FELHÍVÁS
részvételre és előadás megtartására
a III. Mobil eszközök az oktatásban konferenciára
A konferencia 2018. november 23-24. között kerül megrendezésre az IKT
MasterMinds Kutatócsoport szervezésében, a rendezvény helyszíne Balatonfűzfő.
Amennyiben előadóként kíván részt venni a III. Mobil eszközök az oktatásban
konferencián, úgy kérjük, szíveskedjék elküldeni tervezett előadásának pontos címét,
valamint 3000 karakter hosszú (részletes) absztraktját a mobilkonf2018@gmail.com
címre, legkésőbb 2018. október 10-ig. Ezúttal (első ízben) azt is kérjük, hogy legyenek
szívesek az előadások angol nyelvű, max. 1000 karakteres összefoglalóját is
mellékelni.
Az előadás tervezésénél kérjük vegyék figyelembe, hogy egy-egy előadás időtartama
20 perc (15+5 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
Robotika és kódolás az iskolában
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

A KONFERENCIA RÉSZVÉTELI DÍJAI
Kedvezményes jelentkezés (okt. 8. előtt): 12 500 Ft
Teljes árú jelentkezés (2018. nov. 1-ig): 18 000 Ft
Intézményi jelentkezés (okt. 8. előtt): 20 000 Ft
Teljes árú intézményi jelentkezés (2018. nov. 1-ig): 25 000 Ft
Szakmai kiállítók: Egyéni megegyezés szerint.
A konferencia díja tartalmazza a szakmai programokon való részvételt, a frissítőket,
az étkezést, és a konferencia-kiadványt.

Fizetés és számlázás
A résztvevő a részvételi díjat a kedvezményes fizetési határidőig, vagy legkésőbb 2018.
november 1-ig kérjük átutalni az alábbi számlaszámunkra:





AR-RES EDU Bt.
Számlaszám: 10402290-50526870-74571005
Bank neve: K&H Bank
Közlemény: Mobilkonf/a résztvevő neve

A részvételi díj beérkezése után a számlát kiállítjuk, amit elektronikus úton
megküldünk.
DÍJBEKÉRŐ
Intézmények, gazdasági társaságok részére a befizetés elindításához igény esetén
díjbekérőt küldünk. Ez iránti igényét az alábbi e-mail címen jelezheti:
mobilkonf2018@gmail.com
A számlázási nevet, címet és e-mail címet kérjük pontosan megadni!
A jelentkezés akkor válik véglegessé, amikor a részvételi díj összege a rendezvényt
megelőzően, de legkésőbb 2018. november 1-ig beérkezik a Szervezők megadott
bankszámlájára.
HATÁRIDŐK (előadók számára):
2018. október 1.
Az absztraktok (magyar és angol nyelven) beküldése a mobilkonf2018@gmail.com
címre (max. 3000 karakter/max. 1000 karakter).
2018. nov 10.

A publikálásra elfogadott, nyomdakész tanulmányok beküldési határideje a
mobilkonf2018@gmail.com címre (magyar vagy angol nyelven).
TERVEZETT PROGRAM
2018. november 23. péntek
9.00 – 10.00 Regisztráció
10.15-11.45 Plenáris előadások
12.00 Ebéd
13.00 – 16.30 Szekció-előadások
16.45 Könyvbemutató
17.30 Kulturális program (színházi előadás)
2018. november 24. szombat
9.00 – 9.30 Plenáris előadás
9.45. 13.00 Szekció-előadások
14.00 Workshop-ok
Bármilyen kérdés esetén kérjük, keressenek bennünket a mobilkonf2018@gmail.com e-mail
címünkön!

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

