NJSZT HÍRLEVÉL
2013. május 2.
Neumann János nyomdokain – mit csinál ma a 2013-ban 45 éves NJSZT?

Adószámunk: 19815888-2-41
Több évtizedes gyűjtőmunka és több éves előkészítés után 2012 decemberében a szegedi SzentGyörgyi Albert Agorában a világon is kiemelkedőnek számító informatika-történeti kiállítás nyílt. A
múlt értékeinek megőrzésében az NJSZT igen jelentős anyagi és szellemi erőforrásokat mozgósítva
elkötelezte magát, hogy a következő években is saját erőforrásból tartja fenn és fejleszti tovább az
állandó kiállítást.
Hazánkban máig több mint 430 ezer ember az ECDL segítségével kelt át a digitális szakadékon. A
digitális írástudás európai tanúsítványának hazai felelőse az NJSZT.
Tehetséggondozási rendszerünknek köszönhetően évente informatikai tehetségek százai részesülnek
speciális felkészítőkben és vehetnek részt hazai és világversenyeken.
Az NJSZT égisze alatt mintegy 20 különféle szakmai és területi közösségben nyílik lehetőség az
informatika legkülönfélébb területeinek művelésére.
Évente megrendezzük a Digitális esélyegyenlőség konferenciát, amelyen ingyenes a részvétel. Egyéb
rendezvényeinken tagjaink szintén térítésmentesen, illetve kedvezményesen vehetnek részt.
Rendszeresen megújuló képzési kínálatunkból kezdők és akkreditált szakmai tanfolyamok után
érdeklődők egyaránt válogathatnak.
Honlapunkon, valamint hetente elektronikus hírlevélben, havonta nyomtatott színes újságban, és emagazinban tesszük közzé a szakma és az információs társadalom legfrissebb híreit, eseményeit.
Kérjük, segítse Ön is egyesületünk közhasznú munkáját – közös munkánkat - adója 1%-ával!
Adószámunk: 19815888-2-41
Köszönjük támogatását!
Alföldi István
ügyvezető igazgató

ECDL Vizsgaközpontok Országos Fóruma
2013. április 25., Budapest, CEU Konferenciaközpont
2013. április 25-én több száz ECDL vizsgaközpont képviselőjének részvételével lezajlott az ECDL
vizsgaközpontok XV. Országos Fóruma. A Fórumon előadást tartott Házlinger György, a Klébelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK) főosztályvezetője, aki megerősítette: a KLIK támogatja a
köznevelési intézményekben folyó ECDL oktatást és vizsgáztatást. Hozzátette: előkészületben van egy
együttműködési megállapodás az NJSZT-vel, valamint a KLIK érdekeltségi szabályzata, ami lehetővé és
gördülékennyé teszi majd az ezzel kapcsolatos ügyintézést és adminisztrációt az iskolák és a KLIK
között.
A másik fő téma a 2013 őszétől bevezetendő tartalmi újdonságok voltak: bevezetésre kerül egy új,
modul az IT-biztonságról, több modul feladatai frissülnek, a jelenlegi IKT alapismeretek és Operációs
rendszerek modulokat pedig összevonják: az új modul neve Számítógépes alapismeretek lesz, és
elsősorban gyakorlati tudást kér számon. Az új ECDL vizsgapéldatár elektronikusan ingyenesen lesz
majd hozzáférhető. Az új vizsgafeladatok 2013. október közepétől lépnek érvénybe.

Challenge24, Nemzetközi 24-órás Programozóverseny
Vasárnap lezajlott a Challenge24, Nemzetközi 24-órás Programozóverseny döntője.
A tavalyi győztesnek idén sikerült megvédenie a címét, Egor Kulikov, Pavel Mavrin, Petr Mitrichev
tagokból álló orosz Havka-papstvo csapat végzett az első helyen.
A legjobb harminc csapat közé három magyarnak is sikerült bejutnia, akik a tizennyolcadik, a
huszonegyedik és a huszonhetedik helyen végeztek a mezőnyben.
A sikeres lebonyolításhoz hozzájárult az NJSZT szakmai támogatása.

