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4. Nové roly inštruktora a študenta

TÉMY KONFERENCIE

1. Budúcnosť vzdelávania - vzdelávanie pre
tretie tisícročie
● Bolonský proces a vývojové tendencie: zjednodušenie systému kvalifikácií vo vyššom vzdelávaní, zlepšenie mobility v Európe, prilákanie zahraničných študentov, zabezpečenie vyšších
štandardov vzdelávania, celoživotné vzdelávanie, zapojenie
študentov a vzdelávacích inštitúcií do vzdelávacieho procesu,
posilnenie európskej dimenzie vo vzdelávaní ● Politika vzdelávacieho procesu v spoločnosti založenej na znalostiach ● Platformy pre konsenzus, porovnávanie, hodnotenie a prípravu
vzdelávacej politiky ● Národný a európsky rámec kvalifikácií
● Revitalizácia vyššieho vzdelávania a podpora spolupráce medzi priemyslom a univerzitami ● Multinárodné vzdelávacie, tréningové a mládežnícke partnerské programy ● Medzinárodné
projekty inovatívneho vyučovania a učenia sa ● Štruktúry vzdelávania prekračujúce hranice jednej krajiny (medzinárodné
uznávanie a porovnávanie kvalifikácií) ● Najlepšie príklady
medzikultúrneho vzdelávania

● Kooperatívna výučba ● Skúsenosti inštruktorov a študentov
s eLearningovým procesom ● Práca inštruktora v sieťovom prostredí a zlepšenie vyučovania v triede ● Vzdelávanie inštruktorov v oblasti eLearningu ● Pedagogické otázky ● Stratégie eLearningovej výučby ● Certifikácia a uznávanie eLearningových
kurzov

5. Prípadové štúdie a projekty
● Špecifické kurzy a projektové riešenia v jednotlivých krajinách a inštitúciách ● Špecifické prípadové štúdie inštitúcií
● Virtuálne univerzity a univerzitné portály ● Trendy vo vývoji
nových informačných a telekomunikačných technológií a služieb
● Riešenia pre štátny (eGovernment) a súkromný sektor
● Právne aspekty zavádzania eLearningu

CIELE

 Rozširovanie skúseností vo využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní

 Vytvorenie multidisciplinárnej platformy pre výmenu infor-

2. Infraštruktúra
● Vplyv vysokorýchlostných sietí a novej generácie Internetu
na uplatnenie aplikácií vzdelávacieho charakteru ● Skúsenosti
s budovaním a prevádzkou širokopásmových komunikačných
infraštruktúr, obzvlášť vysoko-rýchlostného Internetu pre akademickú sféru ● Architektúry a návrh distribuovaných eLearning výukových prostredí • Metodológia kurzov na báze www ●
Multimediálne/hypermediálne systémy

3. Nástroje a aplikácie
● Autorské prostredia a nástroje ● Interaktívne výučbové
prostredia ● Nástroje pre skupinovú spoluprácu ● Virtuálna
realita a virtuálne eLearningové infraštruktúry ● Kvalita
a efektívnosť eLearningu ● Komplexné eLearningové prostredia
a riešenia ● Koncepty a modelovanie virtuálnych infraštruktúr:
eLearning, eBusiness, eMedicine, virtuálne laboratórium,
virtuálna univerzita ● M-learning: kombinácia výučby
na báze webu a bezdrôtového eLearningu ● Štandardizácia
eLearningových objektov

KONFERENCIE






mácií vo výskume a vývoji multimediálnych a hypermediálnych aplikácií, v komplexnej počítačovej podpore vzdelávania a v nových komunikačných službách
Vytvorenie širokej bázy budúcich zákazníkov a používateľov
týchto služieb
Podpora spolupráce medzi používateľmi a dodávateľmi
eLearningových riešení
Informácie o stave eLearningových aktivít v medzinárodnom meradle
Propagácia technológií podporujúcich eStratégiu

