XXI. Multimédia az oktatásban
konferencia
II. IKT az oktatásban
konferencia

2015. május 22–23.
2015-ben huszonegyedik alkalommal kerül megrendezésre a
Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia
és második alkalommal az IKT az oktatásban konferencia
A rendezvény szervezői:
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Multimédia az Oktatásban Szakosztály, Budapest
A rendezvény időpontja: 2015. május 22–23.
A rendezvény helyszíne: Szabadka, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar,
Strossmayer utca 11. (www.magister.uns.ac.rs)
Regisztráció és további információk: http://goo.gl/skQZzx
A konferencia célja, hogy:
 elősegítse az oktatás, a kutatás és a fejlesztés különböző területein dolgozó
szakemberek tapasztalatcseréjét és találkozását;
 bemutatkozási lehetőséget adjon az oktatóknak, kutatóknak és PhD
hallgatóknak az új kutatási eredmények széleskörű szakmai megismertetésére
és megvitatására előadások, kiállítások és kiadványok segítségével;
 az előadások alapján, a konferencia szakértői bizottsága által javasolt szakmai
anyagok lehetőséget kapnak a Journal of Applied Multimedia
(http://www.jampaper.eu) nemzetközi, referált folyóiratokban történő
megjelenésre.
Az előírásnak megfelelő sablon alapján benyújtott előadások a konferencia
kiadványát képező DVD-n jelennek meg magyar és angol nyelven, ISBN számmal
ellátott elektronikus kiadvány formájában. A kiadvány az NJSZT-MMO Szakosztály
internetes oldaláról is elérhető lesz (www.mmo.njszt.hu).

A konferencia tervezett témakörei:
 A tanulási környezet technikai, technológiai változása
 A tanulási környezet módszertani, didaktikai, andragógiai és felnőttoktatási
kérdései
 Digitális állampolgárság az oktatásban
 mLearning, eLearning és környezete
 A tanulás személyessé és korlátlanná válásának lehetőségei
 www alapú kurzusok, tananyagok és interaktív tanulói környezetek
 Az interaktív tábla és alkalmazása az oktatásban
 A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban és a felnőttképzésben
 Multimédia/hipermédia rendszerek, információs és kommunikációs központok
az oktatásban
 Virtuális valóság az oktatásban
 Multimédiafejlesztések, eredmények, alkalmazások bemutatása
 Tartalomkeresés és közzététel weben
 Személyes tartalmak és közösségi oldalak alkalmazása az oktatásban
 Szerzői jog és elektronikus tartalmak kapcsolata
 Személyes tudás vagy közösségi tudás
 Könyvtári multimédiás alkalmazások
 Multimédia és a tudományos kutatás összefonódása
A szakmai megjelenés, bemutatkozás lehetséges formái a konferencián:






hagyományos plenáris és szekció előadások
poszter- és fotóbemutató
kiállítóként történő bemutatkozás
PhD hallgatók a kutatási területüknek megfelelő szekcióban adhatnak elő
akkreditált pedagógus-továbbképzés és műhelymunka (MOODLE, felhő alapú
dokumentumok, online szavazórendszerek)

A konferencia nyelve: magyar, szerb és angol (tolmácsolást biztosítunk)
Határidők:
2015. március 29. – Regisztráció és az összefoglalók feltöltése
2015. április 14. – Értesítés a szakmai bírálatokról
2015. május 10. – Tanulmányok beküldési határideje és a regisztrációs díj befizetése
2015. május 17. – Végleges program
2015. május 22–23. – A konferencia időpontja
Részvételi díj:
A teljes részvételi díj 55€, illetve 35€ a kedvezményes a PhD hallgatók és NJSZT
tagok számára. Az átutalás banki költségei a résztvevőt terhelik. Ez az összeg
magába foglalja a részvétel költségeit, a résztvevők számára készített
ajándékcsomagot és az étkezést két napra (szállásról a résztvevőknek kell
gondoskodnia – szálláslehetőségek a konferencia honlapján).

