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FÓKUSZBAN
Békés Karácsonyt, eredményes Új Évet!

Kedves Tagjaink és Érdeklődők!
Búcsúzunk a 2020-as évtől, megköszönve
egész éves figyelmeteket, szakmánk iránti
elkötelezett részvételeteket a Neumann
Társaság életében.
Nehéz év van mögöttünk, telis-tele váratlan,
ismeretlen nehézségekkel, változással és az
ezekkel kapcsolatos temérdek tennivalóval.
A tavaly ilyenkor elmondott terveknek keresztbe tett a járványhelyzet, a karantén.
Később – és online – tartottuk meg a nagykonferenciákat, a szakosztályoknak
rendezvényeket kellett lemondanunk vagy elnapolnunk, kevesebb alkalommal került
sor összejövetelekre. Jól jelzi az extrém szituációt, hogy éves közgyűlésünket is
kénytelenek voltunk két részletben megtartani, első alkalommal egy gyors, csak a
kötelező körökre fókuszáló alkalom volt, s ahol az alapszabályba beemeltük az online
közgyűlés és szavazás lehetőségét. A második felvonást épp múlt pénteken,
december 4-én tartottuk meg, amikor nem is a 2020-as év terveinek kicsit formális
elfogadásán volt a hangsúly, hanem a lehetőség, hogy az NJSZT stratégiájáról,
helyzetéről, identitásáról a tagság elmondhassa a véleményét. Ezzel még kevesen
éltek, de továbbra is nyitottan várjuk a véleményeket, javaslatokat,
kezdeményezéseket, felajánlásokat.
Nehézséget okoz társaságunk számára a nagyszámú leállt központi projekt és
támogatás, amit nem ellensúlyoz a piaci támogatók serege, legfőképp az állami
feladatok terén (gyűjtemény, informatikai versenyek).
Az intézményi bezárások miatt kiállítás-látogatóink száma is megcsappant, időszaki
rendezvényekre se kerülhetett sor. Köszönet azoknak a szakosztályoknak, akik így

online módon is aktívak maradtak. És persze ECDL-vizsgára is számottevően
kevesebben jelentkeztek, mint a korábbi években. Érthető okból, hisz az iskolákra
számos teher rakódott a digitális oktatásra való áttéréskor, másra kellett
összpontosítaniuk erejüket és figyelmüket, pedig épp a közös – digitális – munkához
való ismereteket támogatta volna az ECDL modulok tananyagának elsajátítása.
Voltak eredményeink is. Tavasszal csatlakozva az országos programokhoz számos
támogató, felkészítő és szórakoztatóan tájékoztató tartalmat kínálva próbáltunk
segíteni tanároknak és diákoknak. S magunk is a digitális világhoz való felzárkózás
jegyében bevezettük a papírmentes és automatikus ECDL-vizsgarendszert, és
novemberben nemzetközi konferenciát rendeztünk online konferencia platformon,
jelentős előadókkal. S a két járványzárlat közt, jól megválasztott időpontban,
Nagykanizsán – egyaránt jelentős szakmai és támogatói sikerrel és széles
médianyilvánosság előtt – megtartottuk a Közép-Európai Informatikai Olimpiát, a
történetében első alkalommal hibrid módon, a mezőnyben helyszíni és online
versenyzők részvételével.
A változások a Neumann Titkárság csapatát is érintették: Miltényi Gábor és Képes
Gábor, akik jól ismert arcai, kapcsolatai voltak közösségünknek, másutt folytatják
sikeres pályafutásukat. A mostanában bemutatkozó új kollégákat fogadják hasonló
bizalommal, hiszen az elmúlt alig pár hét alatt igen gyorsan felvették a tempót.
Sajnos okkal tarthatunk attól, hogy még nehezebb év jön, hiszen a járvány vége sem
körvonalazható egyértelműen, és a bevételek csökkenésével a költségek csökkentése
is vár ránk, dolgozunk ennek ellensúlyozásán, de mint mindig, örömmel vennénk
minden ötletet, javaslatot.
Annyit mi is pihenünk, hogy következő hírlevelünk megjelenése 4 hét múlva,
vélhetően január 6-án várható.
A Neumann Társaság Elnöksége és valamennyi dolgozója nevében kívánok
valamennyiüknek és családtagjaiknak kellemes ünnepeket, boldog új évet,
és legfőképp egészséget 2021-re! Remélem, hogy a járvány, a
fenyegetettség alábbhagyásával jövőre személyesen is találkozhatunk,
akár a Báthori utcai székházunk most kialakított olvasósarkában.
Szalay Imre

