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Az A&K Akadémia
egy sokoldalú, barátságos közösség,
ahol mindenkit szeretettel várunk!

A szoftverfejlesztés iránt érdeklődőknek:
ak-akademia.hu
Önismeret fejlesztése és coaching:
ak-coaching.hu
A nyelvtanulás szerelmeseinek:
ak-nyelvtanulas.hu
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"A TUDOMÁNY NEM ARRÓL SZÓL, HOGY MIÉRT, HANEM
ARRÓL, HOGY MIÉRT NE…"
PORTAL
Szeretettel üdvözlünk az A&K Magazin olvasói között !

Szeptemberi számunkban reméljük, hogy sok kedvedre való cikket
találsz! Ha van valami, amiről szívesen olvasnál, írd meg nekünk
üzenetben az olvaso@ak-akademia.hu címre!
Jó szórakozást kívánunk!
Andr is & Kati
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"Bárcsak nyelvtanulásra fordítottam
volna az időt, amit vívásra, táncra,
medvemókáztatásra prédáltam el."
Shakespeare
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Ha te is angolul tanulsz,

akkor keresd a

magazinban a keretes jegyzeteket! A cikkek
tartalmához kapcsolódó angol szószedeteket és
magyarázatokat találsz bennük. Segítségével
könnyedén fejlesztheted a szókincsed.
A

magazint

angol

használhatod.

tudásod

Olvasás

után

tesztelésére
próbáld

is

meg

angolul elmondani, hogy miről szólt a cikk! A
szükséges

kifejezéseket

megtalálod.

A

jelenlegi

a

szószedetben

szám

körülbelül

középfokú angol nyelvtudást igényel.

Ha ötleteiddel támogatnád a magazin angol
nyelvi fejlődését, várjuk leveled az alábbi
címre:

olvaso@ak-akademia.hu
Jó tanulást kívánunk!
Andris és Kati
Az A&K Akadémia alapítói
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Markos András vagyok, az A&K

Akadémia társalapítója, mérnök
informatikus, az Oracle által hivatalosan elismert professzionális Java programozó. Képzéseinken Java szoftverfejlesztéssel és angol
szakmai szókincsfejlesztéssel foglalkozom. Angolul és németül beszélek.
Markos Katalin vagyok, az A&K
Akadémia
mentor,

társalapítója,
pszichológus

ak-akademia.hu

coach,
hallgató.

Képzéseinken az ún. soft skillek
fejlesztésével, tanulástechnikával,
prezentációs technikákkal, motivációval

foglalkozom.

Egyéni

coaching beszélgetésekkel is várlak, sok szeretettel! Angol, olasz,
német és eszperantó nyelven beszélek.

ak-coaching.hu
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Az A&K Akadémián






Java pr ogr amozás oktatásban

Angol szaknyelvi szókincsfejlesztésben
Coaching beszélgetésekben és
Soft skill fejlesztésen vehetsz
részt.

6 fős kis csoportok, egyénre szabott
tanmenet, mozgássérült ösztöndíj
program és ajándékok várnak!
Ha kíváncsi vagy a részletekre:

ak-akademia.hu
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Manapság a mobiltelefonok mindennapi
használata megelőzi az asztali gépekét.
Mivel a nap nagy részében a felhasználók
kezébe ragad az okostelefon, természetesen megnőtt a piaca a mobilhoz csatlakoztatható kiegészítőknek is. Egyes daraboknak több értelme és gyakorlati haszna van,
másoknak kevesebb. De szórakoztató nézni, ahogy újabb és újabb kütyük jelennek
meg a piacon. Nézzünk meg öt különleges
darabot! Neked melyik tetszik a legjobban?

2.

1.
Az egyik ilyen újdonság a nemrég megjelent Sprimo, amely a mobilhoz csatlakoztatva elemzi a belélegzett levegő minőségét, és jelzi annak károsanyag tartalmát.
Napi szinten nézegethetjük, hogy milyen
minőségű levegőt szívunk be. Tesztelheted
az otthonodat, a munkahelyedet, vagy a
munkahelyed felé vezető utat. Hogy mit
tudsz kezdeni az információval, az már
más kérdés. De érdekesnek minden esetre
érdekes.

A kép forrása: berryblog.hu
Gondolkodtál már azon, hogy pendrive-ot
csatlakoztass a mobilodhoz? Ha igen, akkor tetszeni fog a Kingston DataTraveler
microDuo, amivel már ez is megoldható.
Ezek a pendrive-ok kétféle csatlakozóval
kerültek ki a piacra, így nem csak asztali
géphez, de mobilhoz is könnyedén csatlakoztathatók, egyelőre azonban csak BlackBerry-khez. A kapacitása 16 GB, (bár láttam már 32 GB-os kivitelben is) így elég
sok adat ráfér. Én személy szerint azon
aggódnék, hogy elveszítem ezt az apróságot. USB 3.0-s szabvánnyal rendelkezik,
így gyors is, nem csak apró. Behelyezés
után azonnal felismeri a gép (PlugnPlay).

A kép forrása: techcult.ru
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3.
Az Oregon Scientific időjárás-állomása ez a
RAR213 HG. Modern, és igazán kicsi, csak
13,6cm magas. Mit mutat meg? Belső és külső
hőmérsékletet, páratartalmat, időt, napot,
holdfázist, és előre jelzi az időjárásváltozást is,
pl. esőt vagy havat. Bluetooth segítségével
kommunikál a telefonoddal, így telefonon is
meg tudod nézni a kijelzett eredményeket. LED
-es háttérvilágítása van. Az ára 15 ezer forint
körül mozog. (A kép forrása: hamablog.hu)

4.
Te is szereted a hőkamerákat a krimikben? Ezzel a kiegészítővel hétköznapi
kommandóssá
válhatsz!
Segítségével
megnézheted a környezeted hőtérképét
bármikor. Micro USB-vel csatlakoztathatod androidos telefonodhoz. 14 grammos súlya szinte alig érezhető a készüléken. A felbontása sem rossz, 206x156-os. A hozzávaló alkalmazás ingyenesen letölthető. A hőképet fotó formájában menteni is tudod, és megoszthatod másokkal is. Beállíthatsz minimum hőmérsékletet és így csak a szint feletti területeket emeli ki számodra. Az ára közel
200 dollár. Te is szívesen kipróbálnád? (A kép forrása: android.hu)

