
Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat  2021/1. 

tut

Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat 
9. évf., 1. szám 372–374. (2021) 

 
Örömmel adjuk hírül, hogy lehetőség van  

a 
4. Művészetpedagógiai Konferenciára  

(ELTE Workshop for Arts Education 2021) 
regisztrálni. 

 http://mpk.elte.hu/index.php?pid=regisztracio/ujfelhasznalo 
 

A konferencia alcíme:  
JÁTÉK, MŰVÉSZETPEDAGÓGIA és TUDOMÁNY 

 
A konferencia szervezője 2021 május 20-21-én  

az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. 
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A Kiss Áron Emlékévhez kapcsolódóan, kimondottan olyan témája van 

konferenciánknak, amely számot tarthat tanítók, óvók, kisgyermeknevelők, 
tanárok érdeklődésére.  

 
Mindennapi szaladgálásainkban érdemes néha megállni,  

jelen lenni, figyelni.  
Erre a varázslatra képes a művészeti tevékenység és a játék. 

 
Fantasztikus előadók és műhelyek járják körül ezt az izgalmas témát: 

Winkler Márta, Csépe Valéria, Varró Dániel.  
A konferencia mottója: Élni a kultúrát! 

 
Minden érdeklődő pedagógus kollégának szükséges regisztrálnia a konfe-

renciára. A konferencia 5 kreditértékű továbbképzésnek minősül, kérjük 
amennyiben erre igényt tart, jelezze a regisztrációs felületen, ebben az eset-

ben a konferenciát követően e-mailen tanúsítványt kap.

 
A regisztrációs felület: http://mpk.elte.hu/?pid=regisztracio/ujfelhasznalo  
A konferencia díjával az ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítványát támogatják  
a résztvevők. Az érdeklődők száma óriási  tapasztalataink szerint. Mindig 
kísérik média megjelenések a rendezvényt. Érdemes időben regisztrálni,  
mert amikor a létszám eléri az online konferencia limitjét lezárul a regiszt- 
ráció. A regisztráció díja dolgozóknak 10 ezer forint, egyetemi hallgatóknak  
3 ezer forint, mely magában foglalja az összes programon való részvétel  
lehetőségét előadóként és résztvevőként.  

 
A konferencia főbb témái 2021-ben: 1) A játék helyének, szerepének kutatása  
az intézményes nevelés színterein. 2) Nevelési, alkotási formák a gyermek-
kultúra, vizuális kultúra, digitális kultúra, zene, mozgás és tánc, a bábjáték,  
valamint a dráma területein. 3) Innovatív művészeti és művészetpedagógiai  
módszerek, kutatások  és képzések. 4) Együttműködések  a művészet- 
pedagógia, a gyermekkultúra és a játék oktatásában, kutatásában.   

Konferencia honlapja: http://mpk.elte.hu/en/

Regisztráció: http://mpk.elte.hu/index.php?pid=informaciok/jelentkezes
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A regisztráció során mindenkinek szükséges kiválasztania egy művészeti 

területet, illetve témakört, ám bármit is választ, minden előadáson és mű-
helyen részt vehet!  

 
Időpont: 2021. május 20–21.  

Helyszín: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar ONLINE térben 

Szeretettel várjuk konferenciánkon!

Kolosai Nedda
a konferencia elnöke

és Janek Noémi
a konferencia titkára