HÍREK
ECDL Karácsony Vállalatok számára

Karácsony közeledtével ezen a fórumon is
szíves figyelmükbe ajánlunk egy olyan
lehetőséget, mely a jelen helyzetben segítheti
kollégáikat és családjukat digitális képzéssel,
amivel a munkában, tanulásban,
életvezetésben tudatosabbak lehetnek, és
ezáltal a szervezet is hatékonyabbá válhat.
Ha fontos Önnek, hogy – némileg
kompenzálva e nehéz év viszontagságait – munkavállalóinak valódi örömet okozzon,
prosperáljon ajánlatunkból, és vértezze fel őket a korszellem kihívásainak megfelelő
digitális tudással.
Konstrukciónkban gondoskodunk arról, hogy oktatási büdzséjük maradványait az idei
adóév terhére – emberséges és rentábilis módon – költsék el.
További információ: https://njszt.hu/hu/news/2020-11-30/karacsonyi-ecdl-ajanlatvallalatok-szamara

Körvonalazódik a jövő – CEPIS közgyűlés

A CEPIS – Council of European Professional
Informatics Societies (európai informatikai
társaságok tanácsa) – 2020. november 27én tartotta 65. közgyűlését, online
konferencia keretében. A CEPIS-ről mint
támogatást jelentő háttérszervezetről,
melynek a Neumann Társaság is
tagszervezete, egy korábbi alkalommal
írtunk: https://njszt.hu/hu/news/2020-05-11/kihasznalando-nemzetkozi-hatter
Austeja Trinkunaite főtitkár részletesen beszámolt az elmúlt időszakban a szervezet
elnöksége és az egyes szakcsoportok által megtartott fórumokról, eseményekről.
Hazánk részéről a „Nők az informatikában” csoport munkájában veszünk részt
aktívan (DiversIT), de érdemes lenne a többi területen is aktivizálódni (Computing in
Schools, Legal and Security Issues, Digital Skills Policy Taskforce).
Tovább: https://njszt.hu/hu/news/2020-12-07/korvonalazodik-jovo-cepis-kozgyules

DiversIT – nők az informatikában

A CEPIS közgyűlését megelőző nap,
november 26-án rendezték első alkalommal
az ún. DiversIT Chaptert, a CEPIT női
szekciójának online konferenciáját,
melyről Erdősné Dr. Németh
Ágnes tudósít.
A szekció fő célkitűzése, hogy a nőket az ITszakma felé terelje, mert európai szinten a
munkaerő mindössze 16 %-át teszik ki, és a
szakma állandósult szakemberhiánnyal küzd.
A félnapos online konferencia „A nemek
közötti esélyegyenlőség felé az ICT technológiában: a DiversIT Charta elindítása”
címmel, a szekció első nyilvánossága volt.
Tovább: https://njszt.hu/hu/news/2020-12-09/diversit-nok-az-informatikaban

Bemutatkozom

Kedves Tagság!
Szeretnék bemutatkozni: Dandoy Gabriella
vagyok, a Neumann Társaság kommunikációs
munkatársa. Feladataim zömét a társaság
kommunikációs feladatai töltik ki. Képes
Gábor utódjaként remélem, sikerül
megközelítenem az általa hozott nívót. Ha
megengedik, szakmai életutam néhány
epizódját elevenítem fel, remélve, hogy a
személyes hangvétel nem túl tolakodó.
Tovább: https://njszt.hu/hu/news/2020-1202/bemutatkozom

