Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXIX. országos
konferenciája (MAFIOK)
Kaposvár, 2015. augusztus 24-26.
(Második körlevél)

Tisztelt Kolléganő/Kolléga!

Szeretettel meghívjuk a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán megrendezésre kerülő
XXXIX. MAFIOK konferenciára.

A konferencia időpontja: 2015. augusztus 24-26. (hétfő, kedd, szerda)
Helyszíne: Kaposvári Egyetem 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

A konferencia tervezett főbb témakörei
a korszerű matematika-, fizika- és informatikatanítás és tanulás új útjai és távlatai,
oktatásfejlesztés a matematika, fizika és informatika tárgyakban,
meglévő oktatási potenciál hatékonyabb kihasználása,
számítógépes rendszerek a felsőoktatásban,
a felsőoktatás alapozó tárgyainak oktatás-módszertani problémái,
kutatási, fejlesztési eredmények,
mesterképzésbe való bekapcsolódás gondjai és tapasztalatai,
Az élményközpontú matematika-oktatás és STEAM (Science, Technology,
Engineering, Arts & Maths) integráció lehetőségei Magyarországon
− Kerekasztal és könyvbemutató (Adventures On Paper Math-Art Activities for
Experience-centered Education of Mathematics)
− FÉNY-ÁRNYÉK avagy a fény, mint a fizika kiemelt fejezete az oktatásban
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−
−
−
−
−
−
−

A konferencia hivatalos nyelve: magyar, angol
A lektorált kiadvány nyelve: magyar, angol

Előzetes program
Augusztus 24. (hétfő)
10:00- 12:30 Érkezés, regisztráció az egyetem új kollégiumában, szállás elfoglalása
12:30 – 13:30 Ebéd
14:00 – 17:00 Megnyitó, plenáris előadások
19:00 – 21:00 Kulturális program, fogadás
Augusztus 25. (kedd)
08:30 – 13:00 Szekcióülések, poszter bemutató
13:00 – 14:00 Ebéd
14:30 – 19:00 Kirándulás
19:30 – 22:00 Munkavacsora, borkóstoló
Augusztus 26. (szerda)
09:00 – 12:30 Plenáris ülés, előadások
12:30 – 13:00 A konferencia összegzése, zárszó
13:00 – 14:00 Ebéd

Jelentkezés és szolgáltatásigénylés, határidők
A jelentkezés a konferencia honlapján található on-line jelentkezési lap kitöltésével, a
kivonatok, cikkek beküldése szintén a honlapon keresztül történik:
Jelentkezés és az absztrakt beküldési határideje: 2015. május 15. (péntek).
A bizottság értesítése az előadás elfogadásáról: 2015. június 8. (hétfő).
A konferencia kiadványt (a nyomtatott kötetet) terveink szerint a konferencián meg fogják
kapni a résztvevők, ezért a cikkek beküldésének végső határideje 2015. július 17. (péntek).
A honlap címe: http://www.mafiok.ke.hu/

(elérhető!)

A regisztráció, absztrakt, értekezés és lektori vélemény feltöltése a honlapon keresztül
történik. A fiók létrehozása után lesznek a feltöltési funkciók elérhetők.
A konferencia e-mail címe:

mafiok2015@gmail.com

Konferenciadíjak és költségek
A konferencia regisztrációs díja 25.000 Ft, amely magába foglalja a programfüzetet, a
konferencia kiadványát, a DVD-t, a szünetekben fogyasztható frissítőket, a fogadás, a
kirándulás és a hozzá kapcsolódó vacsora költségeit.

Szállás, étkezés
A szobáink kétszemélyesek, tusolóval és külön toalettel ellátottak. Internetvételi lehetőség
biztosított a szobákban. Elhelyezés kétszemélyes szobában egy főre bruttó 3 500 Ft/éj.
Amennyiben egy fő szeretne a kétszemélyes szobában lakni, számára 5 000 Ft/fő/éj-ért
tudunk szállást biztosítani.
Mivel szakmai rendezvényről van szó az IFA-tól, mely Kaposváron 400 Ft/fő/éj, eltekintünk.
Reggeli 950 Ft/fő, ebéd 1500 Ft/fő, az alábbiak szerint (tetszés szerint választható):
hétfő: ebéd
kedd: reggeli és ebéd
szerda: reggeli és ebéd

A fény éve alkalmából:
Ha ugyanabból az intézményből legalább 3 fő vesz részt a konferencián és legalább egyikük
előadást is tart, akkor a regisztrációs díjból 5000 Ft kedvezményt kapnak fejenként.
Aki először vesz részt MAFIOK konferencián és előadást is tart szintén 5000 Ft kedvezményt
kap.
A fenti kedvezmények nem összevonhatók.

Szeretettel várunk minden kedves Kollégát/Kolléganőt Kaposváron!!!

A szervezőbizottság nevében:

Dr Stettner Eleonóra

Klingné Dr Takács Anna

a szervező bizottság elnöke

a szervező bizottság titkára