5.
Ez az apró, fehér kütyü többet tud, mint gondolnád! Androidos telefonokhoz csatlakoztatható mini digitális mikroszkóp, amelynek segítségével 225-szörös nagyítást is el tudsz érni, és ha ez még nem lenne elég vonzó, videózni és fotózni is lehet vele. Természetesen
a Dino-Lite mikroszkópot számítógéppel is használhatod. Az általa készített kép felbontása 640x480-as, 4
ledet tartalmaz. Munkahelyen is használhatod akár finom munkák minőségellenőrzésére is. Én iskolákban
is el tudom képzelni. A gyerekek szinte mindent megnéznének vele, ami csak a kezük ügyébe akad. Gondolkodtál már azon, hogyan néz ki a környezeted ekkora nagyításban? Te mi mindent néznél meg vele?
(A kép forrása: dino-lite.com)
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KÉZTŐALAGÚT SZINDRÓMA
MI AZ A KÉZTŐALAGÚT SZINDRÓMA?
Sosem hallottál róla? Pedig téged is érinthet, ha sokat gépelsz a munkád során!
Programozóként sokszor napi 8-10 órát is
számítógép előtt, munkával töltesz, és sok
informatikusnak a szórakozása is a számítógépekhez köthető. Ha te is magadra ismersz, érdemes figyelmesen átolvasnod
Egészség rovatunk mai témáját: a kéztőalagút szindrómát. Hol van ez az alagút és
miért is olyan érzékeny a terhelésre?
A KÉZ ANATÓMIÁJA
A csukló ízületét (articulatio dariocarpea) 3
kéztőcsont alkotja: a sajkacsont (os scaphoideum), a holdascsont (os lunatum) és a
háromszögű csont (os triquetrum). Az ízületi árkot a két alkarcsont vége alkotja. Az
ízület maga egy ún. kéttengelyű tojásízület. Magát az ízületi tokot tenyéroldali és
kézháti oldalon szalagok erősítik meg. Az
ízület feszes, mozgásra csak minimális
mértékben
képes.
A
kéztőcsatornát
(canalis carpi) egy harántszalag,
az
ún.
ligamentum
carpi
transversum hidalja át. Ezek
együttesen alkotják azt a csatornát, amit kéztőalagútnak nevezünk, és amelyben az ujjakat
hajlító izmok inai, erei és idegei
futnak.

erős a kezed, éjszakánként fájdalmat vagy
égő érzést tapasztalsz, érdemes lehet felkeresned egy szakembert.
MIÉRT FONTOS ODAFIGYELNI A FÁJDALOMRA?
A fájdalom megjelenése mindig egy vészjelzés a test részéről. Ebben az esetben
azért fontos figyelni rá, mert ha nem kezelik időben a problémát, a gyulladásos folyamatoknak köszönhetően kötőszövetes
átalakuláson megy át a terület. A kéz ujjainak mozgása beszűkül, a fogás is nehezítetté válhat, és ekkor már csak a műtét
segíthet a kéz mozgásának helyreállításában. A beavatkozás egy negyedórás műtét,
mely során az orvos átvágja a csuklóban
levő hártyát, és ezzel megszűnteti az idegeket ért nyomást (a vágás pontos helyét
a képen a fekete szaggatott vonallal jelzett
részen láthatod).
(Kép forrása: Sportorvosi alapismeretek - jgypk.hu)

A FÁJDALOM OKA
Ha a csontok és szalagok által
alkotott alagútban az idegek valamilyen oknál fogva nyomás alá
kerülnek, fájdalomérzet lép fel.
Ennek oka lehet folyadék felgyülemlése vagy gyulladás kialakulása is. Az ujjak mozgásáért felelős inak ödémája eleinte zsibbadást majd később fájdalmat
okoz. Ha gyakran zsibbadnak az
ujjaid, főleg a hüvelyk és mutató
ujjad, ha úgy érzed, nem elég
12

KEZELÉSE
Az elsődleges kezelést a helyi gyulladáscsökkentők jelentik. Jó hatással lehet a problémára a gyógytorna és pihentetés is. Szükség esetén kézre erősíthető sín használata is
megengedett. A kezelés során is fontos a
kéz pihentetése.
HOGYAN ELŐZHETED MEG?

az egér felett, de később reflexé válik, hogy
mindig leteszed a csuklód, ha nem használod. Érdemes odafigyelni a mozgásra és étkezésre, megelőzendő a túlsúly és cukorbetegség kialakulását, mely szintén növeli a
probléma kialakulásának kockázatát, a fokozott vízvisszatartás miatt. Az időskorban
megjelenő reumás eredetű megbetegedés
ellen sokat nem tehetünk, de addig is sokat
tehetsz kezed egészségéért!
Vigyázz magadra!

Biztosan felmerült benned a kérdés, hogy
hogyan tudod elkerülni a problémát, ha sem
a munkád, sem a hobbid nem szeretnéd feladni, de mindkettő fokozottan igénybe veszi
a kezeidet. A megoldás a gyakori, tudatos
pihentetés. Mikor olvasol, és nem aktívan
gépelsz, érdemes vízszintesen lefektetned a
csuklód és kezed az asztallapra, így meg
tudnak pihenni az ujjaid. Eleinte tudatos
odafigyelést igényel, hogy ne tartsd mereven a levegőben a kezed a billentyűzet vagy

kéztőalagút - carpal tunnel

fájdalomérzet - algesia

szindróma - syndrome

ödéma - oedema, edema

érint - concern

zsibbadás - numbness, on pins and needles

anatómia - anatomy

hüvelykujj - thumb

érdemes - worth

mutató ujj - index finger

figyelmesen - carefully, with consideration

gyulladás - inflammation, burner

csukló - joint, wrist

helyreállítás - reconstruction

sajkacsont - scaphoid bone

szaggatott vonal -broken line, dashed lines

holdascsont - lunate bone

kezelés - cure, treatment

háromszög csont - triangle bone

gyulladáscsökkentő - demulcent

ízületi - articular

elkerül - evite, avoid

alkarcsont - lower arm bone

odafigyel - pay attention

ízület - joint, articulation

cukorbetegség - diabetes

tenyér - palm, flat of the hand

reuma - rheumatism

kézhát - back of the hand
szalag - ligament
ín - string, tendon
ér - blood vessel
ideg - nerve
nyomás - pressure, compressure, tension
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Brief coaching
Már a tanulmányaim alatt éreztem,
hogy a coachingon belül számomra a
brief coaching az egyik legszimpatikusabb forma. Tetszett a gyorsasága és
pozitív hangulata. Nagyon szívesen alkalmazom a munkám során.

MIT JELENT ÉS MIÉRT ÁLL KÖZEL
HOZZÁM?
A brief coaching egy olyan coaching
beszélgetés, amelyben a fókusz nem a
problémán, hanem a megoldáson van.
Nem elemezzük túl részletesen a szomorú élethelyzetet, feszültséget és
problémát, hanem mielőbb a megoldást keressük. Mindenkiben ott rejlik a
saját megoldása! A pozitív jövőkép és
az annak eléréséhez szükséges erőforrások feltérképezése jelentős energiát
ad, optimista hangulatot eredményez,
és a megoldáskeresés felé tereli a beszélgetést. Segít, hogy az energiáinkat
a mielőbbi előre lépésre használjuk fel,
és ne ragadjunk meg az esetleges önsajnálatban és kilátástalanságban.
ELÉG POZITÍVAN GONDOLKODNI
ÉS AKKOR MINDEN RENDBEN
LESZ?
Népszerű manapság, hogy gondolkodjunk pozitívan, és akkor majd szembejön a siker magától. Szerintem is nagyon fontos az optimizmus, de csak
akkor, ha nem magunkra erőltetjük,
hanem valóban át is éljük. Ha egy nehéz helyzetben, akár külső segítséggel
is, de elkezdünk a hiány helyett a
meglevő erőforrásainkra koncentrálni,
ha a jelenlegi helyzet sötétsége helyett
egy vágyott jövőképre figyelni, ha

