anyag látható, beleértve a
korábbi iTF rendezvényeken készült videókat is.
A honlap címe: itf.njszt.hu. Az észrevételeket és az anyag bővítésében nyújtott segítséget szívesen
fogadjuk.
Kutor László

KÉPAF 2013
2013. január 29. – február 1., Bakonbél
A Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának (KÉPAF) 9. Konferenciája 2013. január 29. és
február 1. között kerül megrendezésre Bakonybélben a Pannon Egyetem Villamosmérnök és
Információs Rendszerek Tanszékén működő Képfeldolgozás Laboratórium munkatársainak
szervezésében.
A 4 napos konferencián hagyományosan a téma (képfeldolgozás, számítógépes látás, alakfelismerés)
összes hazai tudományos műhelye képviselteti magát, kb. 50-70 kutató, oktató, PhD és egyetemi
hallgató, ill. a témában érdekelt cég részvételével.
A rendezvényen a programbizottság által korábban elbírált és elfogadott tudományos, műszaki
tartalmú előadások mellett neves külföldi és hazai meghívott előadók is szerepelnek.
Mint minden alkalommal, most is sor kerül a Kuba Attila Díj átadására, melyet a KÉPAF vezetősége
által felkért Díjbizottság fogja odaítélni a legjobb cikk fiatal szerzőjének és előadójának. A konferencia
időtartama alatt kerül sor a KÉPAF kétévenkénti tisztújító taggyűlésére is. Előadásra 2012. november
19-ig beküldött cikkel lehet jelentkezni.
További információk a http://kepaf2013.mik.uni-pannon.hu címen kaphatók.

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

