NJSZT HÍRLEVÉL
2013. október 16.
Pedagógus-továbbképzés és a megújuló ECDL program
2013. október 1-től a pedagógusok hétévenkénti továbbképzésében a 7 modulos ECDL mellett
jóváírható a 4 modulos ECDL START jogosítvány is (277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet).
A bizonyítvány megszerzéséhez a pedagógusoknak nem szükséges tanfolyamra járniuk, elegendő, ha
vizsgáznak, és bemutatják ECDL vagy ECDL START bizonyítványukat.
Az NJSZT ECDL Irodája által szervezett képzések szintén elfogadhatóak a pedagógustovábbképzésben. A jogszabály szerint a hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka
teljesíthető többek között „a harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való
részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.” (5. § (3) d))
A 2013. október 15-től bevezetésre került, tartalmilag megújult ECDL program új moduljainak, az
ECDL IT biztonság és ECDL e-aláírás, e-hitelesség modulok vizsgáztatási jogosultságának
megszerzéséhez a vizsgáztatóknak az Országos ECDL Iroda által tartott továbbképzéseken kell részt
venniük. Az egynapos (6 órás) ECDL IT biztonság képzésen és a kétnapos (16 órás) e-aláírás, ehitelesség képzésen való részvételről az NJSZT a továbbképzés teljesítéséről igazolást ad ki, a képzés
óraszámainak megfelelően. A rendeletben foglaltak szerint egy kreditpont egy 45 perces képzési
órának számítható be.
Az október 15-től életbe lépett változásokról részletek itt olvashatók:
http://njszt.hu/ecdl/hir/20130626/valtozas-az-ecdl-rendszerben

Közép-és Kelet-európai regionális ECDL tanácskozás
Október 15-16-án Pozsonyban rendezte az ECDL Alapítvány azt a munkaértekezletet, amelyen a
közép-és kelet-európai országok ECDL vezetői, valamint az ECDL Alapítvány igazgatója, Damien
O’Sullivan, termékfelelőse, Frank Mockler, valamint regionális képviselője, Jakub Christoph vettek
részt.
Ausztria, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia és
Szlovákia, a balkáni országok képviseletében pedig Horvátország ECDL programigazgatói beszámoltak
egymásnak az aktualitásokról, és megtárgyalták a hazánkban is október 15-től életbe lépő „új ECDL”lel kapcsolatos kérdéseket, lehetőségeket, kihívásokat.
A résztvevők, valamint az ECDL Alapítvány igazgatója és munkatársai körében Magyarország külön
elismerést vívott ki. Az elismerés nem csak annak köszönhető, hogy 440 ezer regisztrált vizsgázóval a
világ élmezőnyéhez tartozik, hanem innovativitásának is: a most életbe lépő új modulrendszerben a
Képszerkesztés, valamint az Elektronikus aláírás egyaránt hazai kezdeményezés és fejlesztés; csakúgy,
mint az ECDL Alapítvány által szintén hivatalosan támogatott Képernyőolvasás és Karakterfelismerés
modul. Ez utóbbi látássérültek számára jelent alternatívát bizonyos modulok, például a Prezentáció
helyett. Érdeklődés kísérte azt a tájékoztatást is, amelyben arról számoltunk be, hogy 166 közoktatási
intézmény működtetését a továbbiakban a KLIK-kel kötött együttműködési megállapodás keretében
részben összevontan végezzük.

