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A Grác konferencia egy 1995 óta is-
mert oktatásfejlesztési rendezvény,
amely az orvosi és állatorvosi egyetemi
képzés fejlesztését, modernizálását
szolgálja. A konferencia mindig tema-
tikus. Tavaly a nem szakmai érvényesü-
lési készségek (life skills) oktatása volt a
téma, de sajnos a járványhelyzet miatt
csak online keretek között. Idén április-
ban a mesterséges intelligencia (AI), a
digitális eszközök (DT) és a virtuá-
lis/kiterjesztett valóság (VR/AR) hasz-
nálatára helyeztük a hangsúlyt. Ez a té-
ma nagyon elõremutató és aktuális az
orvos- és állatorvosképzésben. A meg-
hívott elõadók között vegyesen voltak
orvos és állatorvos végzettségû egye-
temi oktatók.

MÁNDOKI MÍRA, TÓTH ISTVÁN
A csütörtöki napon,

rektorhelyettes megnyitó szavai után, a
két vitaindító elõadást

(USA) és (Bel-
gium) tartotta. Prof. Maccabe, az Ame-
rikai Állat-orvosképzõ Intézmények Szö-
vetségének (AAVMC) igazgatója, az ál-
latorvosképzés jövõjérõl tartott érdekes
elõadást, érintve a telemedicina, a ro-
botika és a személyre szabott oktatás
fogalmát, valamint kiemelve az idõsza-
kos akkreditáció jelentõségét. Prof. Le-
keux, az Európai Állatorvosképzõ Intéz-
mények Értékelõ Rendszerének
(ESEVT/EAEVE) igazgatója, a digitális
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eszközök és a mesterséges intelligencia
(DT/AI) állatorvosképzésre gyakorolt
hatását emelte ki. Két pontba csopor-
tosította a modern technikákhoz kap-
csolódó gondolatait: egyrészt az AI/DT
állatorvosképzés javítására gyakorolt
hatásáról beszélt, másrészt kiemelte,
hogy mostantól fel kell készíteni a hall-
gatókat a AI/DT rutinszerû használa-
tára.
A következõ szekcióban rövid elõadá-

sok következtek a DT/AI felhasználási
lehetõségeirõl. egyetemi
docens (ÁTE, Patológia) a 3DHistech
metszetszkenner oktatásban, kutatás-
ban, konzultációban és diagnosztiká-
ban használható lehetõségeit foglalta
össze. tudományos segéd-
munkatárs (ÁTE, Patológia) egy Európai
Uniós projekt segítségével létrehozott
hordozható telepi diagnosztikai eszköz,
a Swinostics mûködését mutatta be.

cégvezetõ
(ARWorks) a virtuális/kiterjesztett való-
ság felhasználási lehetõségeit hangsú-
lyozta és a cégével lehetõséget adtak az
oculus-ok kipróbálására is. A kávé- és
ebédszünetekben sokan álltak sorban,
hogy részesei legyenek ennek a külön-
leges élménynek.
Az ebéd utáni szekció,

klinikai pszichológus (SE, Maga-
tartástudományi Intézet) elõadásával
kezdõdött, amiben a VR/AR használha-
tóságát mutatta be egy orvostanhallga-
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tókon végzett kísérleten. A demens be-
tegekkel kapcsolatos gamifikáció a visz-
szajelzések alapján nagy sikerrel segí-
tette a hallgatókat a betegség és benne
szenvedõk jobb megértésében. Ezek
után a 3D anatómia szekció követke-
zett. (az „ivalalearn.com”
létrehozója) bemutatta a különbözõ
technikákat, szoftvereket és megközelí-
téseket, ahogyan 3D anatómiai ok-
tatóanyagokat lehet létrehozni.

