MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

MEGHÍVÓ A „TANULÁS ÉS TÁRSADALOM”
INTERDISZCIPLINÁRIS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁRA (2022)
INVITATION FOR ’LEARNING AND SOCIETY’
INTERDISCIPLINARY INTERNATIONAL CONFERENCE (2022)

DATE:
10 Nov 2022 – 12 Nov 2022
TYPE AND PLACE:
Personal meeting: Eger (Hungary)
E-conference: online
WEBSITE:

IDŐPONT:
2022. nov. 10. – 2022. nov. 12
TÍPUS ÉS HELYSZÍN:
Személyesen: Eger (Magyarország)
E-konferencia: online
WEBOLDAL:

https://uni-eszterhazy.hu/tanulas-konferencia
ORGANIZERS:
The main organizer of the Conference:
Eszterházy Károly Catholic University
Co-organizers:
R & D Studio Ltd.
Cube Circle Association
The international group of co-organizers is
under planning.
SUPPORTER:

Project ID:

SZERVEZŐK:
A konferencia főszervezője:
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Társszervezők:
K + F Stúdió Kft.
Kocka Kör Egyesület
A társzervezők nemzetközi köre tervezés alatt
áll.
TÁMOGATÓ:

Projektazonosító:

MEC_SZ_21_141117

109

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

The project is implemented with the
support of the National Research,
Development and Innovation Fund of the
Ministry of Innovation and Technology
and on the basis of the Grant Certificate
issued by the National Research,
Development and Innovation Office.

Projekt az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott
támogatásával és a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal által
kibocsátott
Támogatói Okirat alapján
valósul meg.

PRICES:
Free, but subject to registration.
Registration will be available via the link on
the event website from September 2022.

ÁRAK:
Ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni 2022 szeptemberétől a rendezvény
honlapján található linken keresztül lehet.

JOURNALS:
OxIPO
Artificial Intelligence
Psychology and Warfare

FOLYÓIRATOK:
OxIPO
Mesterséges intelligencia
Lélektan és hadviselés

MAIN ORGANIZER: FŐSZERVEZŐ:
Ferenc Mező (Ph.D.) Mező Ferenc (Ph.D.)
mezo.ferenc@uni-eszterhazy.hu
SHORT DESCRIPTION:
This event is an international interdisciplinary
conference
in Hungary for answering
the following questions:
How can we increase
the effectiveness of learning for a successful
society?
What actions can society do
to help effective learning?
These questions are based on a thesis
statement: learning is the basis of a successful
society, and vice versa: society needs
successful school learning. We can find a
number of examples for this in the history
from ancient China through the SputnikShocked USA of 1957s (and its 1958s
National Defense Education Law) to the
nowadays educational challenges creted by the
pandemic.

RÖVID ISMERTETŐ:
Az esemény egy Magyarországon megvalósuló
nemzetközi interdisz-ciplináris konferencia a
következő kérdések megválaszolására:
Hogyan növelhetjük a tanulás hatékonyságát
egy sikeres társadalom számára?
Milyen intézkedéseket tehet a társadalom a
hatékony tanulás érdekében?
E kérdések hátterében egy tézis áll, amely
szerint: a tanulás a sikeres társadalom alapja,
és fordítva: a társadalomnak szüksége van a
sikeres iskolai tanulásra. Számos példát
találunk erre a történelemben, az ókori
Kínától az 1957-es évek Szputnyik-sokkolt
USA-ján (és annak 1958-as nemzetvédelmi
oktatási törvényén) keresztül a világjárvány
mai oktatási kihívásaiig.
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PURPOSE:
The purpose of this conference
is to give an opportunity for the meetings
and cooperation for those domestic and
foreign (junior and senior) researchers who
study learning/teaching, society, and their
interactions. Given the interdisciplinary
nature of the topic, this event may be of
interest to specialists of more disciplines (e.g.
psychology,
pedagogy, sociology, politology,
economy, etc.).

CÉL:
E konferencia célja, hogy lehetőséget adjon a
találkozókra és az együttmű-ködésre azoknak
a hazai és külföldi (fiatal és vezető)
kutatóknak, akik a tanulást/tanítást, a
társadalmat és annak kölcsönhatásait
tanulmányozzák. Tekintettel a téma
interdiszciplináris jellegére, ez az esemény
több tudomány-terület (pl. pszichológia,
pedagógia, szociológia, politológia, gazdaság
stb.) szakemberei számára is érdekes lehet.

EXPECTED OUTCOMES:
Expected outcomes of this conference are the
following: we would like to establish the base
of an international and long-time learning
research project, and this conference would
be its initial step.
On the other hand, oral and poster
presentations, published papers, a book, a
film, and discussions may give more
information to answer the questions above,
and, additionally, the new information could
serve as starting points of international
researches in the future.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK:
A konferencia várható eredményei a
következők: szeretnénk megalapozni egy
nemzetközi és hosszú távú tanulás kutatási
projekt alapját, és ez a konfe-rencia lenne
ennek a kezdeményezés-nek az első lépése.
Másrészt a megvalósuló szóbeli és poszter
előadások, a megjelenő publikációk, könyv,
film, és a megbeszélések több információt
adhatnak a fenti kérdések megválaszolásához
és az új információk is a nemzetközi
kutatások kiindulópontjai lehetnek a jövőben.
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