nem az adott probléma megszűnése a
cél, hanem egy jobb állapot elérése,
akkor a mindennapok fókusza átkerül
a megoldásra, és nem enged megrekedni a rosszban. Ez a hozzáállás nem
egy mantraként mondogatott „minden
rendben”, miközben nem is hiszünk
benne, hanem egy valódi előre tekintés és aktív munka azért, hogy a vágyott pozitív kimenetelt elérhessük.
Valódi nézőpontváltás, valódi pozitív
gondolkodás! Öröm minden apró elért
siker után!
MIÉRT JÖHET JÓL A KÜLSŐ SEGÍTSÉG?
Problémák esetén nehezen engedjük el
a saját nézőpontunkat, és hamar úgy
érezhetjük, hogy már mindent átgondoltunk és nem találjuk a jó megoldást. Megjelennek olyan gondolatok,
hogy „úgy sincs megoldás”, „most már
mindig így lesz”, vagy „nincs szerencsém”, „ilyen az élet”. A pozitív jövőn
nem engedjük magunkat elmerengeni,
inkább racionális érveket sorakoztatunk fel arra vonatkozóan, hogy miért
lehetetlen azt elérni. Kifogásokon rágódva előre jutni, ráadásul egyedül,
majdnem lehetetlen. Miért? Mert a
problémán ülünk, azt járjuk körbe, azt
elemezzük, és végül abban is ragadunk.
Egy brief coaching beszélgetés alkalmával a segítő szakember nem enged
megragadni a negatív jelenben, akármennyire is ragaszkodsz hozzá. Segít
kibillenni és szemléletet váltani. Jól
irányzott és megfelelő időben feltett
elgondolkodtató kérdésekkel terel a
megoldás keresése felé. Nem enged
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arra koncentrálni, hogy mi az, ami eddig nem volt jó, ami nem működik, ami
miatt az adott helyzetbe kerültél.
(Utólag, egy másik coaching folyamatban hasznos felismeréseket hozhat kibontani a problémát és keresni az
okát, de nem akkor, amikor nyakig
merülsz a helyzetben. Később rá tudsz
majd nézni kívülről és fel fogod tudni
sorakoztatni a miérteket.)
Kérdésekkel és feladatokkal a segítőd
arra hívja fel a figyelmed, hogy ha
nincs is meg minden, amire vágysz,
rengeteg erőforrásod van már most is
a helyzet megoldására, mérd fel ezeket
és használd bátran! Az a fontos, hogy
mi az, amid már megvan és mi az,
amire még szükséged van és elérhető
a számodra a jövőben, hogy a megrekedt helyzetet kibillentsd és tovább
léphess a céljaid felé.
VARÁZSKÉRDÉSEK EZEK?
Nem, nem azok. A legegyszerűbb kérdés is hathat varázslatosan, ha megfelelő időpontban talál ránk. Magad is kipróbálhatod, milyen érzés pozitívan
előre tekintve elgondolkodni, ha felteszed magadnak ezt a néhány kérdést:


Mi az, ami mostanában jól sikerült
és a célod felé vitt?



Mi az, amiben különösen jónak érzed
magad?



Képzelj el valakit, aki nagyon szeret
téged! Mit mondana, ha megkérném,
hogy jellemezzen téged?

MIÉRT SZIMPATIKUS
BRIEF COACHING?

NEKEM

A

Gyors,
megoldásfókuszú
módszer,
amely pozitív hangulatú, erősíti a kliens magába vetett hitét, és azt, hogy
az élete minden területén képes a saját
kezébe venni az irányítást, és egy pozitív jövő felé mozdítani az életét.
Mi mást kívánhatna az ember coachként a hozzá fordulóknak, mint magabiztosságot és jövőbe vetett hitet, inspiráló célokat, és sok kisebb-nagyobb
sikerélményt?
Ha szívesen kipróbálnál egy ilyen beszélgetést, szeretettel várlak!
https://ak-coaching.hu

Forrás:
Chris Ivenson: Brief coaching
Peter Szabo: Reduced to the maximum
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FELKÉSZÜLTÉL?
Hamarosan eljön a Java 9 release ideje, így mi az A&K Akadémián már eszerint építjük fel a tanmenetünket. Te felkészültél a változásra?

Angol nyelvi játékunkban a következő néhány számban részletesen olvashatsz majd a Java 8 és Java 9 közötti különbségekről.

A cikk elolvasása után próbáld meg megválaszolni az alábbi
kérdéseket:
1. Az statikus factory metódusokat használva mindig fellép-e egy
új tömb létrehozásának overhead költsége?
2. Milyen optimalizálást használtak itt a Java mérnökei?
3. Mi ennek a megközelítésnek az előnye és hátránya?
16

Collection Factory Methods in Java 9
At IteratrLearning we love teaching Java courses, and find that a lot of the attendees enjoy coding in Java. One of the things that can irritate about Java, however, is that it’s often overly verbose or ceremonious when it comes to doing the most basic of things. One
of the ways that Java 9 helps solve this problem is by providing ways of instantatiating
collections from specific values in a very abbreviated way.

Motivation
Let’s start by looking at the problem that this is trying to solve, by instantiating a list with
a few String values:
List<String> values = new ArrayList<>();
values.add(“Hello”);
values.add(“World”);
values.add(“from”);
values.add(“Java”);
Let’s face it, this is pretty bulky for such a simple and common thing to do. We admit that
this isn’t the only way to to instantiate a List though. Arrays.asList() has been around since before Java 5, and it originally took just an array. In Java 5, it was converted to accept
varargs and is in common use.

List<String> values = Arrays.asList(“Hello”, “World”, “from”, “Java”);

Let’s be honest - this is a pretty significant improvement. The List returned by Arrays.asList() is a little strange however. If you try to add an element to the List then it’ll
throw an UnsupportedOperationException. That’s ok, you might think - it’s a List that cannot be mutated! Not so fast. It’s actually a list that wraps an array. So the set() operation
will modify the backing array, and in fact if you hold onto the array that is wrapped then it
can be modified. The following example prints “[World]”:
String[] hello = { "Hello" };
List<String> values = Arrays.asList(hello);
hello[0] = "World";
System.out.println(values);
If you want to create a Set or a Queue then you are out of luck as well - there’s no Arrays.asSet(). The normal way of solving this problem is to use the Collection constructor
overload:

Set<String> values = new HashSet<>(Arrays.asList(“Hello”, “World”, “from”, “Java”));
Again, fairly verbose.
(Page 1)
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Collection Literals
Some programming languages offer a feature to solve this problem by adding Collection
Literals to the programming language. This gives you some syntax that instantiates a
collection from some specific values. Here’s an example in Groovy:

def values = [“Hello”, “World”, “from”, “Java”] as Set
Now adding new language features to the Java language is an expensive process. It takes
a lot of engineering time and each language feature has huge opportunity cost. That is to
say that you could spend that engineering time improving other language features and
quite possibly get a bigger win!