ECDL
Sophia próbaüzem

December 7-én az ECDL vizsgaközpontok
megkezdték a Sophia vizsgarendszer
próbaüzemű használatát. Januártól a
rendszer élesüzemre vált. A rendszer
színvonalas vizsgafeladatokat tartalmaz, a
vizsgázás korszerű. A vizsgák folyamatosan,
zökkenőmentesen zajlanak. A rendszer
kézikönyvét és Gyakran Ismételt Kérdéseit a
vizsgaközpontok megkapták, ezek jelenleg a
nagyközönség számára még nem elérhetők, a
próbaüzem során észlelt esetleges javítások után fogjuk ezeket publikálni. Az ECDLközösség még idén értesítve lesz a változásokról.
Tovább: https://njszt.hu/hu/news/2020-12-08/sophia-probauzem

ECDL-érettségi

Érettségizz informatikából!
Informatika tantárgyból érettségizők
figyelmét szeretnénk felhívni arra a
lehetőségre, hogy ha az érettségi jegyük
jeles minősítést kap, szinte ingyen –
mindössze a regisztrációs díjért cserébe –
ECDL-bizonyítványt szerezhetnek!
Tovább: https://njszt.hu/hu/news/2020-1208/ecdl-erettsegi

Az első fecskék: ECDL vizsga a Sophiában – Nyíradonyban

A Sophia automatikus vizsgarendszerben
elsők közt a Nyíradonyi Önkormányzat
munkatársai vizsgáztak a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Biri községben
található Dankó Pista ECDL
vizsgaközpontban.
A továbbiakban Hegedűs Mihály tudósítását
olvashatják.
https://njszt.hu/hu/news/2020-12-08/az-elsofecskek-ecdl-vizsga-sophiaban-nyiradonyban

TEHETSÉG
8th Romanian Master of Informatics

Ezen a fórumon is szeretnénk közhírré tenni,
hogy Varga Péter, a budapesti
Óbudai Árpád Gimnázium 12. osztályos
tanulója ezüstérmes lett az RMI
2020 világversenyen.
A december 3-4-én megtartott
versenyprogramozási rangadón tizennégy
ország 52 csapata indult, ezúttal online. A
versenyprogramozás alapvetően egyéni
megmérettetés, ugyanakkor rendhagyó módon ez alkalommal csapat-eredményt is
hirdettek, az egyes csapatok három legjobb eredményét összegezve.
Ráadásul magyar versenyzők közül további három bronzérmes helyezést
szerzett: Tóth Gellért (Óbudai Árpád Gimnázium, 12. oszt.), Horcsin
Bálint (Németh László Gimnázium, Budapest - 12. oszt.) és Szabó Kornél
György (Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest - 12. oszt.) bronzérmes helyezést
szerzett.
A versenyen Magyarország két csapatot is nevezett, így nyolc versenyzővel indult.
Csapateredményüket tekintve az első három helyen két orosz és egy román csapat
végzett. A két magyar csapat a 17. és a 27. helyezést szerezte meg.
A kiváló eredményekért gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak
egyaránt!

A verseny honlapja: http://rmi.lbi.ro/rmi_2020/

Támogató tartalmak: repetitio est mater studiorum

Nemsokára – januárban, februárban –
megkezdődik a középiskolai felvételik
szezonja. Szeretnénk ezért még egyszer
szíves figyelmükbe ajánlani a tavasszal –
elsősorban tanárok és diákok számára –
készített támogató tartalmaink gyűjteményét.
Ez a gazdag gyűjtemény egész biztosan jó
terep a gyakorlásra: tudásbázisunk, komplett
tananyagaink, példatáraink,
tehetséggondozási kiadványaink, feladataink
kiválóak a gyakorláshoz!
Lehet, hogy az iskolai szünidőben annak tanulmányozására is jut idő, amire eddig
sajnos nem jutott, pedig milyen jól jött volna…
https://njszt.hu/hu/page/neumann-tarsasag-altal-felajanlott-segito-tartalmak