(LimesVet Ltd.) a 3D modelle-
zés oktatásban és klinikumban betöltött
szerepét hangsúlyozta látványos szem-
léltetéssel. A kávészünet után – ahol a
poszterek, illetve korábbi konferenciák
fotói voltak láthatók folyamatosan egy
tévén – a konferencia résztvevõi átvonul-
tak a Zimmermann elõadóba, ahol

egyetemi adjunktus
(ÁTE. Anatómiai és Szövettani Tanszék)
tartott élõ bemutatót a tanszék 3D pro-
jektorával. Az orvos és állatorvos oktatók
nagyon élvezték, hogy a 3D szemüveg-
gel részletesebben és szemléletesebben
lehet követni az anatómia képletek ma-
gyarázatát.
Az elõadás után kampuszlátogatásra

invitáltuk a külföldi és magyar vendé-
geket. egyetemi adjunk-
tus (ÁTE, Patológia) vezette körbe az ér-
deklõdõket az épületekben, a parkban
és a kisállatklinikán, miközben mesélt
az Egyetem múltjáról, jelenérõl,jövõjérõl.
Este hattól „In VIN veritas” címmel, a

Veterinary Information Network (VIN)
szponzorálta borkóstolóval egybekötött
poszter bemutatásra gyûltünk össze. A
digitális poszterpartin a szerzõk egy-egy
pohár borral a kezükben ismertették
eredményeiket. Az esemény nagyon jó
hangulatú volt és minden résztvevõ
megjegyezte, hogy a poszterek bemu-
tatására ez a legmegfelelõbb forma.

A péntek délelõtti szekción
(Kanada), (Egye-

sült Királyság), (Auszt-
ria) és (Egyesült Királyság)
tartott elõadást online, hiszen õk kü-
lönbözõ okokból (távolság, program-
ütközés, vagy éppen Covid fertõzés)
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A 25. Grác konferenciát
rendezte meg Egyetemünk

Kerekasztal-beszélgetés az orvosi és állatorvosi képzés jövõjérõl
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nem tudtak végül személyesen jelen
lenni a konferencián. Renate Weller (a
Calgary Egyetem Állatorvosi Karának
dékánja) arról beszélt, hogy a drága
megoldások mellett a mindenki számá-
ra elérhetõ és kéznél lévõ okostelefonok
lehetõségeit is sokféle módon ki lehet
használni. Sarah Baillie (a Bristol
Állatorvosi Egyetem professor emeritu-
sa) a tükrözött osztályterem használa-
tának elõnyeirõl beszélt a pandémia
okozta változások tükrében. Hangsú-
lyozta, hogy az innovatív megoldások
bevezetése mellett a pedagógiai mód-
szerek és a tényeken alapuló oktatás öt-
vözése a megoldás. Evelyn Steinberg,
pszichológus (a Bécsi Állatorvosi Egye-
tem Oktatásfejlesztési osztályának ku-
tatója) az önszabályozott tanulás jelen-
tõségét emelte ki a technológiai fejlesz-
tések világában. Elõadása nagyon fel-
keltette a jelenlévõ oktatók figyelmét,
számos kérdést kapott és többen elkér-
ték az elõadását közvetlenül a szekció
után. Lucy Murray (ADInstruments) a
cégük elektronikus oktatási portfólióját
mutatta be kiemelve, hogy a mai mo-
dern hallgatók oktatásához már más
pedagógiai módszerek szükségesek.
Az ebéd után

(Olaszország) és
(Egyesült Királyság) mutatta be a virtuá-
lis vágóhíd projektjüket, amelyet az
élelmiszerhigiénia egyik témájának ok-
tatására használnak Bolognában. Az
összefoglaló elõadás után virtuálisan
végig is vezették a nézõket a vágóhídon,
bemutatva a hallgatóknak szánt játé-
kos, ám mégis szakmai feladatokat.