Collection Factories
An alternative is to provide some methods that construct collections from values and
using a var-args constructor to make them syntactically shorter like collection literals. This
is the choice that is being made in Java 9, so we can do the following:

List<String> list = List.of(“Hello”, “World”, “from”, “Java”);
Set<String> set = Set.of(“Hello”, “World”, “from”, “Java”);
The way that var-args APIs are implemented in Java is basically syntactic sugar around
passing an array as the final parameter to the method, which would mean that these
methods have to bear the overhead of instantiating an array. To avoid the performance
cost of this operation Java 9 has 10 overloads with a fixed number of elements. When you
call the methods you won’t even notice the difference without looking at the overloads in
your IDE. The downside of this approach is that more code needs to be maintained by JVM
engineers and also the API itself is cluttered. If Java had a more efficient way of allocating
var-args parameters that would be nice. A man can dream, a man can dream …

(Forrás: iteratrlearning.com/java9)
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MEGOLDÓKULCS
Az előző számban szereplő Kódjátszma és Java 9 kérdések megoldásai:
Kódjátszma:
Mit ír ki a program?
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
Az algoritmus Eratoszthenész szitája volt. Segítségével megállapítható N-ig a
prímszámok, ami a program bemeneti paramétere volt.
Java 9 újdonságai
A helyes válaszok:
1. A JAVA9 modulrendszere melyik 2 problémát oldja meg? Nehéz
igazán egységbezárni a kódot a publikus metódusok miatt.
2. . A nem exportált package-ekkel mi történik? M inden, nem exportált package a modul egységének részét fogja képezni és nem lesz elérhető
külső forrásból.
3. A JDK belső osztályainak modularizálásával
milyen pozitív változásokat értek el? A platform biztonságosabb lett és jövőbeli fejlesztése is
egyszerűbbé vált.
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K

ÓDJÁTSZMA

Meg tudod mondani fejből, hogy logikailag mit csinál a program? Ha a bemeneti paraméterek 42 és 451, akkor mit ír ki a
végén?

package hu.akakademia.mistery;
public class Mistery {
public static void main(String[] args) {
int a = Integer.parseInt(args[0]);
int b = Integer.parseInt(args[1]);
System.out.println("Előtte:");
System.out.println("a=" + a);
System.out.println("b=" + b);
a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
System.out.println("Utána:");
System.out.println("a=" + a);
System.out.println("b=" + b);
}
}
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Újdonság az A&K Akadémián!
Az "első 90 nap" szakmai tanácsadó és változást támogató
szolgáltatás.

Egyéni konzultációs csomag ajánlat programozóknak munkahelyváltás, előléptetés, új kompetenciákat igénylő megbízások
esetére.
Programozással kapcsolatos szakmai kérdések és privát
coaching beszélgetések a te igényeidre szabva, 3 hónapon át.
Ha érdekelnek a részletek, árak, ajánljuk figyelmedbe erről
szóló blog posztunkat:
ak-akademia.hu/az-elso-90-nap-tamogatasa
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SOFT SKILLS - 2. rész
MOTIVÁCIÓ
Ha a pénz mindent megoldana, erről a készségről nem
is kellene szót ejtenünk. De motiválni pénzzel csak egy
bizonyos szintig lehet. Egy jó csapatvezetőnek minden
csapattag értékrendjével és elvárásaival tisztában kell
lennie, és szem előtt kell tartania, hogy az egyéni
megelégedettség a csapat eredményességének egyik
záloga. Ráadásul ezen a területen is igaz, hogy a csoport nem az egyének összesége, a csapat motivációja
és az egyéné eltérő is lehet. Komplex kérdéskör ez,
mely megfontoltságot kíván. Te tudod kezelni?

CSAPATMUNKA
Mitől lesz hatékony egy csapat munkája? Tiszta kompetencia határok, az elvárások pontos meghatározása, az
eredmények mérhetővé tétele, közös szabályok felállítása és betartása, az egyéni igények figyelembe vétele
csak néhány az említésre méltó szempontok közül. Egy
csapat nem tud hatékonyan működni, ha nem megfelelő
a kommunikáció, ha nincs irányítás és ellenőrzés, koordináció a munkafolyamat során. Mindenkinek személyesen
felelősséget kell éreznie a közös sikerért ahhoz, hogy
igazán eredményesen tudjanak együtt működni.

IDŐMENEDZSMENT
Határidők, napi feladatok, váratlan helyzetek és problémák. A tennivalók fontossági sorrendjének pontos meghatározása néha nem egyszerű feladat. A napi, heti,
havi és éves eredményesség követése, javítása is sokszor ehhez a kérdéskörhöz vezet. A fontos és a sürgős
nem mindig jelenti ugyanazt, ahogy a halogatás, sőt
delegálás is lehet pozitív és negatív döntés más-más
helyzetben. Te milyen technikával tervezed meg a projektjeidet, tennivalóid sorrendjét és hogy fér bele az
idődbe a családi élet, hobbi, barátok és a spontaneitás?

22

SOFT SKILLS
ELŐADÓI KÉSZSÉG
Ha nehézséget okoz számodra a nyilvános, csoport
előtt tartott előadás, prezentációk megtartása, akkor ideje szembe nézned a félelmeiddel! Sokan azt
hiszik, hogy ez egy veleszületett készség, de mint a
legtöbb készség ez is fejleszthető, csak bátorság,
gyakorlás, és elszántság kérdése. A megfelelő előadástechnika, önbizalom és persze szakmai tudás
jó alapot ad ahhoz, hogy emlékezetes és színvonalas előadást tarthass bárhol ,bármikor. Mekkora volt
a legnagyobb tömeg, ami előtt beszélned kellett?
Hol lenne nálad a határ? 10 fő? 100 fő? 1000?

ÜZLETI ETIKETT
Ismered az alapvető etikett és protokoll szabályokat?
Tudod milyen dress code az elvárás egyes rendezvényeken? Elsőre reflexből úgy gondoljuk, hogy "persze"!
De jobban belegondolva elég bonyolult. Ráadásul az
elfogadott viselkedési és illemszabályok nemzetenként,
életkoronként és nemenként is eltérőek lehetnek. Arról
nem is beszélve, hogy mások a szabályok írásban, telefonon és személyes találkozáskor. Kerültél már olyan
helyzetbe, amikor elbizonytalanodtál, hogy vajon helyesen cselekszel -e? Rád férne egy kis gyakorlás?

ÍRÁSKÉSZSÉG
Az, hogy írásban hogyan tudunk kapcsolatot létesíteni,
információt továbbítani a mindennapi kommunikációnk
egyik alapköve. A kreativitásunk, egyedi stílusunk, sajátos jegyeink megkülönböztethetővé teszik a kezünk alól
kikerült írásos anyagokat, jelentéseket, leveleket. A kreatív írás ugyanúgy tanulható, mint minden más az életben. Egy egyszerű emailt is egyedivé lehet tenni, ahogy
a kötelező beadandókat és összefoglalókat is. Bár digitális világban élünk, ne feledjük kézírásunkat sem,
ahogy szignónk és aláírásunk is sokat elmond rólunk!
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GYORS TANULÁS
genetika vagy fejleszthető?
Mindenkiben él egy gyerekkora óta hordozott hiedelem arról, hogy gyors vagy
lassú tanuló, jó vagy rossz tanuló, könnyen vagy nehezen tanul, humán vagy
reál beállítottságú, van-e nyelvérzéke vagy sem. De gondolkodtál már azon,
hogy ezek tényleg létező tulajdonságaink, vagy csak indokolatlanul korlátozó
hiedelmek? A tanulási képesség vajon fejleszthető?

