Erasmus
2018. január 14-től – 20- ig került megrendezésre az első szakmai továbbképzés, melynek
a Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium biztosított helyszínt. A házi
gazdán kívül három ország pedagógusai képviselték hazájukat: Olaszországot, Törökországot
valamint Romániát. Az egyhetes programsorozat elsődleges célja a szakmai oktatás volt,
melynek keretében a Web 2 eszközök egy-egy szolgáltatásával ismerkedhettünk meg,
próbálhattuk ki, mint pl.: közösségi oldalak, képmegosztó oldalak, videómegosztó portálok,
blogok. Az előadások szakmai hátterét Fehér Péter ( előadó) és Balaton Tamás( iskolánk
tanára) biztosította.
Vendégeink számára a mindennapokat színvonalas előadásokkal,
tevékenységekkel ezenfelül kulturális programokkal színesítettük.

Látogatóink véleménye az iskolánkról, városunkról, hazánkról:
„ Kedves, barátságos gyerekekkel találkozhattunk.”
„ Színvonalas és érdekes bemutató órát láttunk.”
„ A lovas kocsis városnézés is tetszett.”
„ Vendégszerető magyar embereket ismerhettünk meg.”
„ Csodálatos városokba látogathattunk el a hét során.”
„ Budapest nevezetességei lenyűgöztek minket.”

szabadidős

A hét eseményei képekben:

Neumann János (1903-1957)

1903. december 28-án született Budapesten, jómódú családból.
1909 és 1913 között járt elemi iskolába. 1913-tól a fasori
főgimnáziumban tanult tovább. Ez volt abban az időben
Magyarország legjobb középiskolája. Kitűnő képzést kapott
történelemből, jogtudományból és közgazdaságtanból. Az 1917/18-as tanévben elnyerte az V.
osztály legjobb matematikusa címet, 1920-ban pedig Az Ország Legjobb Matematikusdiákja
kitüntetést. Mire leérettségizett már jól képzett matematikusnak számított.
Fiatal korától érdeklődött a repülés és a technika más újdonságai iránt is. Már ekkor
gondolkodott kettes számrendszeren alapuló (bites) elektromos számítógép építésén. Mivel a
matematika és a technika is érdekelte, párhuzamosan két egyetemet

végzett. 1921-ben

beiratkozott a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarára. Fő tárgya a matematika volt,
melléktárgyai a fizika és a kémia. Ezenkívül a Pázmány Péter Tudományegyetemhez kötötte
formális kapcsolat. 1926. március 13-án fogadták doktorrá.
Szintén 1921-ben kezdte tanulmányait a berlini egyetemen. Tanítási engedélyt kapott a
Friedrich Wilhelm Egyetemen, így elfoglalhatta helyét az egyetem tanárai között.
1929-ben a Princeton University meghívta vendégprofesszornak. 1930 és 1933 között
félévenként Amerikában, félévenként Európában tanított. Végül, amikor Németországban
hatalomra jutott a fasizmus, letelepedett az Egyesült Államokban.
1937-ben kapta meg az amerikai állampolgárságot. Ekkor már elkerülhetetlennek látszott a
világháború, ezért bekapcsolódott a nácizmus elleni katonai előkészületekbe. Részt vett az
atomenergia kutatásában és háborús célú felhasználásában, majd a békés energiatermelés
szolgálatába állításának irányításában is.
1945-1957-ig a princetoni Elektronikus Számítógép projekt igazgatója. Ekkor már az
emberi agy, valamint az idegrendszer működését utánzó gépek kötötték le a figyelmét. 1944ben a pennsylvaniai egyetemen meghatározó módon járult hozzá az első teljesen
elektronikus., digitális számítógép, az ENIAC (Electronic Integrator And Computer)
megépítéséhez. Az ENIAC 1945-ben készült el teljesen.
1945 júliusában írta meg azt a művét, amelyben a "Neumann-elvek"-ként

ismert

megállapításait, valamint a számítástechnika, és a számítógépek által elképzelt fejlődéséről
olvashatott a világ.

1945-ben a cambridge-i egyetemen (Anglia) elkészült az első elektronikus, tárolt
programú számítógép, az EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer), mely már
a "Neumann-elvek" alapján működött.
Érdemeinek elismeréseként az Amerikai Egyesült Államok elnöke kinevezte az USA
Atomenergiai Bizottságának elnökévé.
Hátralévő éveiben súlyos rákbetegségben szenvedett, amelyet az atombomba
kutatásának éveiben szerzett sugárfertőzés okozott. Utolsó művét 1956-ban szintén a
számítógépekről írta.
1957. február 8-án halt meg Washingtonban, Amerikában.
Az életrajzot Pusztai Ádám 4.c osztályos tanuló állította össze.

ENIAC számítógép

EDSAC számítógép

Sziasztok! Remélem, jól szórakoztatok a feladványok megoldásakor!
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