egyetemi docens
(PTE, Általános Orvostudományi kar,
Anatómia) a régi hagyományos oktatási
módszerek megõrzését és a modern
módszerek ötvözését tûzte ki célul. Elõ-
adásában arra kereste a választ, hogy a
megváltozott kommunikációs közegben
az anatómia részletgazdag oktatását
vagy az új generációk eltérõ igényeit
kell-e szem elõtt tartani.
(Vet-AI.com, a Klinikai Részleg veze-
tõje), Egyetemünk 2014-ben diplomá-
zott hallgatója egy olyan digitális plat-
formot mutatott be, ahol online segít-
séggel könnyebben lehet diagnosztizálni
különleges eseteket, ezáltal elõrevetítve
a telemedicina állatorvosi felhaszná-
lását és az állatorvosi kezelések jövõjét.
A nap utolsó elõadója,
(Bécsi Állatorvosi Egyetem, Anatómia) a
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kevert oktatásban (blended learning)
rejlõ lehetõségeket emelte ki, hangsú-
lyozva, hogy ez a módszer több, mint a
személyes és az online oktatás kom-
binációja.
A Gálavacsorán a finom ételek mellett

baráti beszélgetésekre, tartalmas esz-
mefuttatásokra és sikeres kapcsolat-
építésre került sor. Gyorsan szállt az idõ

meghallgatni, valamint az elõadások
vázlatait és az elõadók rövid önélet-
rajzát letölteni.
A konferencián 100 körüli résztvevõ

volt jelen minden nap, valamint 20-25
fõ követte (ÁTE, IT csoport)
segítségével és folyamatos odafigyelé-
sével az online térben az elõadásokat
és nagyon sok érdekességrõl hallottunk.
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Köszönjük Rektor úrnak, hogy enge-
délyezte az Aula használatát, ami kü-
lönleges rangot adott a konferenciának.
A Mûszaki osztály munkatársai be-

rendezték a termet igényeink szerint és
folyamatosan dolgoztak, hogy mindig
rendezett legyen a helyszín.
Örömmel láttuk, hogy az Egyete-

münkrõl is számos oktató vett részt ezen
a továbbképzésnek is beillõ konferen-
cián; néhány külföldi és magyar hall-
gató is meghallgatott egy-egy elõadást
az Equus napok programjai mellett is.
Az egész esemény nagyon vidám, csa-

ládias hangulatban zajlott és a részt-
vevõk csodálták egyetemünket. A visz-
szajelzések alapján mindenki hasznos-
nak ítélte az eseményt és új ötletekkel
gazdagodva távozott.
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Ciara Reynolds, negyedéves hallgató adja elõ poszterét

és meg kellett kérni a vidáman csevegõ
kollégákat, hogy másnap reggelig fe-
jezzék be a beszélgetést vagy menjenek
máshová folytatni.
Szombat reggel az Állatorvosi Infor-

mációs Hálózat (Veterinary Information
Network, VIN) elõadásaira került sor.

tudományos segéd-
munkatárs (ÁTE, Belgyógyászat) mu-
tatta be a VIN-ben található funkciók
egy töredékét, hiszen mindenki számá-
ra hamar kiderült, milyen szerteágazó
ez az információs hálózat. A következõ
két elõadásban , a Royal
Veterinary College címzetes egyetemi
tanára (VIN.com) a mesterséges intelli-
gencia segítségével végzett betegség
elõrejelzés általuk kidolgozott lehetõsé-
gét és a virtuális gyakornoki rendszerü-
ket mutatta be.
A konferencia utolsó eseményeként

(Tempus Közala-
pítvány) vezetett egy panelbeszélgetést
az orvosi és állatorvosi képzés jövõjérõl a
konferencia elõadások tükrében. A rész-
vevõk Andrew Maccabe, Bartha Tibor,
Balogh Márton és Nagy András Dávid
voltak. A konferenciát Bartha Tibor
rektorhelyettes zárta be.
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A felvett elõadásokat a konferencia
honlapjáról (graco2022.univet.hu) lehet

„A MEC_SZ 141451 számú projekt az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium Nemzeti Ku-
tatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott
támogatásával, a MECENATÚRA (MEC_21)
pályázat 2. ALPROGRAM (MEC_SZ_21) pá-
lyázati program finanszírozásában valósult
meg."


