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Ajánlatok, érdekességek az internet világából
1. Az Erikanet Közművelődési Adatbázis decembertől új
online nyelvi szolgáltatást kínál a felhasználóknak. Az
összeállított anyag az alapszintű angol kommunikációra épül. Azokat a legfontosabb kifejezéseket
tartalmazza, amelyek az általános kommunikációban, és az utazásnál szükségesek lehetnek. A tananyag egyéni ritmusban tanulható, körülbelül 30
óra szükséges az elsajátításához, de ha stabil ismereteket szeretnénk elsajátítani, akkor célszerű
a gyakorlatokat többször végigcsinálni. Az egyéni tapasztalatszerzés a hatékony tanulás egyik lehetséges módja. A tananyag ezért elsősorban nem
magyaráz, hanem megtapasztaltat. A kiejtés elsajátításában anyanyelvi beszélők által felmondott
hanganyagok segítenek. A leckék teljes szó- és kifejezésanyaga meg is hallgatható, illetve letölthető
otthoni gyakorláshoz.
Reményeink szerint az online tananyag használata hozzájárul a közművelődési dolgozók angol
nyelvtudásának fejlesztéséhez.
A modul a http://erikanet.digitalisoktatas.hu
webcímen érhető el, de az Erikanet (www.erikanet.
hu) fejlécben található „e-tanfolyam” gomb megnyomásával is a kívánt oldalra navigálhatunk.
A tananyag használata ingyenes, ám regisztrációhoz kötött. Ezért kérjük, hogy első lépésben a regisztrációs űrlapot töltse ki! A kitöltés mindössze
egy-két percet vesz igénybe.
2. Halld a könyvet!
Az Informatika a látássérültekért Alapítvány több
mint tíz éve azon fáradozik, hogy a vak és gyengénlátó emberek számára „láthatóvá tegye a világot”. A számukra jól használható programok
honosításával, informatikai eszközök adományozásával segíti tanulásukat, munkába állásukat és
szabadidejük hasznos eltöltését. Ehhez a törekvéshez járult hozzá a Vodafone Magyarország, amely
öt millió forint értékű támogatást nyújtott a Dramatizált Elektronikus Könyvszerkesztő és Hangos-

könyv-konvertáló Program, a DEX 2.0 verziójának
kifejlesztésére.
A program célja, hogy elektronikus könyveket
egyszerűen lehessen hangoskönyvvé konvertálni,
továbbá Braille-kijelzőn megjeleníthető irodalmi
Braille-írásrendszerű dokumentummá alakítani,
ezzel is megkönnyítve az olvasást, az irodalmi művek élvezetét vak és gyengénlátó embertársaink
számára.
Az elkészült szoftvert, mely hamarosan a www.
infoalap.hu honlapról is letölthető lesz, a látássérült
felhasználók CD-n ingyenesen megkaphatják az Informatika a látássérültekért Alapítványtól. További
információ: Molnár Ákos, Informatika a látássérültekért Alapítvány, http://www.infoalap.hu
3. eFestival 2011 – nevezési felhívás
A Magyar Tartalomipari Szövetség idén ismét
megrendezi a hazai kreatív ipar kiváló digitális tartalomfejlesztési gyakorlatát bemutató eFestivalt.
A verseny célja arra ösztönözni az alkotókat, hogy
minél színvonalasabb, minőségi digitális tartalmat
állítsanak elő és szolgáltassanak a hazai és külföldi
felhasználóknak.
Versenyműveket az alábbi kategóriákban lehet
benyújtani:
– Kormányzat / Önkormányzat / Intézmény
– Egészség / Környezet
– Tanulás / Oktatás
– Szórakozás / Játék
– Kultúra / Kulturális örökség / Turizmus
– Tudomány / Technológia
– Üzlet / Kereskedelem
– Társadalmi befogadás / Részvételi demokrácia
Nevezni 2011. szeptember 25-ig folyamatosan lehet.
A verseny részletes leírása, a nevezéshez szükséges dokumentumok a www.efestival.hu címen
találhatók. A verseny részletes leírása, a nevezéshez szükséges dokumentumok a www.efestival.hu
címen találhatók.
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