e-HÓD/HÓDítsd meg a biteket
Az e-HÓD/HÓDítsd meg a biteket a BEBRAS-kezdeményezés
magyar partnere. A Bebras Dr. Valentina Dagiene litván
professzor által életre keltett verseny, mely a nemzetközi
Kenguruhoz hasonló célokkal rendelkezik, de nem a matematika,
hanem az informatika területén. Bebras litvánul hódot jelent.
A verseny célja, hogy rövid, gyorsan (kb. 3 perc alatt)
megérthető és megoldható feladatokkal megvalósítsa az
alábbiakat:
- felkeltse az érdeklődést az informatika iránt;
- feloldja az informatikával kapcsolatos félelmeket, negatív érzéseket;
- megmutassa az informatika területének sokszínűségét, felhasználási lehetőségeit és területeit.
A versenyről bővebben a hivatalos magyar oldalán, a http://e-hod.elte.hu weboldalon
tájékozódhatnak.
Részvétel:
A részvétel mindenki számára ingyenes.
Jelentkezés:
A versenyre október elejétől november 4-ig lehet jelentkezni osztályoknak, iskoláknak. A
jelentkezéseket iskolánként kell összegyűjteni és minimum egy koordinátort megnevezve beküldeni.
Szervezők:
- Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika Karának T@T Laborja
- Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Közoktatási Szakosztálya
Nyeremények:
A versenyen résztvevő minden diák és tanár értékes tudást, a legaktívabb és legjobban szereplő
diákok a szponzorok ajándékait kapják.
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/kozoktatasi-szakosztaly/esemeny/bebras-nemzetkoziinformatikai-es-szamito

Rendezvények a közeljövőben
Üzleti szabályok informatikai kezelése - 2. Klubnap
2013. október 17. 17 óra,
IBM irodaház, 1117 Budapest, Neumann J. u. 1. (Infopark, A épület). 3. emelet
Témák:
•
A szabály/döntésmenedzsment leggyakoribb (TOP10) felhasználási esetei
•
A szakmai közösség jövő évi terve, BRH szoftverfejlesztői verseny
A szakmai közösség elérhetőségei:
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/uzleti-szabalyok-informatikai-kezelese
Közösségi portál: http://www.linkedin.com, Group: Business Rules Hungary

"Gondoltad, hogy magyar?"
2013. október 19. 10-16 óráig
Műszaki Tanulmánytár, XI. kerület, Prielle Kornélia u. 10
"Gondoltad, hogy magyar?" címmel kiválogatott nagy magyar találmányok és a Világkiállításon
díjazott magyar ipari alkotások is megtekinthetőek a Műszaki Tanulmánytárban.
Közel 30 tárgy a 19., 20. és 21. század Magyarországáról, mindegyik önállóan is egy-egy kalandos
történet. Gyakran az a tanulság: itt találták fel, de nem hazánk ipara profitált belőle, a tárgy
jelentőségére csak későn eszméltünk rá.

Garai Géza Szabadegyetem
2013. október 30. 18 óra
Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ
Székesfehérvár, Budai út 45. „K” épület fsz. 28. Kandó Kálmán terem
Garai Géza Szabadegyetemen október 30-án Dr. Sima Dezső az Óbudai Egyetem Neumann János
Informatikai Kar, Informatikai Rendszerek Intézet professor emeritus, alapító főigazgató A Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság korábbi elnöke tart előadás „A népvándorlás kora az
informatikában?” címmel.
Bővebb információ: http://arek.uni-obuda.hu/hirek/garai_geza_szabadegyetem_okt._30

NJSZT ITF - Budapesti Rádiótechnikai Gyár (BRG)
2013. október 30. 14 óra
Óbudai Egyetem (Budapest III., Bécsi út 96/B) F09. terem
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT
ITF) tisztelettel meghívja a magyarországi informatika fejlődésében meghatározó
szerepet játszó
Nagy Számítástechnikai Műhelyek
sorozat következő rendezvényére, melyen a
Budapesti Rádiótechnikai Gyár (BRG)
számítástechnikához kapcsolódó történetét mutatják be.
A rendezvény egyben tisztelgés Jánosi Marcell emléke előtt.
Minden érdeklődőt szívesen látnak! Ha tud olyan kollégáról, akit érdekelhet a rendezvény, kérjük,
értesítse. Részvételi szándékát kérjük az rendezveny@njszt.hu címen 2013. október 25-ig jelezni!
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/informatika-tortenetiforum/esemeny/njszt-itf-nagy-szamitastechnikai-muhelyek-20131030

