
XXVI. Multimédia az oktatásban  
ONLINE KONFERENCIA 

FELHÍVÁS 
2020. június 11-12.  

2020-ban XXVI. alkalommal kerül megrendezésre a Multimédia az oktatásban nemzetközi 
konferencia, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az Oktatásban 
Szakosztály szervezésében. A szakmai rendezvény célja, hogy elősegítse az oktatás, valamint a 
kutatás és fejlesztés különböző területein dolgozó, oktató hazai és külföldi szakemberek, PhD és 
felsőoktatási hallgatók kapcsolatfelvételét, tapasztalatok és jógyakorlatok cseréjét, egyes képzési 
szakterületekhez kapcsolódó kreditek gyűjtését. 

A színvonalas előadások nemzetközi minősítésre és publikálásra kerülnek. A konferencia nyelve 
angol és magyar. Az online konferencia részvételi díja: INGYENES, de regisztrációhoz és 
előminősítéshez kötött. 

A konferencia meghirdetett témakörei: 
 · A tanulási környezet módszertani, didaktikai és andragógiai kérdései 
 · Tanulási élmény a XXI. században 
 · Multimédia a köznevelésben 
 · Élethelyzethez igazított tanulás 
 · Személyes tudás vagy közösségi tudás 
 · Multimédia és a tudományos kutatás összefonódása 
 · A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban és a felnőttképzésben 
 · A tanulási környezet technikai, technológiai változása 
 · www-alapú kurzusok, tananyagok és interaktív tanulói környezetek 
 · mLearning, eLearning és környezete 
 · Felhőalapú szolgáltatások az oktatásban 
 · Személyes tartalmak és közösségi oldalak alkalmazása az oktatásban 
 · Multimédia/hipermédia rendszerek, információs és komunikációs központok  
   az oktatásban 
 · Virtuális valóság az oktatásban 
 · Jogi kérdések az oktatásban 
 · Multimédia-fejlesztések, eredmények, alkalmazások bemutatása 
 · Telemedicina 
 · Multimédia a zeneoktatásban 
 · Múzeumi oktatás és a multimédia eredményei 
 · Az űrkutatás és űrtevékenység a modern oktatásban 
 · Vállalati oktatás, kompetencia-fejlesztés 
 · A jövő kommunikációs eszközei, technikái 
 · 5G-vel a multimédia oktatása 
 · Mesterséges Intelligencia 

Az NJSZT MultiMédia az Oktatásban szakosztály 2007. április 19.-én, jogelődje pedig 1999. május 
28.-án alakult. Jelenleg több mint 100 fő tagja a szakosztályunknak, melynek irányítását egy 12 fős 
elnökség látja el. Továbbá a szakmai munkát egy 9 fős Szakmai Tanácsadó Testület, valamint 
Erdélyi és Újvidéki Tagozatok segítik. A szakosztály fennálása óta az éves konferenciáin közel 
1300 előadás hangzott el, mintegy 1700 szerző bevonásával. A teljes konferenciasorozaton eddig 
több mint 2600 érdeklődő vett részt. 

Külön díjazásban részesülnek az előadók a felhívás szerint, valamint a legjobb 3 előadó 
térítésmentes részvételét hirdetjük meg a Szakosztályunk 2020. év őszi workshop rendezvényére.  
Jelentkezés határidő: 2020. május 3. (vasárnap) 
Jelentkezés további részletei: http://MMO.NJSZT.HU/ 
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