
Oracle Academy nap

2019. Április 8.



A nap programja

▶ 13:00 - 13:05 Darko Jurekovic - Oracle Academy regionális felelős

rövid bemutatkozás

▶ 13:05 - 13:20 Az Academy program résztvevőinek bemutatása

Oracle, PCF

▶ 13:20 - 14:30 Hodossy Balázs: Java programozás előadás

▶ 14:30 - 14:50 KV szünet

▶ 14:50 - 15:00 Réti Norbert: Digitális témahét projektindító, OA regisztráció

▶ 15:00 - 16:20 Kerepes Tamás: Adatbázis előadás

▶ 16:20 - 16:30 Beszélgetés az Academy programot



Mi a mai nap célja?

▶ Az Oracle Academy Program bemutatása

▶ Megmutatni, hogy miért érdemes csatlakozni a programhoz

▶ Érdekes előadásokat hallgatni

▶ Megbeszélni, hogy milyen problémákban tud segítséget nyújtani az Oracle 

Academy, illetve a PCF Egyesület



Az Oracle oktatási programjai

Oracle University

Az Oracle termékeket használó cégek részére tart oktatásokat

Kb. 2000 különböző oktatási anyag

Oracle Academy

Középiskolák és Egyetemek részére tervezett program

Alapozó képzések, általános témakörökban (Java, adatbázis, SQL, Big Data, stb.) 

Oracle Workforce Development program

Diákoknak, munkanélkülieknek szóló képzéseket támogatja ezzel az Oracle 

Az Oracle University tananyagok elérhetőek bizonyos korlátozásokkal 

Csak Magyarországon

Oracle Junior Program

2 szemeszterből álló áttekintő előadás sorozat, on-line is elvégezhető

Nagyvállalati rendszerek üzemeltetése, illetve fejlesztése címmel



People Come First Egyesület

▶ Non-profit szervezet, aminek célja, a magyarországi informatikusok 

támogatása, oktatása, a “life-long learning” tudatosítása

▶ Számos program:

▶ Pályakezdőknek: zeroToHero program

▶ Informatikatanároknak (egyetem és középiskola): Oracle Academy Program

▶ Iparban dolgozóknak: Knowledge Exchange

▶ Informatikusokkal dolgozó nem szakmabelieknek: Bits&Bytes HR Reggeli

▶ Külső kezdeményezések felkarolása

▶ Együttműködés különböző szervezetekkel a közös célért



Az Oracle Academy kínálta lehetőségek

▶ Tananyag - diákkal, gyakorlatokkal, tesztekkel

▶ Szoftver licenszek

▶ Digitális tanulási lehetőségek

▶ Tantermi képzések oktatóknak

▶ Java

▶ 3 szinten: kezdő, középhaladó, haladó

▶ Adatbázis

▶ 2 szinten: kezdő, haladó

▶ (Kedvezményes Oracle University oktatási árak és vizsgázási lehetőségek)



Hogyan lehet Academy partner?

▶ Regisztrálni kell az intézményt a https://academy.oracle.com oldalon

▶ Intézményes regisztrációt választva jelentkezni az adott intézményhez

▶ Bejelentkezés után hozzáférhetőek az Academy Program lehetőségei a 

központi felületről

https://academy.oracle.com

