NJSZT HÍRLEVÉL
2012. december 5.
HOLNAP!!!
Tisztújító Közgyűlés
Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!
Alapszabályunk előírásai szerint 2012. december 6-án 10 órai kezdettel Tisztújító közgyűlést tartunk,
amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Határozatképtelenség esetén a
megismételt közgyűlés időpontja 2012. december 6-án 10:15.
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. Tisztújítás
3. Egyebek
Kérjük, hogy jelezze részvételi szándékát Konfár Lizának az alábbiak szerint:
•
név, munkahely és a képviselt szervezet nevének megadásával
•
titkarsag@njszt.hu; tel.: 1 472-2730; fax: 1 472-2739)

Akkreditált képzési program az „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése"
TÁMOP 2.1.2 keretében megvalósuló IKT 0-1 kompetenciák képzéséhez
A kiemelt projektben informatikát oktató képző intézményeknek vállalniuk kell, hogy igény esetén
alapszintű informatikai, ún. IKT O-1 képzést is tartanak, és amennyiben ennek képzésére még nem
rendelkeznek megfelelő programmal, úgy azt a jelentkezést követő három hónapon belül
akkreditáltatják. Az NJSZT „Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig” névvel
akkreditáltatott képzési programot, amelynek megvalósítási jogát más képző intézményeknek
átadja.
Az összesen 11 modulból álló, 250 óraszámú képzési programjának első, 30 órás modulja lefedi az IKT
0-1 ajánlott kompetencia listában felsorolt kötelező és ajánlott elemeket. A további, az ECDL
követelményeit tartalmazó modulok: IKT alapismeretek, Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés,
Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Internet és kommunikáció, Képszerkesztés,
Webkezdő és a legújabb ECDL modul, az Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás. A képzési
program különböző kimenetei lehetővé teszik a program moduljainak variálhatóságát. Például

tanúsítvány adható ki az 1. modul elvégzését követően, illetve a további modulokat sikeresen
elvégzők szintén tanúsítványt kaphatnak azok teljesítéséről is. A modulok sikeres teljesítéséhez az
ECDL vizsgák letétele ajánlott, de nem kötelező. A képzési csoportok létszáma 4-16 főben került
meghatározásra, a megengedett hiányzás mértéke pedig az óraszám összesen 20 százaléka lehet. A
képzési programról és az átvétel részleteiről az ECDL honlap nyújt további tájékoztatást.
A képzési program átvétele esetén a képző intézmények egyszerűsített programakkreditációs
kérelmet nyújthatnak be a Felnőttképzési Akkreditáló Testülethez (www.nive.hu, Kérelem
Programakkreditáció iránt, a FAT által már akkreditált képzési program más felnőttképzést folytató
intézmény által történő megvalósítása esetén).
A képzési program ECDL vizsgaközpontok számára ingyenes, egyéb oktatási intézményeknek
45 000 Ft.
A FAT eljárás díja: szintén 45 000 Ft.

A közösségi oldalak akadálymentesítéséről fogyatékkal élő emberek számára
A Fogyatékkal Élő Emberek Világnapja 2012-es mottója: ‘A korlátok lebontása: egy befogadó és
elérhető társadalom létrehozása mindenki számára’. Az idei világnap alkalmából John Griffin,
Ausztrália magyarországi nagykövete, ünnepélyes keretek között átadta Szakály Melindának, a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnökének annak az ausztrál kézikönyvnek a
magyar fordítását, amely a fogyatékkal élő emberek számára nyújt útmutatást a közösségi média
(Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, stb.) használatában.
A kézikönyv magyarra fordítását a nagykövetség nyilvános diplomácia (Public Diplomacy) programján
belül támogatta, amely ebben az évben fokozott figyelmet fordít a társadalmi esélyegyenlőség
kibővítésére.
A teljes tanulmány letölthető innen: http://njszt.hu/de/hir/20121204/a-kozossegi-oldalakakadalymentesiteserol-fogyatekkal-elo-emberek-szamara

22. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2012/2013-as
tanév)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Innovációs Szövetség, valamint az MTVA által immár
22. alkalommal kerül meghirdetetésre, Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny.
Az elmúlt huszonegy évben tehetséges fiatalok sora jelentkezett az ország minden részéből erre a
versenyre, elismerést szerezve maguknak, tanáraiknak és iskolájuknak is.
A díjazott fiatalok között több mint 2,5 millió forint ösztöndíj kerül kiosztásra, akik emellett 20
többletpontot is kaphatnak az egyetemre, főiskolára történő felvételi jelentkezés esetén.
A legjobbnak ítélt fiatalok felkészítő tanárai is részesülnek ösztöndíjban.
A 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny három győztese 2013. szeptember
17-22. között, Magyarországot képviselve, részt vehet az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén,
Prágában.
A hazai, Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre az eddigiekhez hasonlóan 15
és 20 év közötti fiatalok nevezhetnek egyénileg vagy 2 fős csapatban, az általuk kiválasztott

bármilyen tudományos munkával, innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill.
tudományos munka eredményével műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai,
valamint matematikai területről. A versenyen részt lehet venni egyéb versenyre készített
pályamunkával, ill. műszaki alkotással is.
A jelentkezési határidő: 2013. január 7.
További információ: http://njszt.hu/de/hir/20121205/22-ifjusagi-tudomanyos-es-innovaciostehetsegkutato-verseny-20122013-as-tanev

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

Képzés időpontjai:
2013. január 18.
2013. február 1.
Online jelentkezés www.njszt.hu/de/e-ker

2013. február 8.
2013. február 15.

Rendezvények a közeljövőben
Születésnapi Tudományos Tanácskozás
2012. december 6. 16.00 - 18.00, Nyíregyházi Főiskola,
Matematika és Informatika Intézet, Tárgyaló I.em.
Az NJSZT Szabolcs-Szatmár - Bereg megyei Szervezete Születésnapi Tudományos Tanácskozást tart a
Nyíregyházi Főiskolán. Az eseményen téma lesz:
 NAO humanoid robotok programozása
 Megemlékezés Bólyai János születésének 210. évfordulójáról
 35 éve alakult meg az NJSZT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet
Részletes program: http://njszt.hu/neumann/teruleti-szervezetek/szabolcs-szatmar-beregmegye/esemeny/szuletesnapi-tudomanyos-tanacskozas

Az órásmesterség régen és ma
2012. december 18. 15:00-18:00, Óbudai Egyetem Budapest, 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.
További információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/informatika-tortenetiforum/esemeny/az-orasmesterseg-regen-es-ma

KÉPAF 2013
2013. január 29. – február 1., Bakonybél
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