Simon Rupel és Brice Bathellier két amerikai kutató, akiket szintén foglalkoztatott ez a kérdés. Kutatási eredményeik szerint valóban az ismétlés a tudás
anyja. Bár a kísérleti alanyok nem emberek, hanem egerek voltak, azért az
eredmények minden esetre említésre méltók. A kis rágcsálóknak hangokat
kellett megkülönböztetniük, és azt figyelték meg, hogy a tanulási görbéjük sok
-sok ismétlés után meredeken emelkedni kezdett. Ráadásul a hasonló tanulási folyamatok egymást erősítik, tehát a hangok megkülönböztetése új kísérleti
feltételek mellett is gyorsabban ment a kis egereknek, miután az első tanulási
folyamaton már átestek. Ahogy nem titkolt emberi tapasztalat az is, hogy ha
valaki beszél egy idegen nyelvet, a következőket már gyorsabban sajátítja el.
A tanulás biológiájáról, az agyi folyamatokról, és hogy nálunk miért tart egy
évig egy programozó tanfolyam, valamint arról, hogy miért támaszkodunk az
oktatásban is az új kutatási eredményekre, az A&K Akadémia nyelvtanulással
foglalkozó oldalán már részletesebben írtunk korábban. (Ha érdekel ez a blogbejegyzés, ezen a linken elérheted:
https://ak-nyelvtanulas.hu/java-programozo-kepzes/ )
24

Mit tehetünk a gyorsabb tanulás érdekében?
A kialakult új kapcsolatok az agyban a használat során megerősödnek és később gyorsabb működést eredményeznek, hasonló feladatok kapcsán. Tanulságként tehát megjegyezhetjük, hogy minél többet tanulunk, annál gyorsabban fog menni, különösen akkor, ha sokat ismétlünk, a hasonló anyagrészeket
egymáshoz illesztjük, és gyakoroljuk a megtanultakat.
A jó hír az, hogy a tanulás tényleg tanulható, a sebessége pedig fokozható,
csak kitartás, szorgalom és sok ismétlés szükséges hozzá, de lássuk be, ha a
kis fehér egereknek sikerült, akkor nekünk is fog!

Oszd meg velünk a tapasztalataidat, te hogy szeretsz tanulni?
olvaso@ak-akademia.hu
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Life és business coaching
Az A&K Akadémián a Java szoftverfejlesztés és az angol szaknyelvi kommunikáció mellett nagy hangsúlyt fektetünk az ún. “soft
skillek”, a kommunikáció, kreativitás, csapatmunka, a személyes és
szakmai önismeret fejlesztésére is.
Kiemelten fontosnak tartjuk a folyamatos tanulás mellett a lelki támogatást is, ezért egyéni coaching alkalmakon a személyes jellegű
problémákon, bizonytalanságot vagy elakadást okozó nehézségeken dolgozunk négyszemközt.
Erősítjük az önbizalmat és motivációt, csökkentjük a félelmeket,
segítünk kezelni a stresszes helyzeteket.
Kinek ajánljuk coaching szolgáltatásunkat?
Szolgáltatásunkat bárki igénybe veheti, aki szeretné áttekinteni jelenlegi élethelyzetét, jövőbeni terveit, elakadásait, döntéshelyzet
előtt áll, vagy csak jobban meg szeretné ismerni önmagát.
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Milyen eszközöket használok a munkám során?
Legerősebbnek a jól irányzott kérdéseket tartom. Különböző önismereti feladatok, kreatív vagy szituációs gyakorlatok, történetek, zenei vagy filmes eszközök segítségével a problémát megpróbáljuk több oldalról megfigyelni és elemezni. Szeretem az előadásokat, könyveket, és az otthoni, elgondolkodtató feladatokat is.
A beszélgetés nem tekinthető pszichológiai tanácsadásnak vagy terápiának. Ha ilyen jellegű szaksegítségre merül fel igény, akkor kapcsolataim révén további szakembereket tudok ajánlani.
Ha szeretnél kipróbálni egy coaching beszélgetést, szeretettel várlak!

További információért keress elérhetőségeimen:
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Előzmények
A Path of Exile egy ingyenesen játszható online
akció szerepjáték, ami sok ötletet merít korábbi
hasonló játékokból, kifejezetten a Diablo 2-ből. A
Diablo sorozat széles körben ismert hack and
slash játék, 2. része 2000-ben jött ki. 2010-re
felmerült az igény egy ilyen jellegű, de modernebb feldolgozásra, és az Új Zélandi játékfejlesztőcsapat, a Grinding Gear Games, úgy döntött,
hogy megalkotják a kedvenc játékuk utódját. 2013. januárjában jelent meg a nyílt
béta verziója a Path of Exile-nak, és 2013. októberében adták ki hivatalosan.

Üzleti modell
A megjelenés óta folyamatosan dolgoznak a játékon, új elemeket beleszőve,
új tartalmat hozzáadva. Az üzleti modell, amire épül, egy érdekes, új koncepció.
Sok Facebookos és androidos alkalmazásnál találkozhattunk már a mikro tranzakciókkal. A játékosok a játékban vásárolhatnak valódi pénzért különböző játékbeli virtuális tárgyat, amik megváltoztatják a játékmenetet, vagy valamilyen előnnyel szolgálnak az adott játékosnak, ezzel is ösztönözve őket a minél több tranzakció lebonyolítására. Ezek a játékok sokszor ingyenesek és a fejlesztőcégek a mikro tranzakciós költségekből származó sok kis bevételből tartják fenn magukat. Pay to win
rendszernek nevezzük azt, amikor ezek a tranzakciók előnyhöz juttatják a játékosokat a játékon belül. A Path of Exile nem ilyen. A mikro tranzakciós rendszere csupán
a játékos karakterek megjelenését szépítik, és a játék minden eleme elérhető ingyenesen, korlátozások nélkül. Egyedül az inventory méretét növelő vásárlások
azok, amik kicsit befolyásolják a játékmenetet, de az alapból kapott 4 tárhely is igazából elegendő a játékhoz.

