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Internetes kvízjáték középiskolásoknak
Az Európai Parlament budapesti Tájékoztatási Irodája 2013 áprilisától új, internetes kvízjáték
formájában indítja útjára az EUROSCOLA vetélkedőt Magyarországon, amelynek elsődleges
célcsoportja a 16-18 éves középiskolás korosztály. A nemzetközi EUROSCOLA-programba az Európai
Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodája által szervezett vetélkedőben elért eredmények
alapján lehet bekerülni. A 16-18 éves középiskolás korosztályt célzó EUROSCOLA internetes
tudásalapú kvízjáték így immár Magyarország minden középiskolája számára könnyen elérhető
formában teszi lehetővé a vetélkedőben való részvételt. Az online EUROSCOLA-játékban résztvevő
iskolák közül a legjobban teljesítő csapatok (24 diák + 2 kísérő) vehetnek részt a strasbourgi
nemzetközi EUROSCOLA-programban, ahol a magyar diákok az Európai Parlament plenáris
üléstermében mérhetik össze tudásukat a többi 26 tagállamból érkező fiatallal.
Első versenyidőszak: 2013. április 15. - 2013. május 3.
A versenyidőszak alatt a vetélkedőben való részvételhez regisztráció szükséges: egy iskola egy
csapattal regisztrálhat, és a versenyidőszak alatt csak egyszer töltheti ki a kvízt.
További információ és jelentkezés:
http://www.europarl.hu/view/hu/ifjusag/europa_iskolaban/euroscola.html, vagy
http://www.euroscola.hu/

Nemzeti Koordinációs Központ alakul a Pannon Egyetemen
Több kutatóhely együttműködésével Nemzeti Koordinációs Központ alakul infokommunikációs
technológiák nemzetközi élvonalba tartozó kutatására és piaci bevezetésére a Pannon Egyetem
Műszaki Informatikai Karán Veszprémben.
Az Európai Unió stratégiai témákban támogatja nemzeti koordinációs központok létrehozását,
melyek összehangolják az ország kutatási és innovációs kapacitását az adott terülten: a Pannon
Egyetem a Kecskeméti Főiskolával és a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvánnyal konzorciumban ilyen
központ megalapítását pályázta meg sikerrel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A konzorcium az Európai Uniótól és az államtól
1,4 milliárd forint támogatást kap a központ kialakítására és kapcsolódó kutatási programok
megvalósítására.
A központ feladata az információs és kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó EU pályázati
konzorciumok kialakítása, valamint az akadémiai hálózatban jelenlevő kutató kapacitás
hasznosításának segítése nemzetközi ipari alkalmazási területeken. Ugyanakkor társadalmi feladata a
fejlett infokommunikációs technológiák széleskörű elterjesztése, azok megismertetésével, bizalmi és
biztonsági kérdéseinek megválaszolásával.
Tovább információ: http://njszt.hu/neumann/hir/20130410/nemzeti-koordinacios-kozpont-alakul-apannon-egyetemen

40 éve kezdeményezték az első mobilhívást
1973. április 3-án Martin Cooper, a Motorola mérnöke a New York-i Sixth Avenue-n sétált és közben
történelmet írt: elővett egy kb. egy kilogrammos, szürke, téglaszerű telefont, felhívta a rivális Bell
Labs egyik vezetőjét, Joel S. Engelt, és eldicsekedett, hogy megalkották a világ első mobiltelefonját.
„Joel, itt Marty Cooper, egy celluláris telefonról hívlak, igazi, kézi mobiltelefonról” – így kezdődött a
történelem első mobiltelefonról kezdeményezett hívása.
Hosszas csend, majd udvarias reagálás következett. Cooper pedig annyira elmerült a
kommunikációban, hogy az úttestre lépve majdnem elütötte egy autó. A vele lévő riporter mentette
meg.
A járókelők teljesen le voltak döbbenve a látványtól. Cooper aznap még többször telefonált a
készülékről, és az ott lévő újságírók is letesztelhették a mobil működését: ők is telefonálhattak.
A Motorola tíz évvel később adta ki az első kereskedelmi forgalomban megvásárolható mobiltelefont,
a Dyna-TAC-t. A nem egész fél kilós készüléket 3995 dollárért árulták. Húsz óriási gomb volt rajta,
töltése tíz óráig tartott.
A témáról és további érdekes informatika-történeti érdekességről olvashat a www.ajovomultja.hu
oldalon.

Miniszterelnöki elismerés a Nemzetközi Diákolimpikonoknak
A 2012. évi Nemzetközi Diákolimpián kiemelkedő teljesítményt
nyújtó magyar diákoknak és felkészítő tanáraiknak adott át
miniszterelnöki elismerést 2013. március 28-án az Országházban
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Hoffmann Rózsa,
az EMMI köznevelésért felelős államtitkára. A Nemzetközi
Informatikai Diákolimpián a magyar csapat 1 ezüst és 2 bronzérmet
ért el. Az ünnepségen Társaságunk elismerő oklevelet kapott a
felkészítésben végzett tevékenységéért.
Bővebb információ: http://www.kormany.hu/hu/emberieroforrasok-miniszteriuma/hirek/miniszterelnoki-elismeres-anemzetkozi-diakolimpikonoknak

Rendezvények a közeljövőben
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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