Sajtóközlemény
Nemzetközi informatikai verseny Debrecenben
Debrecen, 2010. június 25. – Idén a Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola
rendezi a nemzetközi Hálózati Akadémiai Játékokat (Networking Academy Games, NAG). A ma
kezdődő versenyen részt vesznek bolgár, cseh, román, szlovák, ukrán és magyar diákok is.
Magyarország egyik legnagyobb informatikai szolgáltatója is kiemelten támogatja a versenyt.
Hálózati Akadémiai Játékok célja, hogy a diákok összemérjék tudásukat a számítógép hálózatok
terén. A rendezvényen a Hálózati Akadémia tagjai vehetnek részt, akik egyéni és csapatversenyekben
mérhetik össze tudásukat. A magyarországi rendezvényen részt vesznek bolgár, cseh, román,
szlovák, ukrán és magyar diákok is.
A tanulók három kategóriában indulhatnak a versenyen:
1.

UNI kategória: egyéni versenyzők számára - a cél a legjobb NetAcad tanuló megtalálása

(középiskolás és egyetemi tanulók között)
2.

HS3 kategória: középiskolás csapatok számára (3 tanuló csapatonként)

3.

PT kategória: egyéni versenyzők számára - Packet Tracert feladatok

Az IT Services Hungary a NAG verseny egyik fő támogatója. Magyarország egyik legnagyobb ICT
szolgáltatójaként fontosnak tartja az olyan kezdeményezések, események támogatását, melyeknek
célja az információs és kommunikációs technológiai ismeretek és tudás fejlesztése a fiatal
informatikusok körében. A naprakész tudás nélkülözhetetlen: az ilyen szakmai versenyeknek és az
ITSH-hoz hasonló vállalatoknak ebben nagy szerepük van.
Az információs és kommunikációs technológiai piac rohamosan fejlődik, ezért arra van szükség, hogy
az oktatáson kívül, illetve az oktatásba integráltan is ehhez hasonló gyakorlatorientált versenyeken,
programokon olyan plusz ismeretekre tegyenek szert a résztvevők, amely tudásukat piacképesebbé
teszi.
Az információs és kommunikációs technológiai piac rohamosan fejlődik, ezért arra van szükség, hogy
az oktatáson kívül, illetve az oktatásba integráltan olyan plusz ismeretekre tegyenek szert a diákok,
amely tudásukat piacképesebbé teszi.
„Célunk, hogy kiváló minőségű információs és kommunikációs technológiai szolgáltatásokat nyújtsunk
ügyfeleinknek, melyhez elengedhetetlen a szakképzett munkaerő, a naprakész ismeretek ebben az
iparágban. Vállalatunk ezért döntött úgy, hogy az oktatási együttműködések mellett támogatja az
olyan kezdeményezéseket, amelyeknek célja az informatikai ismeretek és tudás elmélyítése,
fejlesztése.” – nyilatkozta Harman András az ITSH debreceni szolgáltató központjának vezetője.

A budapesti székhelyű T-Systems International leányvállalat, az IT Services Hungary Kft. (ITSH) 2007
júniusában nyitotta meg debreceni irodáját. Az ITSH az ország egyik legnagyobb információs és
kommunikációs technológiai szolgáltató vállalataként tudásösztönző befektetéseivel hosszú távra
tervez Magyarországon. A vállalat magas hozzáadott értékű informatikai szolgáltatásainak fontos
tényezője a jól kvalifikált munkaerő, ezért az ITSH fő értékének a humán tőkét tekinti. Amellett, hogy
nagy gondot fordít a munkavállalók folyamatos képzésére, az IT Services Hungary a jövő
szakembereit is segíti. Ösztönzi és támogatja az informatikai oktatás fejlesztését a régióban.
Támogatási politikájának fő fókusza a közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel való szoros és
hosszú távú együttműködés.
A Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola bemutatása
Az iskola 1908-ban kezdte meg működését. A gépészeti és informatikai szakmai tanulmányi versenyek, s a felsőfokú
továbbtanulási mutatók alapján az intézmény az ország szakközépiskoláinak élmezőnyébe tartozik. Az itt tanulók
munkaerőpiaci esélyeit nagymértékben növeli a német két tanítási nyelvű- és az angol emelt óraszámú képzés, valamint az,
hogy a középiskolás éveik alatt az érettségi-, illetve a szakmai képesítő bizonyítványuk mellé kiegészítő ismereteket és
szakképesítéseket szerezhetnek. A Mechwart akkreditált felnőttképzési intézmény is, így mind a gépészeti, mind az informatikai
szakterületen felnőtt tanfolyami hallgatók át- és továbbképzését is végzi. Az iskola a tanárképzésben a Debreceni Egyetem
partneriskolája. 1998-tól ECDL vizsgaközpont, 2002-től a CISCO Lokális Akadémiája.

www.mechwart.hu
Az IT Services Hungary Kft. bemutatása
2008-ban az “Év befektetője” díjat nyert IT Services Hungary Kft. (ITSH) a T-Systems International 100 %-os tulajdonú
leányvállalata. A T-Systems nemzetközi termelési láncának fontos elemeként az IT Services Hungary Magyarország egyik
legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő informatikai szolgáltató központja. Az informatikai és telekommunikációs tanácsadási
szolgáltatások széles köréből a vállalat az informatikai megoldások menedzsmentjére és kiszervezésére, valamint fejlesztésre
és rendszerintegrációra összpontosít. A dinamikus fejlődés eredményeként a budapesti központ mellett az ITSH 2007-ben
megnyitotta debreceni irodáját is.
http://www.it-services.hu
A T-Systems bemutatása
Globális adatközpontjainak és hálózatainak a T-Systems informatikai és kommunikációtechnológia (ICT) szolgáltatásokat nyújt
multinacionális vállalatoknak és közintézményeknek. Így a Deutsche Telekom vállalati ügyfeleket kiszolgáló részlege integrált
megoldásokat kínál az üzleti világ és a társadalom közös jövőjének biztosítása céljából. Közel 45 300 munkavállaló dolgozik
azon világszerte, hogy iparági tapasztalatát és ICT innovációt ötvözve magas hozzáadott értékkel egészítse ki ügyfelei alapvető
üzleti tevékenységét. A T-Systems közel 8.8 milliárd euró árbevételt generált a 2009-es pénzügyi évben.
A Deutsche Telekom bemutatása
A Deutsche Telekom a világ egyik vezető integrált telekommunikációs szolgáltatást nyújtó vállalata, több mint 151 millió mobil
felhasználóval, 38 millió vezetékes hálózati,- és több mint 15 millió szélessávú vonallal. A Deutsche Telekom leányvállalatai a THome (vezetékes telefónia, szélessávú internet), T-Mobile (mobil kommunikáció) és a T-Systems (ICT megoldások). Vállalatok
nemzetközi csoportjaként 50 országban, világszerte közel 260 000 munkavállalóval a Deutsche Telekom 64.6 milliárd euró
árbevételének több, mint felét Németországon kívül generálta a 2009-es pénzügyi évben.
További információ elérhető a www.telekom.com oldalon.
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