
      

 

 

MEGHÍVÓ 

KÖZÉPISKOLAI INFORMATIKATANÁROK SZAKTÁRGYI TOVÁBBKÉPZÉSE 

 

Időpont:  2018. november 9. péntek, 1000 – 1500 óra 

Helyszín:  PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar  

1083 Budapest, Práter u. 50/a, 239-es terem 

 

PROGRAM: Az egyetem kávéval és pogácsával várja a résztvevőket. 

10.00 - 10.15  KÖSZÖNTŐ (DR. IVÁN KRISTÓF) 

10.15 - 11.20  Hasznos kis egysorosok: ízelítő az unix/linux parancssorából (MADAS PÁL) 

Úgy tűnik, a grafikus felületek általánossá válásával teljesen elfelejtkeztünk a parancssor lehetőségeiről. Ugyanakkor az ezzel 

elsajátított készségek fontosak lehetnének más területeken is: akár az sql, akár egy programozási nyelv elsajátítása éppen olyan 

szigorú szintaxist igényel, mint az operációs rendszer parancssora. 

11.20 - 12.25  Programozás mobiltelefonon (is) (DR. FARKASFALVY JUDIT)  

A mobiltelefon a diákok számára nélkülözhetetlen és mindig hozzáférhető eszköz. Olyan programokat (is) szeretnének írni, amelyek 

mobiltelefonon futtathatók. Ennek lehetőségeiből adunk ízelítőt. 

12.25 - 12.55  EBÉDSZÜNET (Az egyetem szendvicsebéddel vendégeli meg a résztvevőket) 

12.55 - 14.00  Bevezetés a reguláris kifejezések használatába (MADAS PÁL)  

A reguláris kifejezéseket a programozási nyelvek és az sql is használja, illetve támogatja. A reguláris kifejezések legelemibb 

sajátosságait a száz évvel ezelőtti a Magyar Királyság utolsó helységnévtárának alapján mutatjuk be. 

14.00 - 15.00  A PPKE ITK kutató laboratóriumainak megtekintése vezetéssel 

 

A konferenciát DR. FARKASFALVY JUDIT tárgygondozó vezeti. 

A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 

továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a 

részvételről a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

A konferencián a részvétel ingyenes. 

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő szaktanárokat! 

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb november 2-én 12.00-ig jelezze a 

https://tovabbkepzes.itk.ppke.hu/?node=registration linken található regisztrációs felület segítségével! 

Az ügyintézéssel kapcsolatos további információkért Jáky Edinához fordulhatnak 

a jakyne.edina@itk.ppke.hu e-mail címen. 

(A helyszín megközelíthető: 3-as metróval a Klinikák vagy a Corvin 

megállóig, onnan gyalog, vagy a 4-es/6-os villamossal a Corvin 

megállóig és onnan gyalog, vagy a Muzsikás cigányok parkjáig 

busszal vagy trolival és onnan gyalog.) 
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