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ECDL – hírek a nagyvilágból
4000 indonéz középiskola ECDL rendszerhez csatlakozását támogatja az indonéz kormány. A
megállapodást a kormány, illetve a ’Yayasan Pendidikan Indonesia” (YPI) - az ECDL Alapítvány indonéz
partnerintézménye - képviselője 2013 március 13-án írta alá Jakartában.
ECDL képzésben részesül a líbiai haderő. A képzés mintegy 100 ezer katonát érint majd, első körben
2013-ban 2000 fő részére indul képzés. Jelenleg tart a katonai iskolák ECDL vizsgaközponti
akkreditációs eljárása.
Bridging the Digital Gap és Managing the Fast Technological Change címmel hirdetnek pályázati
úton elnyerhető angol nyelvű továbbképzést ECDL tanárok számára Cipruson. A pályázat fedezi a
kiutazás, ellátás és a képzés teljes költségét. Pályázni a Tempus Közalapítványnál lehet (www.tka.hu).
A pályázati határidő 2013. április 30.

Számokban a hazai informatikai és távközlési szektor - első IKT Index az IVSZ-től
IVSZ IKT Index: megjelent az első magyar mutató a hazai IKT piac állapotáról és kilátásairól
http://ivsz.hu/hu/az-ivsz-rol/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2013/03/ikt-index

Rendezvények a közeljövőben
PROJEKTMENEDZSMENT A GAZDASÁGBAN - 16. Projektmenedzsment Fórum
2013. április 4., Thermal Hotel Margitsziget, Budapest
A projektmenedzsment jelentősége egész világban nő, mert a globalizáció lehetőségeinek
kihasználásával a vállalatok az alaptevékenységek kivételével minden tevékenységüket kiszervezik és
ennek megfelelően a megoldandó komplex feladataikat csak projektmenedzsment alkalmazásával
tudják megoldani. A hazai projektmenedzserek szakmai klubjaikban, műhelyeikben aktív
tapasztalatcseréken járulnak hozzá a projektmenedzsment kultúra fejlődéséhez. Ennek a
folyamatnak másfél évtizede meghatározó állomása a Fórum, a szakemberek éves találkozója. Az
országos jelentőségű kormányzati fejlesztésekben is egyre nagyobb hangsúlyt kap a hatékonyságot
eredményező projektmenedzsment kompetencia. Új módszertanok mellett egyre többen látják, hogy
a tudást-képességeket-hozzáállást-tapasztalatot összefogó kompetencia fejlesztése jelentősen
hozzájárulhat a projektek sikerességének növeléséhez. A Fórumon megvalósuló, széleskörű
tapasztalatcsere lehetőséget biztosít a kompetencia fejlesztésére, a szakmai-emberi kapcsolatok
létrehozására, ami hozzájárulhat a projekt kultúra fejlesztéséhez, a projektmenedzsment stratégiai
szintre emeléséhez.

A tizenhatodik Fórum kiemelt jelentőségű szakmai témáira, az eredmények és tervek bemutatására a
következő szekciók szerveződtek:
 Az államigazgatás és közigazgatás projektmenedzsment helyzetének elemzése, jövőbeli igények
bemutatása
 Agilis módszertanok a projektmenedzsment feladatok megoldásában
 A projektmenedzsment kultúra fejlődést segítő gyakorlati megoldása
 Az építőipar projektmenedzsment gyakorlata
 A bizalom haszna a projektmenedzsmentben
A Fórum a tapasztalat-gyűjtés és kapcsolat-építés mellett a projekt tervek megismeréséhez is
lehetőséget nyújt, ezzel nemcsak a projektmenedzsereknek, de az értékesítő szakembereknek is
értékes információkkal, kapcsolatokkal szolgálhat.
További információ és jelentkezés: http://www.hte.hu/web/projekt2013

STC2013 - A European Federation for Medical Informatics Special Topic konferenciája
2013. április. 17 - 19., Prága
Az Európai Egészségügyi Informatikai Társaság 13. Special Topic konferenciája Prágában, 2013. április
17-19. között kerül megrendezésre. A konferencia témája az orvosi döntéstámogatás és a hozzá
kapcsolódó ismeretreprezentációs kérdések.
Az NJSZT tagokat 100-150 EUR kedvezmény illeti meg.
További részletek és regisztráció:http://stc2013.org/

"6th International Conference for Theory and Practice in Education. International
Connections"
2013. június 10-11., Révkomárom (Komarno)
A Neveléstudományi Egyesület hatodik nemzetközi konferenciájára a szlovákiai International
Research Institute s.r.o. közreműködésével kerül sor.
Jelentkezési határidő: 2013. május 1. Az angol és német nyelvű absztraktok mellett idei újdonságként
lehet francia, spanyol és olasz nyelvű anyagokkal is jelentkezni.
További információ a Neveléstudományi Egyesület honlapján:
http://www.eduscience.hu/indexconferences.html.

XIX. MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN nemzetközi konferencia
2013. június 13-14., Kassai Műszaki Egyetem, Kassa
2013-ban XIX. alkalommal kerül megrendezésre a MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN nemzetközi
konferencia, a Kassai Műszaki Egyetem valamint az NJSZT Multimédia az Oktatásban Szakosztály
közös szervezésében.
A konferencia célja, hogy
• elősegítse az oktatás, a kutatás és a fejlesztés különböző területein dolgozó szakemberek
tapasztalatcseréjét
 és találkozását;

•

•


bemutatkozási lehetőséget adjon az oktatóknak, kutatóknak és PhD hallgatóknak az új kutatási
eredmények
széleskörű szakmai megismertetésére és megvitatására előadások, kiállítások és kiadványok
segítségével;
az előadások alapján, a konferencia szakértői bizottsága által javasolt szakmai anyagok
lehetőséget kapnak
a „Journal of Applied Multimedia” (http://www.jampaper.eu) nemzetközi, referált folyóiratban
történő megjelenésre.

A konferencia tervezett témakörei:
• A tanulási környezet technikai, technológiai változása
• A tanulási környezet módszertani, didaktikai, andragógiai és felnőttoktatási kérdései
• M-learning, E-learning és környezete
• A tanulás személyessé és korlátlanná válásának lehetőségei
• WWW alapú kurzusok, tananyagok és interaktív tanulói környezetek
• Az interaktív tábla és alkalmazása az oktatásban
• A multimédia alkalmazása a PR képzésben
• Multimédia/Hipermédia rendszerek, információs és kommunikációs központok az oktatásban
• Virtuális valóság az oktatásban
• Multimédiafejlesztések, eredmények, alkalmazások bemutatása
• Tartalomkeresés és közzététel weben
• Személyes tartalmak és közösségi oldalak, a Web 2.0
• Szerzői jog és elektronikus tartalmak kapcsolat
• Személyes tudás vagy közösségi tudás
• Könyvtári multimédiás alkalmazások
• Multimédia és a tudományos kutatás összefonódása
Bővebb információ és jelentkezés: http://www.multined.elfa.sk/

A jövő múltja – Neumanntól az internetig
Könyv és kiállítás
„A jövő múltja” című könyv szerzői Álló Géza és Képes Gábor,
szerkesztője Alföldi István. Kiadója a Neumann János Számítógéptudományi Társaság. A könyv már most is megvásárolható a kiállítás
helyszínén a szegedi Agorában, illetve Budapesten az NJSZT
ügyfélszolgálatán. (1054 Budapest, Báthori u. 16.). Ára: 3 850 Ft.
További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu
A képre kattintva belelapozhat a könyvbe

Neumann János nyomdokain – mit csinál ma a 2013-ban 45 éves NJSZT?

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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