
 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2013. január 30. 

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2013 
 
„Én így tanítanám az informatikát.” Most minden általános iskolai, középiskolai és szakiskolai 
oktatásban résztvevő tanuló megmutathatja, hogy milyen informatika órát szeretne! 
A verseny kiíróinak a hallássérült fiatalok integrált oktatását megkönnyítő alternatív pedagógiai 
módszerek fejlesztése, kipróbálása és közzététele terén közösen elért eredményeit 2010-ben a 
Tempus Közalapítvány a Hálózati tanulási díjjal jutalmazta. Az elismeréssel járó támogatást a 
Fülemüle hálózat tagjai egy országos informatikai verseny kiírására, ezen belül a versenyen 
eredményesen szereplő tanulók díjazására fordították, hagyományteremtő céllal. 
 
Nevezési határidő: 2012. február 17. 
 
Versenykiírás: http://njszt.hu/de/hir/20130128/fulemule-tehetsegkutato-informatika-verseny-2013 

 
 
Felhívás a Magyar Ifjúsági Robot Kupa(MIRK) 2013. minősítő versenyre!!! 
 
A verseny a RoboCupJunior 2013-as világverseny szabályzatához igazodik futball, menekítő és tánc 
ligákban.  Az új szabályok az RCJ honlapján http://rcj.robocup.org –on már megtalálhatóak. 
A világverseny időpontja: 2013. június 24-30. (Lásd: http://www.robocup2013.org) 
A világverseny helye: Hollandia, Eindhoven város. A világversenyen azok vehetnek részt akiket a 
nemzeti minősítő verseny zsűrije „megfeleltnek” minősít. 
A nemzeti minősítő verseny időpontjai: 

 forduló : 2013. április 6. (e-mailben értékelendő) 

 forduló : 2013.április 13. - ( teszt pályán verseny ) 
Jelentkezési határidő: 2013. február 18. 
Jelentkezés módja:  
Kérjük a versenyben részt venni szándékozó csapatokat, iskolákat, szakköröket, hogy a 
http://pingvin.nyf.hu/robojun/ MIRK honlapján található Magyar Ifjúsági Robot Kupa linken keresztül 
regisztráljanak és töltsék ki az ott található jelentkezési lapot. E-mailben is lehet jelentkezni, ha 
éppen nem érhető el a honlap. 
Akik úgy gondolják, hogy teljesítményük és pénzforrásuk alapján nagy valószínűséggel részt tudnának 
venni a hollandiai világversenyen kérjenek kvótát a regisztrálás során,azaz jelezzék hogy melyik 
ligában melyik korosztályban indítanának csapatot. Minimum 2-fő alkosson egy csapatot! 

 I.fordulóra:  Egy 12 slide-ból álló  bemutatót kérünk a csapat tagjairól és a robotjukról. 

 II: forduló helyszíne :  Nyíregyházi  Főiskola   
További  információk Simon Béláné dr.-tól  e-mailben (bne.simon@gmail.com) és telefonon (30-
4849124). 
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Hírmagazin 
 
Megjelent hírmagazin 2013. évfolyamának első száma a legújabb és legérdekesebb hazai és 
nemzetközi szakmai hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a 3d-s nyomtatás új 
lehetőségeiről, a Wikipédia utazási portáljáról, a robotika újdonságairól, valamint a mobilvilág és az 
üzleti élet aktualitásairól. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2013-januar 

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

 
Online jelentkezés www.njszt.hu/de/e-ker 

Képzés időpontjai: 
2013. március 22. 2013. április 5. 
2013. március 29. 2013. április 12. 

http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2013-januar
http://www.njszt.hu/de/e-ker
http://www.njszt.hu/de/e-ker


 

Rendezvények a közeljövőben 
 
A Gyógyító Jószándék Alapítvány jótékonysági koncertje 
2013. február 09. 19.00 óra, Óbudai Társaskörben, (1031 Budapest, Kiskorona u. 7.) 
 
A Gyógyító Jószándék Alapítvány szeretettel invitál minden kedves érdeklődőt és támogatót 
jubileumi jótékonysági koncertjére. Részletes program a http://www.duchenne.hu/ oldalon 
található. 
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Kártyapiac 2013 
2013. március. 26-27. Hotel Hilton Budapest 
 

 
 

Részletes program és jelentkezés: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20130124/kartyapiac-2013 

 
 
7th IT STAR WS on eBusiness 
Bari, Puglia/IT on 3-4 May 2013. 
 
The CfP is attached and further key details are posted at www.starbus.org/ws7. 
 
We look forward to welcoming in Bari representatives of academia, business, government and civil 
society. The EC, major banks, international enterprises and professional institutions are expected to 
join. 
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EuroSPI'2013 
2013. június 25-27., Írország 
 
A EuroSPI (European Systems & Software Process Improvement and Innovation Conference) idén 
ünnepli 20. születésnapját. Ebből az alkalomból a kiinduló helyszínen Írországban kerül 
megrendezésre 2013. június 25-27-én. 
 
Előadás beküldési határidő: 2013. február 25. 
 
Mint mindig, a EuroSPI szervezői tisztelettel várják az NJSZT Szoftverminőség Menedzselés 
Szakosztály tagjainak és minden magyar résztvevőnek a jelentkezését akár előadás tartása, akár a 
EuroSPI szakmai közösségi kapcsolatok kialakítása illetve ápolása érdekében. 
A kezdetektől a EuroSPI egyik fő szervezőjeként, az 1997-es és a 2005-ös alkalmak NJSZT 
rendezésével történt budapesti elnökeként, Bíró Miklós a szakosztály elnöke felkérést kapott keynote 
előadás tartására, amelynek címe a következő: 
“EuroSPI - Agora with a View and Impact on the Historical Ups and Downs of the SPI Hype Cycle” 
 
További információ: http://2013.eurospi.net/ 

 
 
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. 
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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://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989
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