ÖRÖKSÉG
Agóra – Szeged

Informatikai múzeumunk sajnos továbbra is zárva
tart. Azért rövid bepillantást nyerhetnek az alábbi
kisfilm megtekintésével, ha azt korábban még
nem tették:https://youtu.be/6VTPUtBXdc0
Szegedi olvasóink figyelmébe ajánljuk ugyanakkor
az Agóra „Adventi Kukucskáló” elnevezésű
programsorozatát, mely kötetlen, biztonságos
családi programot kínál.
Nincs más dolguk, mint szerezni egy
programfüzetet, és elsétálni a felsorolt
helyszínekre, ahol játékok és izgalmas
információk várják Önöket. A füzetben lévő
feladványok helyes megfejtői közt minden héten
jutalmat sorsolnak ki.
Részletek: http://www.agoraszeged.hu/hireink/
adventi-kukucskalo-seta

Múltbéli mesék

„Kapudrog az informatikai
forradalomhoz” címmel készült egy
mélyinterjú Képes Gáborral – volt
kollégánkkal –, mely „Az élet, meg minden”
podcast oldalán hallgatható.
Informatikatörténeti csemegeként ajánljuk,
hiszen igazán színesre, érdekesre sikerült a
beszélgetés! A téma iránt elkötelezett, lelkes
mesélő, aki most saját élményeit osztja meg…
https://azeletmegminden.hu/033-kepesgabor-podcast/

SZAKOSZTÁLY
Felhívás tagi részvételre új, alakuló státuszú szakosztályunkba!

A High Performance
Computing szakosztály tagokat toboroz

toborzása folyik.

Megkezdődött egy új szakosztály szervezése
a mai informatika egyik jelentős területének
szakmai követésére, eredményeinek
megismertetésére. E beharangozóval a
megalakuláshoz szükséges taglétszám

Tovább: https://njszt.hu/hu/news/2020-12-07/felhivas-tagi-reszvetelre-uj-alakulostatuszu-szakosztalyunkba

Az online konferenciaszolgáltatások használhatósági/minőségi kérdései

Az E-szolgáltatások minősége szakosztály
tanulmánya.
A Home Office világában egyre több az online
szolgáltatás. Aktuális megvizsgálni, mitől „jó”
egy online konferencia.
Tovább: https://njszt.hu/hu/news/2020-1207/az-online-konferenciaszolgaltatasokhasznalhatosagiminosegi-kerdesei

PARTNEREK
ADA 2020 konferencia (online)

A Debreceni Egyetem Informatikai
Kara 2020. december 15-16án az ADA konferenciasorozat harmadik
konferenciáját rendezi meg, amely az informatika és a STEM területei iránt
érdeklődők konferenciája lesz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Tovább: https://njszt.hu/hu/news/2020-12-03/ada-2020-konferencia-online

Ki profitál a digitális átalakulásból?

Szalavecz Andrea a Világgazdasági
Tudományos Tanács soron következő,
december 10-i negyedéves rendezvényén
a „Ki profitál a digitális
átalakulásból?” címet viselő
műhelytanulmányát adja elő, mely innen
letölthető: http://vki.hu/news/news_1547.ht
ml

MI koalíció

Dedikált intézményrendszerrel és az
intézkedési terv projektekre bontásával halad
az MI stratégia megvalósítása
Dr. Solymár Károly Balázs bejelentette:
december 1-től indul az MI Kihívás, és az aihungary.com oldalon keresztül elérhetővé
válik „Bevezetés a Mesterséges
Intelligencia világába” címmel az az ELTE
szakemberei által kidolgozott online alapozó,
amely az MI technológia által kínált gyakorlati előnyökre világít rá. A helyettes
államtitkár az első tesztelők között teljesítette a kihívást, és mindenkit arra biztatott,
hogy kövesse példáját.
Tovább: https://njszt.hu/hu/news/2020-12-07/mi-koalicio

Future Talks powered by MVM

November 30-án Neil deGrasse Tyson, Stuart
J. Russell, Tilesch György, Buzsáki György és
Kishonti László részvételével került sor a
Future Talks powered by MVM című
nemzetközi interaktív talk show-ra.
Tovább: https://njszt.hu/hu/news/2020-1204/future-talks-powered-mvm

Támogatóink

Ezt a levelet a email@email.hu címre küldtük.
Amennyiben a jövőben nem kíván tőlünk hírlevelet kapni, a leiratkozás linkre kattintva egyszerűen és gyorsan
leiratkozhat, ez esetben e-mail címét véglegesen töröljük rendszerünkből.