ICT 2013 - Create, Connect, Grow
2013. november 6-8., Vilnius
Kutatók, előadók, az ipari képviselői, fiatalok és politikusok együtt,
több mint 4000-en lesznek jelen az idei ICT 2013 rendezvényen,
amelyet a litvániai Vilniusban rendeznek meg. Az esemény
központi témája az Európai Unió "Horizon 2020- the EU's
Framework Programme for Research and Innovation for 2014-2020" programja lesz.
Bővebb információ: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-2013
Promóciós videó: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/digital-natural

X. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia 2013
2013. november 08-09.
Széchenyi Egyetem, Győr
Felhívás előadások beküldésére – Call for Papers
Az NJSzT Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fóruma (GIKOF) 2013-ban november 8-9-én
tartja tizedik, jubileumi tudományos-szakmai rendezvényét, az Országos Gazdaságinformatikai
Konferenciát. A GIKOF több mint egy évtizede fogja össze az informatika üzleti alkalmazási területein
dolgozó kutatókat, oktatókat, felhasználókat és hallgatókat. A szakmai szervezet különleges feladata
az időközben megindult gazdaságinformatikai alap- és mesterképzések, valamint az informatikai
alkalmazásokban érdekelt doktori iskolák, doktoranduszok fejlődésének támogatása. A jubileumi
konferencia több szekcióban ad teret hazai és külföldi szakembereknek, egyetemi kutatóknak, PhDsoknak munkáik, kutatási és képzési eredményeik, tapasztalataik bemutatására, érdekes
eszmecserére. A magyar nyelvű előadások mellett várjuk az angol nyelvű hazai közleményeket,
beszámolókat is.
Kérjük, előzetes érdeklődésüket jelezzék az ogik2013@easychair.org email-címen, terjesszék az
információt szakmai környezetükben.
Folyamatosan frissülő információk: http://gikof.njszt.hu
Előadás-kivonat előzetes beküldése bírálatra (EasyChair regisztrálással):
https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=ogik2013
Részvételi díj (szervezési költségek, ISSN absztraktok CD, büfé, programfüzet):
 akadémiai szféra - 25.000 Ft;
 vállalkozások - 30.000 Ft;
 PhD: - 18.000 Ft;
 nyugdíjas - 10.000 Ft.
A Programbizottság által lektorált, nyomtatott megjelenésre érdemes előadások az NJSzT
GIKOF/SEFBIS Journal különszámában jelennek meg. A lektorálási díj 10 000 Ft, befizetésével a szerző
10 folyóiratszámot kap publikációjával.

Agrárinformatika 2013 Nemzetközi Konferencia
2013. november 08 – 09.
Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma
A Magyar Agrárinformatikai Szövetség, a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és
Vidékfejlesztési Kara és az Európai Agrárinformatikai Szövetség (EFITA) hazai és külföldi egyetemek
támogatásával, közreműködésével a Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok
Centrumában 2013. november 08 - 09 között Agrárinformatikai Konferenciát rendez.
A rendezvény nyelve: angol/magyar
A konferencia mottója: Az agrárinformatika múltja, jelene és jövője
A konferencia alkalmat nyújt az alábbi évfordulókhoz kapcsolódó tevékenységek és eredmények
áttekintésére:
35 év K+F és Oktatás az agrárinformatikában
15 éves a Magyar Agrárinformatikai Szövetség
15 éves a DE AGTC ECDL Vizsgaközpontja
10 éves az informatikus agrármérnöki képzés
Tudományos konferencia az "Innovatív információtechnológiák az agrárgazdaságban" címmel
fórumot biztosít a kutatási eredmények megismertetésére, stratégiák megfogalmazására.
A konferencia válogatott publikációit lektorálást követően a Journal of Agricultural Informatics
folyóirat különszámában jelentetjük meg. http://journal.magisz.org/
Részletes információk a rendezvény Web oldalán http://nodes.agr.unideb.hu/AI2013 érhetők el.

