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A legkorszerűbb témákról az informatika múzeumában! 

 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szervezésében olyan komplex, diákok és pedagógusok 

számára alkalmas IKT-eszközöket használó tanórákat, foglalkozásokat mutatunk be partnerszervezetek 

segítségével, amelyek lehetővé teszik a digitális kompetencia fejlesztését, megismertetik az IKT-eszközök 

sokrétű alkalmazási lehetőségeit tanórákon és a hétköznapi életben, valamint távlati célokat állítanak a 

felnövekvő generációnak az IT-szakma különböző területein. A Digitális Témahéten résztvevő diákok 

betekintést nyerhetnek az aktuális technológiai újdonságokba és megtekinthetik az IKT-eszközök történetét, 

azaz a „Jövő múltját” bemutató, átfogó informatikatörténeti tárlatunkat is! 

 

 

 

Partnereink: 

 

Szent-Györgyi Albert Agora 

Creativ_it 

  SZTE JGYPK Informatika Alkalmazásai Tanszék 

NHM 3D Print                               

 

Programjaink leírása 
 

3D nyomtatás 

A 3D nyomtatás bemutatása hobbitól az ipari felhasználásig. Főbb 3D nyomtatók megismerése mellett arra is 

választ kaphatunk, hogyan válasszuk meg az első 3D nyomtatónkat és mihez kezdjük vele… 

A helyszínen megtekinthető lesz több 3D nyomtató típus és elkészült nyomtatás is! 

 

ECDL bemutató órák 

ECDL: Európai Számítógép-használói Jogosítvány - European Computer Driving Licence Az ECDL az 

Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az 

informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. 

(http://njszt.hu/ecdl) 

http://njszt.hu/ecdl


Tudni szeretnéd mi a különbség a hackelés és a crackelés között? Szeretnél tisztában lenni azzal, hogy mi az a 

kiberbűnözés, és főleg, hogy hogyan lehet ellene védekezni? Örülnél, ha az adataid és a jelszavaid biztonságban 

lennének és nem vesznének el? Kíváncsi vagy a legjobb vírusirtókra? Hátra dőlve szeretnél online vásárolni 

minden kockázat nélkül? Vágysz arra, hogy megismerkedj azokkal a módszerekkel, amikkel a fenti igényeidet 

ki lehet elégíteni? Akkor neked való az IT biztonságról szóló előadás! Gyere, és légy a segítségünkkel még 

elővigyázatosabb számítógép felhasználó! 

 

Creativ_it 

Nyerj betekintést az informatika világába Szeged IT cégein keresztül! A Creativ_it tagcégei interaktív 

programokkal várnak a digitalizáció, virtuális valóság, tesztelés workshop és dolgok internete témákban. Az 

érdeklődők céglátogatást nyerhetnek, hogy testközelből is megismerhessék a Szegedi IT munkakörnyezeteket. 

Google 

A Google Digitális Workshop megmutatja, miért érdemes jelen lenni az online térben és hogyan leszel képes 

sikereket elérni a digitális piacon. Az előadáson azokra a területekre fókuszálunk, amelyek igazán fontosak a 

siker megalapozásához. Megismerhetitek a felhasználók kereséseit, viselkedését és elvárásait. 

 

 

SZTE JGYPK Informatika Alkalmazásai Tanszék 

Ne csak építs, mozdítsd is meg! 

A játék a LEGO készlettel mindenki számára nagy élményt jelent, az alkotás kreatív folyamata, a lehetőségek 

tárháza már a legkisebbeket is elkápráztatja. A nagyobbak számára a MINDSTORMS több speciális 

építőelemmel, motorokkal, érzékelőkkel továbbá egy programozható egységgel egészítette ki az alap 

készletet, melyek segítségével építményeink megelevenednek. Az SZTE JGYPK Informatika Alkalmazásai 

Tanszékének bemutatója betekintést nyújt a LEGO robotok világába, építésükbe, programozásukba.  

A bemutatott robotokat a jelenlévők kipróbálhatják, sőt programozhatják is a helyszínen." 

 

Digitális Témahét 

március 23. 3D nyomtatás (Informatórium) 

9.00-9.45  

10.00-10.45  

11.00-11.45  

12.00-12.45  

 

március 24. ECDLbemutató óra (Informatórium) 

8.00-8.45  

9.00-9.45  

10.00-10.45  

11.00-11.45  

 

március 25. Google ( Informatórium) 

9.00-9.45  

10.00-10.45  



11.00-11.45  

12.00-12.45  

 

 

március 26. Creativ _it (ITK) 

9.00-9.45  

10.00-10.45  

11.00-11.45  

12.00-12.45  

13.00-13.45  

 

 

március 27. LEGO robotika ( Informatórium) 

9.00-9.45  

10.00-10.45  

11.00-11.45  

12.00-12.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különböző programokra és időpontokra előzetes regisztráció szükséges. 

Regisztráció az itmuzeum@agoraszeged.hu címen tehető. 

A regisztráció alkalmával fel kell tüntetni a programot időponttal együtt, az intézmény 

nevét, az osztályt és annak létszámát, valamint egy telefonos elérhetőséget.  

 

 