Játékmenet
Ez a fajta hozzáállás és tisztelet, amit a készítők tanúsítanak a játékosok iránt,
nagy szimpátiának örvend a felhasználók körében, és rengeteg játékos csatlakozott
ehhez a játékhoz. A játékmenet sötét fantasy világban játszódik. A Diabloból jól ismert véletlenszerűen generált pályák sokat javítanak a játék újra játszási élményén.
Hogy ne üljön le a hangulat, a játék tartalmát folyamatosan módosítják, kiegészítik időről időre. Ligákat szerveznek ismétlődő jelleggel, ahol az új tartalmakat
próbálhatják ki az érdeklődők. Ilyenkor a játékot az elejéről kell kezdeni, egy új karakterrel, persze mindig lehetőség van a korábbi karakterekkel folytatni a játékot a
standard ligában, ami állandóan jelen van. A ligák kezdetekor a friss ökonómia felpörgeti a játékot. Ekkor ugyanis még senkinek nincs semmilyen előnye. A játék előrehaladtával, ahogy a véletlenszerűen generált tárgyakat megtalálják a játékosok,
egyesek előnyre tesznek szert. A mások számára értékes tárgyakat el lehet cserélni
más játékosokkal.
28

Nincs monetáris rendszer, vagyis egy univerzális fizetőeszköz, mint sok más
játékban. Vannak tárgyak, amik bizonyos értelemben pénznek számítanak, és amiket kereskedésre is használnak a játékosok, de mindegyiknek van valamilyen szerepe is a játékban. Van, amelyik adott tárgyra alkalmazva véletlenszerűen újra sorsolja annak attribútumait, vagy olyan, ami egy új véletlenszerű tulajdonságot ad
egy meglévő tárgyhoz. Ezeket ily módon fel is használhatja az ember, de akár félreteheti és elcserélheti valamilyen másik tárgyra.
Az újrajátszhatóságot nagyban elősegíti a karakterek képességeinek kiterjedt
testre szabási lehetősége. Vannak aktív képességek, amiket szabadon választhatunk karakterünkhöz, illetve passzív képességek, amiket egy adott kiindulási helyről
az alábbi passzív képesség fában választhatunk egy folytonos út mentén:

Kiegészítők
Időről időre nagyobb kiegészítők jelennek
meg a játékhoz. 2017. augusztus 4-én jelent meg a legújabb kiegészítő: The Fall of
Oriath. Az eddigi 4 fejezetet kibővítették 10
-re. Az 5. fejezet teljesen új pályákat tartalmaz, egyéni grafikai elemekkel, a többi fejezetben is vannak új elemek, de itt a régi
tartalmat újrahasznosították. A játék története átíveli mind a 10 fejezetet, ezért az ismétlődő elemek nem zavaróak, kifejezetten
ötletesen lettek újraépítve.

End game
A játék fő történeti vonulatát végig játszva eljutunk az end game-hez. A nem
alkalmi játékosoknak itt kezdődik az igazi játék. A Path of Exile-ban ezt a map-ek
teszik ki. Ezek is tárgyak, amiket a játék során véletlenszerűen megtalálhatók, és a
fegyverekhez és páncélokhoz hasonlóan ezeknek is lehetnek attribútumai. A map-et
megnyitva egy újabb, random generált pályára kerülünk, aminek a nehézsége, és
ezzel együtt a benne található tárgyak értéke arányban vannak egymással.

Konklúzió
Összességében a Path of Exile játékmechanikájában hatalmas erő lakozik. Élvezetes alkalmi játékosoknak és hard core rajongóknak egyaránt. A Diablohoz hasonlítva mélyebb testreszabhatóság áll a játékosok rendelkezésére. Egyedül és barátokkal is élvezetes, a játék minden tartalma elérhető mind single player mind multi
player módban is. A játék addiktív tud lenni az erre hajlamosaknál, a játékmenet
nagyon be tudja szippantani az embert, ilyen szempontból érdemes óvatosan bánnunk vele.
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A munka és magánélet
egyensúlya

Az egyik leggyakoribb ok, amivel coachként felkeresnek az, hogy „szeretnék boldogabb,
kiegyensúlyozottabb életet élni, de nem tudom, hogyan csináljam”. Elvárások kereszttüzében éljük a mindennapjainkat, és mindenkinek megfelelni természetesen képtelenség.
Reflexválaszokat adunk reflexkérdésekre, mint például arra, hogyan érezzük magunkat,
és idővel megszokjuk, hogy senki sem figyel igazán a válaszra.
MIT JELENT AZ EGYENSÚLY VALÓJÁBAN?

Nem azt jelenti, hogy a munkánk, ami heti minimum 40 órát kivesz az életünkből (vagy
inkább többet) elsőbbséget élvez, és mint jól bebetonozott biztos ponthoz, alkalmazkodnia kell hozzá a magánéletünknek, bármi áron. A valódi egyensúly megkövetel egy bizonyos kontrollt, mind a munkahelyi, mind a magánéleti tennivalóink felett. Ez különösen az
újabb nemzedékeknek fontos szempont álláskereséskor, akik már sokkal nagyobb szabadságot várnak el a munkahelyükön, mint a korábbi generációk bármikor. Bár a munkahelyi tényezők csak korlátozott mértékben befolyásolhatók, a rugalmasság ma már alapvető szempont, helyszín, időbeosztás, kreativitás és egyéni felelősség terén is.
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A RÉGI MASLOW PIRAMIS

A középiskolából is jól ismerheted már a
Maslow piramist, mely az emberi szükségleteket ábrázolja, fontosságuk szerint.
Ez a nézőpont ma már megdőlni látszik.
Korábban azt gondolták, hogy az alapvető
emberi szükségletek, mint evés, ivás,
anyagcsere stb. helyezkednek el a piramis alján. Ma már egyre több helyről olvashatunk olyan okfejtést, mely szerint az
elvek, erkölcsi normák, elvárások még ezt
is megelőzik. Gondoljunk csak az önként
éhezésre egy nemes cél érdekében vagy
egy alapvető elv védelmében (ezt akár
halálig képesek folytatni, sajnos a történelem során nem egyszer történt hasonló
eset). A személyes döntés fontossága
nem becsülhető alá. Miért is beszélünk
most erről? Mert az élet minden területén
érvényesül ez a fajta erős, személyes
döntés iránti vágy, mely harmóniában áll
elveinkkel és értékrendünkkel.

Nézzünk egy konkrét felmérést:

„A Corporate Executive Board munka és
magánélet egyensúlyáról szóló elemzése
szerint azok az alkalmazottak teljesítenek
a legjobban, akiket nem pénzzel ösztönöznek, hanem akiknek lehetőségük van
arra, hogy saját maguk osszák be a munkaidejüket.” (forrás: hrportal.hu)
Tehát a pénzzel való motiválás csak egy
bizonyos szintig működik, majd előtérbe
kerül az egyén személyes döntéshozási

szabadsága. Hogy kinél-mikor, egyénenként változó.
MIKOR VAGYUNK EGYENSÚLYBAN?