ŠTRUKTÚRA

KONFERENCIE

Plenárne prednášky pozvaných hostí ● Prednáškové (technické)
sekcie ● Dialógové (posterové) sekcie ● Videokonferenčné
a virtuálne prezentácie ● Panelové diskusie ● Výstava produktov komerčných firiem a ukážky ● Súťaž „eLearning v praxi“
- sprievodná akcia

www.iceta.sk
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Medzinárodná konferencia

11.-13.
MIESTO

SEPTEMBER

TERMÍNY

KONANIA

Hotel Academia
Stará Lesná
Vysoké Tatry, Slovensko
www.hotelacademia.sk
tel.: +421/52/4467 464-6
fax: +421/52/4467 275

2008, STARÁ LESNÁ, VYSOKÉ TATRY

1.
2.
3.
4.
5.

Plná verzia príspevku (6 strán)
Vyrozumenie o prijatí príspevku
Konečná forma príspevku
Registrácia a včasná platba
Posledné informácie a konečný program

ZASIELANIE

15 apríl 2008
30 apríl 2008
15. jún 2008
30. jún 2008
15. august 2008

PRÍSPEVKOV NA KONFERENCIU

Registrácia na web stránke konferencie www.iceta.sk s uložením plného textu príspevku v angličtine v rozsahu 6 strán v textovom procesore Word podľa tam
nachádzajúcich sa pokynov je do 15. apríla 2008.

ROKOVACIE

JAZYKY

 Oficiálnymi jazykmi sú angličtina a slovenčina
 Príspevky sa prijímajú iba v angličtine
 K dispozícii bude simultánny preklad do/z anglického jazyka

VÝSTAVA
Výrobcovia, poskytovatelia a prevádzkovatelia nových aplikácií a služieb budú mať príležitosť predstaviť svoje nové produkty, služby, zariadenia atď. na výstave, ktorá sa bude
konať v priľahlých priestoroch konferencie.
Prihlášky na výstavu možno nájsť na stránke www.iceta.sk, príp. svoj záujem oznámte
na sekretariát konferencie (písomne / e-mailom / telefonicky).

DOPLNKOVÝ

SEKRETARIÁT

KONFERENCIE

Sekretariát konferencie:
Štefan Fejedelem (marketing)
Zuzana Szabóová (asistent)
Gabriela Puškášová (sekretariát)
Adresa:
elfa, s.r.o.
Letná 9, 042 00 Košice
Slovensko
Tel: +421/55/62 538 39
Fax: +421/55/62 532 00
e-mail: iceta@elfa.sk
www.iceta.sk

PROGRAM KONFERENCIE

V tretí deň konferencie je plánovaný celodenný program na tému vývoja, nových riešení
v oblasti eLearningu a brainstorminu za účasti odborníkov. Svoj predbežný záujem o uvedený program láskavo vyznačte pri registrácii.

Súťaž „eLearning v praxi”
Táto súťaž je sprievodnou akciou konferencie ICETA 2008. Súťaž sa bude konať v priestoroch konferencie deň pred jej konaním. Najúspešnejšie eLearningové riešenia budú ocenené a výsledky v jednotlivých kategóriách budú vyhlásené v rámci konferencie.

Hlavné ciele súťaže:
 Zhodnotiť úroveň súčasného stavu v oblasti využívania IKT vo vzdelávaní
 Napomôcť zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu
 Podporiť záujem o tvorbu, implementáciu a šírenie nových foriem vzdelávania na báze
eLearningových riešení

Súťaž je vyhlásená v dvoch kategóriách:
1. On-line kurzy
2. Podporný materiál pre on-line vzdelávanie
Zvláštna cena súťaže bude udelená najúspešnejšej študentskej práci v oblasti
eLearningu. Propozície súťaže a prihláška projektov do súťaže sú dostupné na stránke
www.iceta.sk. Súťažné práce treba prihlásiť do 15. júna 2008.

www.iceta.sk

