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A Pécsi Tudományegyetem Társadalmi Kapcsolatok Intézete  
Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék,  

a Nevelők Háza Egyesület  - Civil Információs Centrum  
és a 3. Szektor Alapítvány 

 
2018. október 12-én rendezi  

 
Pécsett, a Civil Közösségek Házában  

(Pécs, Szent István tér 17.) a 
 

"Digitális forradalom világunkban  - avagy az információs 
társadalomban bekövetkező változások hatása a 

mindennapi életünk színtereire" 
konferenciát 

 

A konferencia központi témája: 
 

Rohanó világunkban az egyetlen biztos pontot a változás jelenti. A legfiatalabb 
generáció életében a technikai fejlődés és a multimédiás eszközök által biztosított 
sebesség, ingergazdagság és az információ áramlása meghatározó viszonyítási 
ponttá vált. A technikai fejlődés mértékével együtt viszont a generációs szakaszok 
távolodása is arányosan növekedni kezdett. Ma már nehezen érti meg egymást a 
pedagógus és a diák, a felettes és a beosztott, a szülő és a gyermek, a nagyszülő és 
az unoka. Világunk fordulóponthoz érkezett, az iskolapadokban még sosem ült egy 
olyan korcsoport, akik egyenesen beleszülettek a digitális forradalomba és egy tető 
alatt még sosem dolgozott együtt ennyi generáció. Ez persze minden téren újfajta 
kihívásokat jelent. Felkészült-e világunk a digitális generációra? Konferenciánk 
során a kérdést a közoktatás, a felsőoktatás, a gazdaság szereplői, a munkaadók és 
maga az érintett korcsoport segítségével járjuk körbe. 
 
Házigazda:   Prof dr. Kákai László, Pécsi Tudományegyetem Társadalmi Kapcsolatok 
   Intézete Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék  
   tanszékvezetője 
   Fűri Ildikó, a Nevelők Háza Egyesület – Civil Információs Centrum  
   szakmai vezetője, 
   Hajnal Zsolt a 3. Szektor Alapítvány elnöke 

 

Témakörök: 

- "Digitális bennszülöttek" 

- Digitális forradalom az iskolában 

- Digitális forradalom a munkaerő piacon 

- IKT eszközök és a tanulás 

- Közösségi és magánélet 



- Generációs különbségek 

- Információs társadalom 

- Generációk találkozása a munkahelyeken 

- Új függőségek, multimédia-függőségek 

- Digitális identitás 

- Generációk közti nyelvi nehézségek 

 

Publikáció: 

A konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát szerkesztett, nyomtatott kötetben és 
digitalizált formában, az absztrakt-kötetet digitalizált formában publikáljuk,  

 

Jelentkezés, információ 

A konferenciára jelentkezni és az absztraktokat feltölteni az alábbi elektronikus felületen lehet, 
2018. október 1-jéig.  

https://goo.gl/forms/8QGS0bkTuOo0L3Xx2 

Szakmai információ kérésével és  általános kérdésekkel: Hajnal Zsoltot, vagy Rimai Dávidot 
tudják elérni a 72/ 215 543 telefonszámon, vagy az info@ckh.hu email címen  

 

A konferencián való részvétel ingyenes, de a jelentkezési lap kitöltésével érvényes a 
regisztráció 

 

A konferencia tervezett programja: 

9.30 Regisztráció 

9.50 Megnyitó 

 

PLENÁRIS ELŐADÁSOK 

10.00-10.30  Az információs társadalom hatása hétköznapjainkra és közösségi attitűdjeinkre 

  Prof Dr. Kákai László egyetemi tanár, tanszékvezető, PTE-BTK Társadalmi 
  Kapcsolatok Intézete Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
     

10.30-11.00  Mi lesz veled fonendoszkóp? Technikai forradalom az akut jellegű   
  betegellátásban 

  Dr. Kanizsai Péter egyetemi docens, tanszékvezető, Semmelweis Egyetem  
  Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék  

 

11.00-11.30  Digitális forradalom az osztályteremben – kísérleti kutatások az osztatlan  
  tanárképzésben 

  Dr. Dombi Judit adjunktus, PTE-BTK Anglisztika Intézet Angol Nyelvészeti 

  Tanszék 

 

11.30-12.00  A digitális kultúra mély változásai és világformáló célja 

  Dr. Rab Árpád adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi 
  Kar Infokommunikációs Tanszék 

 

https://goo.gl/forms/8QGS0bkTuOo0L3Xx2
mailto:info@ckh.hu


12.00-12.30 EBÉD 

 

12.30-13.00  A szingularitás küszöbén – Munkahelyi önképzés és mentorálás a XXI. században
  Dombi Gergely (CTO) Sonrisa Informatikai Kft 

 

13.30-13.30 3D technológiák alkalmazása a bölcsészettudományokban 

  Deák Máté tanársegéd, PTE-BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete   
  Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék 

 

13.30-14.00 Közösségi szolgálat: a generációk közötti tanulás élmény alapú alternatívája 

  Nyers Szilvia tanársegéd, PTE-BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete Közösségi 
  és Szociális Tanulmányok Tanszéke  

 

14.00 -14.30  Létezik-e a "Technokid-jelenség"? Avagy a digitális generáció reprezentációja 
  mindennapjainkban 

  Rimai Dávid PhD hallgató, PTE BTK "Oktatás és Társadalom"   
  Neveléstudományi Doktori Iskola 

 

  

SZEKCIÓELŐADÁSOK 

14.30-15.30  Előadói szekciók  

15.30-16.00  Szünet 

16.00-17.00  Összegzés, zárás 

17.00  Fogadás 

 

 

 

 

 

 

A konferencia a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, a NEA-KK-18-SZ-0593 sz. 

„A digitális forradalom hatása az oktatási rendszerre” c. projekt keretében valósul meg. 

 

 


