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Megrendülten és szomorú szívvel tudatjuk, hogy 2012. december 18-án este életének 80. évében
elhunyt Kovács Győző tagtársunk, barátunk és kollégánk, aki ezer szállal kötődött az NJSZT-hez.
Temetéséről később adunk értesítést.

Megnyílt a Jövő múltja – Informatika-történeti Kiállítás Szegeden

Európában egyedülálló, több ezer darabból álló informatika-történeti kiállítás nyílt meg 1300
négyzetméteren Szegeden az Agorában, 2012. december 13-án.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság jelentős szellemi és anyagi ráfordítással hozta
létre és fejleszti folyamatosan a világ vezető informatika-történeti múzeumaival vetekedő kiállítást.
Neumanntól az Internetig: a múzeumban olyan gépeket, eszközöket ismerhetnek meg és
próbálhatnak ki a látogatók, amelyek a számítástechnika fejlődését mutatják be a kezdetektől
egészen napjainkig. Több száz tonna számítástechnikai eszköz és berendezés, amelyek nélkül ma nem
létezhetne sem érintőképernyő, sem laptop, sem okostelefon, sőt, még az Internet sem.
A világon eddig még sehol sem látott Neumann-relikviákat is megcsodálhatnak az érdeklődők.
A megnyitó ünnepséget és a Kiállítást is megkülönböztetett médiafigyelem kísérte, így hírt adott a
közszolgálati média M1 műsora, az RTL Klub és az RTL II híradója, valamint az ATV, továbbá több online és print kiadás.
Bővebb információ: www.ajovomultja.hu

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.

Megjelent a CompAAL projekt első hírlevele
Az első hírlevél áttekintést ad a CompAAL projekt első eredményeiről, valamint a közelgő fontosabb
AAL rendezvényekről. Az Európai Bizottság által a Leonardo élethosszig tartó tanulást támogató
program keretében finanszírozott CompAAL projekt célja, hogy az AAL (Ambient Assisted Living)
területén kialakulóban lévő új munkakörökre kvalifikációs profilokat dolgozzon ki.
AAL szakértői készségekre számos szakterületen szükség van, amelyek esetében a munkaelvárások
jelentősen megváltoztak a gyorsan fejlődő technológiáknak köszönhetően. Ennek megfelelően új
profilokat kell kidolgozni a szükséges készségek kialakítása érdekében számos szakterület számára
(pl: AAL kompatibilis épületeket tervező építészek, ambuláns otthoni ellátást biztosító
szakszemélyzet és főleg IT specialisták számára, akik megfelelő AAL rendszereket és interfészeket
terveznek, amelyek az interoperabilitást biztosítják és szociális hálózatokat hoznak létre,
menedzselnek és moderálnak).
Az első hírlevél beszámol a projekt keretében elkészült első két jelentésről, amelyek honlapunkon is
letölthetők. A Desk Research Report célja az volt, hogy a rendelkezésre álló adatok és információk
alapján beazonosítsa a legfontosabb szükségleteket és elvárásokat az AAL területén végzendő
munkák kapcsán és meghatározza azokat a tudásokat és kompetenciákat, amelyeket jelenleg nem
fejlesztenek megfelelően a különböző, jelenleg elérhető képzések keretében.

A Field Research célja az volt, hogy közvetlenül azoktól a szakemberektől gyűjtsön információt a
jövőbeli képzési szükségletek kapcsán, akik vagy kutató-fejlesztőként vagy már gyakorló
felhasználóként dolgoznak az AAL területén.
Bővebb információ: http://ivsz.hu/hu/projektek/nemzetkozi-projektek/CompAAL

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.

Sikeresen vizsgázott az NVDA az ECDL vizsgán!
Számos látássérült tette már le sikeresen az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány)
moduljait. Egyértelmű sikerként könyvelhetjük el, hogy sikeresen lezajlott az első olyan vizsga, ahol
csak az NVDA-t lehetett használni mint képernyőolvasó program.
A Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában lezajlott az első olyan ECDL. vizsga, melyet a
hallgatók nvda-val tettek le. Az ingyenes képernyőolvasó is jól vizsgázott, hiszen a feladatok
megoldása során a hallgatók kizárólag ezen program segítségével teljesítették a vizsga
követelményeit.
Ez az eredmény nekünk is nagy elismerés, örülünk hogy a program kezd egyre népszerűbbé válni a
magyar látássérült felhasználók körében.
Bővebben: http://njszt.hu/ecdl/hir/20121219/sikeresen-vizsgazott-az-nvda-az-ecdl-vizsgan

Rendezvények jövőre
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.

Év végi nyitva tartás
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy az NJSZT ügyfélszolgálata 2012. december 21-éig tart nyitva. Az év
hátra lévő részében beérkező levelekre 2013. január 2. után tudunk válaszolni.
E hírlevelünk tehát ebben az évben az utolsó, így most ragadjuk meg az alkalmat, hogy az NJSZT
valamennyi munkatársa nevében Önnek is boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánjunk. Következő hírlevelünkkel 2013. január 9-én jelentkezünk.

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.
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