I. Művészetpedagógiai Konferencia
és ELTE Workshop for Arts Education
Négy művészeti ág: a dráma, a tánc, a vizuális művészetek és a zene, valamint a gyermek- és
ifjúsági kultúra oktatóit, kutatóit, művészeket és tanárképző szakembereket egyaránt várunk
2017. június 22−24. között az ELTE hagyományteremtő célú konferenciasorozata első
rendezvényeire. A konferenciasorozat célja a művészetpedagógia területén születő
innovációk és kutatási eredmények bemutatása, a művészeti ágak szakemberei közötti
kapcsolatok erősítése és új kutatási, fejlesztési programok szerveződésének elősegítése.
A konferencia központi művészetpedagógiai területe 2017-ben a vizuális nevelés, címe Kepes
György egyik művét idézve, „A világ új képe a művészetben és a tudományban – fókuszban: a
vizuális kultúra pedagógiája”. Várjuk a társművészetek és a gyermek- és ifjúsági kultúra
művelőit, kutatóit is, hogy ehhez a témához kapcsolódva osszák meg tapasztalataikat

Időpontok
2017. június 22−23: I. Művészetpedagógiai Konferencia (MPK) – magyar nyelven.
Korai regisztráció május 30-ig
2017. június 23−24: I. ELTE Workshop on Arts Education (EWAE) – angol nyelven.
Korai regisztráció május 30-ig
ELTE dolgozóknak mindkét rendezvény ingyenes.
A két rendezvény között félnapos átfedés van, (június 23, 14:00-20:00), amikor a
Művészetpedagógiai Konferencia részvevőinek is lehetősége van meghallgatni az angol nyelvű
EWAE nyitó plenáris előadásait, de folytatódnak a magyar nyelvű szekció előadások is.

Helyszín
ELTE TTK, 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A (Petőfi híd, budai hídfő)

Konferencia kiadványok, továbbképzési tanúsítvány
A konferencián előadással, műhelymunkával és 1-2 db A0 méretű poszter bemutatóval lehet
részt venni. A bírálati rendszerű konferencia szerkesztett előadás-kivonatai nyomtatott
kötetben és digitális publikáció formában egyaránt megjelennek.
A konferencia részvevői igényelhetnek igazolást 4x5 pedagógus-továbbképzési kreditről.

Jelentkezés
Mind a magyar, mind az angol rendezvényre elfogadunk jelentkezéseket. Ha szeretne
tájékoztatást kapni a részvételi formákról és a rendezvény előzetes programjáról, írjon
nekünk: vizualis-kultura@mta-kutatocsoport.elte.hu
Március 16: megnyílik a regisztrációs felület
Április 16-ig: absztraktok benyújtási határideje
Május 10-ig: szerzők értesítése az absztraktok elbírálásáról
Május 30-ig: korai regisztráció
Június 22−23: 1. Művészetpedagógiai Konferencia
Június 23−24: 1. ELTE Workshop on Educational Evaluation

