FELHÍVÁS
részvételre és előadás megtartására az
I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciára
A konferencia 2016. november 11-12. között kerül megrendezésre az IKT MasterMinds
Kutatócsoport szervezésében, melynek színhelye Veszprém, Agóra Városi Művelődési
Központ.
Amennyiben előadóként kíván részt venni az I. Mobil eszközök az oktatásban
konferencián, úgy kérjük, szíveskedjék elküldeni tervezett előadásának pontos címét,
valamint 3000 karakter hosszú (részletes) absztraktját mobilkonf2016@gmail.com címre,
legkésőbb 2016. augusztus 15-ig.
Az előadás tervezésénél kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy-egy előadás időtartama
20 perc.
A beérkező előadásokat a tudományos konferenciák szabályainak megfelelően két
független bíráló értékeli, és a Tudományos Programbizottság ez alapján dönt az
elfogadásról és a programba történő felvételről. Az elfogadott előadások absztraktjait és
teljes szövegeit lektorált kötetben kívánjuk közreadni, ezért az elfogadás után a
megjelentetésre szánt tanulmányokra felkérést küldünk a szerzőknek.
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TERVEZETT TÉMAKÖRÖK


Mobil eszközök alkalmazása az oktatás különböző szintjein és területein







Mobil eszközök alkalmazása a matematika és természettudományokban
Mobil eszközök alkalmazása az idegen-nyelv oktatásban
Mobil eszközök alkalmazása a művészeti nevelésben
Mobil eszközök alkalmazása a gyógypedagógiában
Mobil eszközök alkalmazása a kisgyermekkori nevelésben

A KONFERENCIA RÉSZVÉTELI DÍJAI
Kedvezményes jelentkezés: (okt. 1. előtt)

10000 Ft + ÁFA

Teljes árú jelentkezés:

15000 Ft +ÁFA

Intézményi jelentkezés:

20000 Ft +ÁFA

Szakmai kiállítók:

Egyéni megegyezés szerint

A konferencia díja tartalmazza a szakmai programokon való részvételt, a frissítőket, az étkezést,
és a konferencia-kiadványt. A számlakérő nyomtatvány a Regisztráció/Számlakérő menüben
tölthető majd le. A nyomtatvány kitöltése kötelező!

HATÁRIDŐK
2016. augusztus 15.
Az absztraktok beküldése a mobilkonf2016@gmail.com címre (2500-3000 karakter).
2016. október 1.
A publikálásra elfogadott, nyomdakész tanulmányok beküldési határideje a
mobilkonf2016@gmail.com címre (magyar vagy angol nyelven).
TERVEZETT PROGRAM
2016. november 12. szombat

2016. november 11. péntek
•
•
•
•
•
•
•
•

9:00 - 10:00: Regisztráció
9:30 - 10:00: Sajtótájékoztató
10:00 - 10:15: Megnyitó
10:15 - 12:00: Plenáris előadások
12:00 - 13:00: Ebéd
13:00 - 14:30: Szekció-előadások
14:30 - 15:00: Kávészünet
15:00 - 16:30: Szekció-előadások

•
•
•
•

9:00 - 10:30: Szekció-előadások
10:30 - 11:00: Kávészünet
11:00 - 12:30: Szekció-előadások
12:30 - 13:00: Konferencia zárása,
Konferenciadíjak átadása

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és előadót!
Tisztelettel:
Fehér Péter PhD
a konferencia elnöke