Azt gondolhatnánk, hogy ha a munkahelyünkön mindent rendben érzünk, elvégezzük, amire megkérnek minket, a párkapcsolati és családi életben nincsenek
nagy veszekedések, (úgy is fogalmazhatnék, ahogy gyakran hallom, hogy
„megvagyunk”), akkor ez már egyensúly.
Lehet, hogy az, de az is lehet, hogy csak
a vihar előtti csend. Hogyan győződhetünk meg arról, hogy beállt-e az egyensúly az életünkben?
Egyrészt alaposan tisztáznunk kell magunkban személyes preferenciáinkat, elveinket és azokat az értékeket, amelyek
számunkra mindennél fontosabbak. (Itt
nem reflex válaszokra van szükség!) Ha
az, ahogy az életünket éljük, szembe
megy ezekkel a normákkal, előbb-utóbb
feszültséget fog szülni az életünkben. (Ha
számunkra például mindennél fontosabb,
hogy a kisgyermekeink mellett lehessünk,
amíg még kicsik, akkor akár egy átlagos,
gyakorlatilag stresszmentes, 8 órás munka is belső feszültséget eredményezhet,
mert úgy érezzük, hogy a számunkra fontosabb életterületektől veszi el az időt. És
ez akkor is így lesz, ha amúgy a fizetésünk megfelelő, sőt kiemelkedő. Mert nem
ez a döntő tényező ebből a szempontból.)
A NEHÉZSÉGEK ELŐRE JELEZHETŐEK?

Igen, egy jelentős részük alapos önismerettel és a helyzetünk objektív felmérésével előre látható, és előre meg is oldható
lenne. Ez persze nem azt jelenti, hogy
minden eseményt előre meg tudunk jósolni, de azt igen, hogy a nagyobb fokú felelősségvállalás, az önmagunkra fordított
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minőségi idő, odafigyelés, és tanulás nagyban elősegíti azt a folyamatot, mely hosszútávon a vágyott egyensúly kialakításához vezet.
MIBEN SEGÍTHET EGY COACH?
Nem tudja megmondani (és nem is mondhatja
meg) egyetlen coach sem, hogy mit és hogyan
tegyél a várt egyensúly elérése érdekében. Segíthet a személyes értékrended őszinte meghatározásában, a preferenciáid átgondolásában, olyan
kérdések felvetésében, amelyek korábban talán
eszedbe sem jutottak, olyan lehetőségek keresésében és átgondolásában, amelyekre előzőleg időt
sem szántál. Segíthet a megfelelő munkakörnyezet, kapcsolatok és feltételek kialakításában is,
hogy rugalmasabban és számodra kielégítőbb
módon hozhasd meg az egyéni döntéseidet az
életed minden területén.

magánélet - privacy, private life

piramis - pyramid

kiegyensúlyozott - steady, balanced

szükségletek - needs

elvárás - expectation

anyagcsere - metabolism

megfelel az elvárásoknak - meet the

önként - voluntarily, spontaneously

requirements

éhezés - starvation

kereszttűz - crossfire, cross-fire

felmérés - survey

képtelenség - nonsense, incapacitation

alkalmazott - applied

egyensúly - equilibrium, balance

nehézség - trouble, toughness, difficulty

elsőbbség - priority

érték - worth, value

elsőbbség létrehozása - prioritization

értékel, becsül - appreciate

tennivaló - something to do

lehetőség - opportunity, possibility

befolyásolható - suggestible, impressionable

feltétel - terms, requirement

rugalmasság - flexibility, elasticity

dönt - determine, decide

alapvető - vital, primal

elhatároz vmit - decide to do sg.

szempont - view-point, sight

előrejelzés - prognosis, forecast

helyszín - spot, field, location

tényező - factor

időbeosztás - time-table

kapcsolat - relationship

kialakít - form, configure, work up

felelősség - responsibility, liability
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physiological - élettani, fiziológiai

achievement - teljesítmény, eredmény

safety - biztonság

respect of others - az egyén tisztelete mások iránt

love/belonging - szerelem/összetartozás
esteem - tisztelet
self-actualization - önmegvalósítás
breathing - légzés
homeostasis - homeosztázis
excretion - kiválasztás, anyagcsere
security of body - fizikai biztonság
employment - foglalkoztatás, munka
resources - anyagi javak, erőforrások

respect by others - mások tisztelete az
egyén iránt
morality - erkölcsösség
creativity - kreativitás
spontaneity - spontaneitás
problem solving - problémamegoldás

lack of prejudice - előítélet mentesség
acceptance of facts - tények elfogadása

morality - erkölcs
property - tulajdon, vagyon
sexual intimacy - szexuális intimitás
self-esteem - önbecsülés, önérzet
confidence - önbizalom
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Paula Hawkins - A lány a vonaton
Nem lehetett elmenni amellett, hogy 2015-ben az egyik legnépszerűbb könyv volt a piacon. Hónapokig vezetett minden
sikerlistát. Nem tudom, te hogy érezted magad, mikor olvastad, vagy megnézted a filmet, de én egy kicsit csalódtam. Többet vártam. Különösen azért, mert tetszett az alap ötlet, ami
egy hétköznapi szituációból indul ki: nézelődsz a vonaton és az
ablakból bűncselekményt látsz. Mit teszel? Aztán kiderült, hogy
a hangzatos trailerek ellenére egy egész más történetről van
szó, és egy kicsit becsapva éreztem magam, mert egy egész
más történetet kaptam, mint amire készültem. Amúgy élvezhető, egyszeri kikapcsolódásként tényleg ajánlom olvasásra.
Neked mi a véleményed róla?

Wilbur Smith - Those in Peril
Taken, tortured, ransomed
Ez a könyv tényleg letehetetlen! Eredetiben olvastam, és csak
ajánlani tudom. A címéből is láthatod, hogy nem egy könnyed
lányregény. Pörgős, izgalmas, brutális. Mint Wilbur Smith általában. Egyforma részletességgel mutatja be a vágyat, szenvedélyt,
fizikai élvezeteket és borzalmakat, szerelmet és fájdalmat. Fantasztikus tájakon játszódnak a történetei, és aprólékosan kidolgozottak. Már az egyiptomi trilógiája óta az egyik kedvenc íróm,
aki soha nem okoz csalódást! Ismerd meg te is!

Lomb Kató - Így tanulok nyelveket
Szóljon helyettem inkább a szerző, mert önmagáért beszél:
"Lehet-e tizenhat nyelven tudni? Válasz: Nem, nem lehet.
Legalábbis egyforma színvonalon nem. Anyanyelvem csak
egy van: a magyar. Az orosz, angol, francia és német a magyarral egyszerre él bennem. Ezeket bármely kombinációban,
azonnali „váltással” fordítom egymásra. Olasz, spanyol, japán, kínai vagy lengyel nyelvi feladatok esetén fél napot
szoktam szentelni jegyzeteim átnézésre és a tanultak felfrissítésére. A többi hat nyelven csak szép- és szakirodalmi fordítási gyakorlatom van " Lomb Kató
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A hónap filmje:

IDŐHUROK
A Predestination egy 2014-es ausztrál thriller, ami kihívások elé állítja az embert. Vajon a sorsunk előre meg van írva? Mi szeretjük
az időutazós, elgondolkodtató filmeket és paradoxonokat, így ebben a hónapban az Időhurok (Predestionation) című filmet választottuk a hónap filmjének. Egy időutazással foglalkozó ügynök történetét meséli el, aki egy bűnözőt kerget téren és időn át. Spoilerek nélkül nehéz elmesélni a tartalmát, így erről nem sokat írunk
most (nem is javasoljuk, hogy utána olvass, mert mindenhol lelövik a poént). Annyit elárulhatunk, hogy összezavaró, és amikor
már azt hiszed, hogy érted, kiderül, hogy talán mégsem. A főszerepben Ethan Hawke (Gattaca, Daybreakers) hatalmasat alakít.
Ha te is láttad, írd meg nekünk a véleményed! Kíváncsian várjuk!
olvaso@ak-akademia.hu
Addig is jó mozizást!
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Régóta szerettünk volna egy olyan képzési helyet létrehozni, ami teljesen más, mint a többi. Ahol nem csak a mennyiség, hanem a minőség is számít. Ahol az igényekre valódi odafigyeléssel reagálhatunk, ahol a rugalmasságot és a személyességet megőrizhetjük. Örülünk, hogy ez most valóra vált! Nézd meg, hogy néz ki nálunk a programozó képzés, és ha
szeretnél részt venni benne, jelentkezz hozzánk már ma!