Magyarországi Web Konferencia 2013
2013. november 9., Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Egy nap, ahol mindent megtudhattok az aktuális a webes trendekről, technológiákról, tippekről,
trükkökről.
Az egész napos konferencia célja, hogy kezdőknek és profiknak egyaránt útmutatást nyújtson a
legújabb webes trendek és technológiák útvesztőjében, legyenek bár fejlesztők, grafikusok vagy azok,
akik kettejüket összehozzák.
Amennyiben előadás ötlete van, annak rövid összefoglalóját küldje el a http://web.conf.hu/eloadoijelentkezes linken. Több előadás tervezetet is beadható.
Bővebb információ: http://web.conf.hu/2013

Info Éra 2013
2013. november 21 - 23. Zamárdi, Hotel Wellamarin
Az Info Éra 2013 - Az informatikaoktatás szabályozása és módszertana a közoktatásban továbbképzés
tervezett témakörei:
 ECDL
 Informatika kisiskolás korban
 Arany János Tehetséggondozó Program
 Programozás - fejlesztői környezetek
 Logo
 Web, gazdaság, társadalom
 Mobil informatika
 NJSZT-IKON kör
 Web fejlesztés
 Robotok
 Szakképzés
 OKJ
 Szabad szoftver
 NAT
További információ és jelentkezés: http://www.infoera.hu/

XXVI. Neumann Kollokvium
2013. november 22-23., Veszprém
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya 2013-ban immár 26.
alkalommal rendezi meg kongresszusát, a Neumann Kollokviumot. A hazai egészségügyi informatika
– több évtizedes hagyománnyal rendelkező-seregszemléje sok szeretettel várja az egyetemeken,
kutatóintézetekben, egészségügyi intézményekben, az ipari partnereknél működő kutató – és
fejlesztőműhelyek bemutatkozását. A rendezvényhez kapcsolódó kiállítótér lehetőséget ad piaci
szereplők megjelenésére is.
Fő témák 2013-ban:
 Interoperabilitásés elektronikus betegrekord
 Jelfeldolgozás és döntéstámogatás
 Telemonitorozás és krónikus betegség-menedzsment
 Adminisztratív adatbázis elemzés
 Egészségügyi informatika oktatás és betegoktatás
 Gyógyszer-információ átadás új ICT megoldásokkal és eszközökkel
Kapcsolódó rendezvény:
Olasz-Magyar eHealth együttműködési szekcióülés
Részletes információ honlapunkon:
http://neumann-kollokvium.njszt.hu
Regisztráció, absztrakt beküldés:
http://ocs.szote.u-szeged.hu/index.php/Neumann-2013

7. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia
2013. november 28. 10 - 17 óráig
Danubius Hotel Gellért

Regisztráljon MOST!
http://njszt.hu/neumann/online-regisztracio-de7
Az NJSZT idén hetedik alakalommal rendezi meg a Digitális Esélyegyenlőség konferenciát. A
konferencia a „Szép új világ(?)” címmel áttekintést ad az információs társadalom előnyeiről,
lehetőségeiről és egyúttal felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek még a Z generáció
mindentudóit is fenyegethetik.
A konferencia tervezett programja:











Bőgel György – „Grand Coalition: Hogy jutottunk idáig?”
Sugár Mihály – „A konferencia időpontjában az aktuálisabb helyzet elemzése”
Csepeli György – Prazsák Gergő – „Élet az offline és az online térben”
Korányi László – Ne csak használói, alakítói is legyünk a digitális világnak!
Az NJSZT 2011. évi díjainak, valamint a „Kovács Attila díj – Az év informatikai újságírója”
elismerés átadása
Sík Zoltán Nándor – „Az információs társadalmak árnyoldalai”
Gacsal József – „Változó ipar és oktatás kapcsolat egy változó világban”
Pukler Gábor – „MobilTárca”
Kürti Sándor – „A digitális szakadék feletti reménysugár – hátrányos helyzetűek online
interaktív nyelvoktatása”
Sós Éva és Miletics Pál – „Megelőzés okostelefonnal”

További információ és jelentkezés: http://njszt.hu/de/esemeny/20130730/7-digitaliseselyegyenloseg-de-konferencia

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 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