További információ: http://ch24.org/index.html

Véget ért a „Programozz környezettudatosan!” verseny
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által is támogatott versenyt rendezett a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kara. A versenyen indulók feladata volt elkészíteni
egy olyan egyszerű, hosszú ideig futtatható programot, mely az anyagtakarékosságot és az
energiatakarékosságot egyaránt figyelembe veszi. A beérkezett pályamunkákat e kétféle szempont
alapján rangsorolta a szakmai zsűri.
Bővebb információ: http://progverseny.itk.ppke.hu/

Üzleti szabályok informatikai kezelése
Üzleti szabályok informatikai kezelése elnevezéssel új szakmai közössége alakult az NJSZT-nek. A
szakmai közösség célja, hogy az NJSZT lehetőségeit felhasználva rávilágítson a szabályalapú
szoftverfejlesztés fontosságára és előnyeire, segítse az üzleti szabálykezelő rendszerek (Business
Rules Management System, BRMS) elterjedését, valamint bemutassa és összehasonlítsa a piacon levő
BRMS rendszereket.
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/uzleti-szabalyok-informatikaikezelese

Rendezvények a közeljövőben
NJSZT ITF - közös kirándulás az Informatika-történeti állandó Kiállításra
2013. május 10., Szeged Kálvária sugárút 23.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti
Fóruma (NJSzT ITF) közös kirándulást szervez a szegedi Szent-Györgyi Albert
Agorában megnyílt Informatika-történeti állandó Kiállításra.
Indulás Budapestről: 2013. május 10. 7:53 (Nyugati Pályaudvarról, érkezés Szegedre: 10:15 vagy
egyénileg kocsival), az Agorába érkezés tömegközlekedéssel (pl. 11-es busszal), vagy gyalog.
Visszautazás vonattal vagy egyénileg.
Tervezett program:
 Köszöntők
 Bevezető előadások a Gyűjteményről
 Muszka Dániel Az Ókortól napjainkig
 Tárlatvezetés
 Tematikus tárlatvezetések kiscsoportokban, a kurátorok egy-egy fontos tárgy mellett részletes
ismertetést tartanak. Itt a résztvevők elmondhatják saját tapasztalataikat a kiállított tárgyakkal
kapcsolatban (előzetesen tájékozódni lehet a:http://ajovomultja.hu oldalon, vagy „A jövő múltja
– Neumanntól az internetig” című könyvből).
Részvételi szándékát, a rendezveny@njszt.hu címen 2013. május 2-ig jelezze!
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20130415/njszt-itf-kozos-kirandulas-azinformatika-torteneti-kiallitasra

NJSZT éves beszámoló közgyűlés
2013. május 22. 10.00 óra
Danubius Hotel Gellért Gobelin terem (1111 Bp. Gellért tér 1.)
Tisztelt Kolléga, Kedves Tagtárs!
Alapszabályunk előírásai szerint 2013. május 22-én 10 órai kezdettel éves beszámoló közgyűlést
tartunk, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2013. május 22-én 10:30.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
Kérjük, hogy legkésőbb 2013. május 13-ig jelezze részvételi szándékát Konfár Lizának az alábbiak
szerint:



név, munkahely, email cím megadásával
titkarsag@njszt.hu; tel.: 1 472-2730; fax: 1 472-2739)

A 2012-es közhasznúsági dokumentumok megtekinthetőek itt.
Üdvözlettel:
Friedler Ferenc
elnök, NJSZT

"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
Növekszik az érdeklődés
Már több ezren tekintették meg a Kiállítást szegeden és a könyv is
keresetté vált. A látogatókról rendszeresen beszámolunk a honlapon.
Nagy örömünkre szolgál, ha máshol is hírt adnak munkánkról. A Magyar
Mérnöki Kamara honlapján így számolnak be Kiállításról és a könyvről:
http://mmk.hu/blog/2013/04/17/informatika-torteneti-kiallitas/
A könyv 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

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