Érdekelnek a részletek?
1. A felvételi folyamat a Jelentkezési portfóliód beküldésével indul. A beérkezést követően
rövid időn belül feldolgozzuk, és elérhetőségeid egyikén felvesszük veled a kapcsolatot egy
személyes találkozó időpontjának egyeztetésére. Nem tartunk csoportos nyílt napokat,
jobban szeretünk mindenkire egyénileg, minőségi időt szánni, megismerni személyesen,
válaszolni a felmerülő kérdéseidre. Tömegben elveszik ez a lehetőség. Körülbelül egy órás
beszélgetésre készülj, amelyben érintjük az előzetes programozói tapasztalatod, angol
nyelvtudásod, soft skilljeid, motivációd. Ez nem egy szokásos vizsga, a drukkot hagyd nyugodtan otthon!
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2. A személyes találkozó után rövidesen értesítünk, hogy felvételt nyertél-e, és te is jelezheted felénk beiratkozási szándékod. Ha kölcsönösen úgy éreztük, hogy együtt szeretnénk
dolgozni a karriered építésén, akkor kezdetét veheti az aktív tanév. A csoport kialakulása
után közösen döntötök a megfelelő időpontokról, sebességről, és figyelembe vesszük az
egyéni igényeket is. A képzés Java programozást, szakórákba ágyazott angol szaknyelvi
képzést, felmerülő igény esetén felzárkóztató angol nyelvi órákat, soft skilleket fejlesztő
foglalkozásokat, csoportos coaching beszélgetéseket, és ha szeretnéd, akkor egyéni, privát
coachingot is tartalmaz. A programozó képzés résztvevőinek egy 5 órás egyéni próba
coaching beszélgetés sorozat ingyenes, és ezen felül a továbbiakban közel - 60%-os kedvezménnyel veheted igénybe a teljes tanév alatt ezt a szolgáltatásunkat. Ha bármikor lelki
támogatásra van szükséged, ott leszünk! További részletek: ak-coaching.hu

Mit jelent nálunk a személyesség?
3. Természetesen a fejlődésed monitorozására is szükség van, hogy te is, és mi is lássuk,
hogy megfelelő úton haladsz-e a kezdetekkor kitűzött céljaid felé. Erre írásbeli és szóbeli
évközi felmérő alkalmakat tartunk, és veled együtt, részletesen értékeljük azokat. Meetingekre és a képzési paraméterek változtatására a teljes képzés ideje alatt lehetőség van. Az
aktív tanévet záróvizsgával zárjuk, ahol mindannyian megbizonyosodhatunk róla, hogy kihoztad magadból a maximumot a nálunk töltött egy év alatt. Közösen összefoglaljuk a tapasztalatainkat, jövőbeni célok lehetőségét vetjük fel, és végül, de nem utolsó sorban:
megünnepeljük az elért sikereidet!
4. Az ünneplésre tökéletes helyszín a záróbankett! Örömteli hangulatban oklevélátadó ünnepséget tartunk, a záróvizsga eredményeit is itt ismertetjük, és ekkor osztjuk ki az elért
eredmények után járó bónuszokat is: az állásinterjú felkészítő csomag nyereményeket,
névre szóló Akadémiai ajánlóleveleket és az ajándék notebookokat. Csoportfényképek,
pezsgős koccintás a sikerekre és egy finom vacsora baráti körben, felejthetetlen élmény
lesz!

Mi történik a programozó képzés elvégzése után?
5. Ha elérted a szükséges szintet (70%) az állásinterjú bónuszhoz, és úgy döntesz, hogy
igénybe veszed, akkor a továbbiakban egy nagyon izgalmas folyamatban vehetsz részt.
Segítünk kialakítani a személyes branded. Professzionális business fotózáson veszel majd
részt, közösen összeállítjuk az álláskereséshez szükséges csomagod: önéletrajz, motivációs levelek. Próbainterjú lehetőséget biztosítunk neked, melyen kipróbálhatod magad a valódi megmérettetés előtt, és végül, de nem utolsó sorban partnercégünknél garantált állásinterjún is részt vehetsz. Elindulhat (vagy egy magasabb szinten folytatódhat) programozói karriered!
6. A továbbiakban sem engedjük el a kezed, vár az alumni programunk! Ha szeretnéd, további képzéseinken folyamatosan fejlesztheted magad, és coachingra is bármikor szívesen
látunk. Lehetőséged van Oracle vizsgafelkészítést kérni és rendszeres csoporttalálkozókon
szeretettel látunk ismét az A&K Akadémián! Igényelheted az "első 90 nap" támogatói csomagunkat is és tervben van egy szerteágazó szakmai előadássorozat megszervezése is,
ahol bemutathatjátok magatokat és a munkátokat, és segítünk a kapcsolatépítésben, a
kapcsolatok fenntartásban is.
Ha további kérdésed van, írj nekünk! info@ak-akademia.hu
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További információk
Az A&K Magazinban nincsenek fizetett hirdetések.
Célunk a szórakoztatás és a közösségépítés.

Szeretettel várjuk a visszajelzéseidet az
olvaso@ak-akademia.hu
címre, hogy hónapról hónapra egyre színesebb,
szórakoztatóbb, érdekesebb magazint alkothassunk.
Nem kell félned, hírlevelet, spamet nem küldünk!
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Ha bármelyik téma felkeltette az érdeklődésedet,
további információt találsz az alábbi forrásjegyzékben.

Az A&K Magazin jelen számában felhasznált források:
ak-akademia.hu
ak-coaching.hu
pixabay.com
pexels.com
bookline.hu
techcult.ru
berryblog.hu
hamablog.hu
android.hu
dino-lite.com
webbeteg.hu
sportorvosi alapismeretek: jgypk.hu
Chris Ivenson: Brief coaching
Peter Szabo: Reduced to the maximum
iteratrlearning.com/java9
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Az A&K Magazin következő lapszámának várható
megjelenése:

október 9. hétfő

Reméljük, hogy akkor is olvasóink
között
köszönthetünk majd!

További szép őszt kívánunk
neked!
A&K Akadémia

ak-akademia.hu
ak-coaching.hu
ak-nyelvtanulas.hu
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