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Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Neveléstudomány Tanszéke, Vizuális
Nevelés Tanszéke, valamint a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara,
Gyermekkultúra Konferencia és Kiállítás címmel szervez két napos
rendezvényt az ELTE TÓK minden tanszékének aktív támogatásával és
részvételével.
A konferencia időpontja: 2014. november 20–21. csütörtök–péntek
Helyszín: ELTE TÓK épülete, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának szakmai profiljába illeszkedik a
kortárs
kulturális
élet
jelenleg
felfedezetlen
területének
a
gyermekkultúrának szakszerű ápolása, kutatása, az értékőrzés és
értékteremtés. Ezért több szempontból is kiemelkedő szakmai jelentőségű
Karunk számára egy olyan konferencia és kiállítás megszervezése, mely nem
profitorientált, hanem szakmai, multidiszciplináris szempontból közelít a
gyermekkultúra értékeihez. A rendezvény alapvető célja annak megláttatása,
hogy a gyermekkultúrával, gyermekművészettel foglalkozni egyet jelent a
gyermeki tanulással szakértő módon foglalkozni, ez is a Tanító- és Óvóképző Kar
profiljához, küldetéséhez kapcsolja a születő konferenciát és kiállítást.
A konferencia nyelve: magyar és angol.
A konferencia tervezett résztvevői: társintézményeink, hazai pedagógiai
intézetek, határon túli magyar tannyelvű pedagógiai intézetek, valamint a külső
oktatási helyszínek munkatársai.
A rendezvény célközönségét konferenciánkon a tudományos, szakmai közönség
képezi, egyben számítunk a hallgatók, és a tudatos szülők részvételére. A
kiállításon pedig hallgatóink, szülők, valamint az ország minden pontjáról
sereglett érdeklődőkre alapozunk, hiszen a rendezvény témája unikális.
A konferencia programja: plenáris előadások, tematikus szekciók, poszter
szekció.
Témakörök:
1) A gyermeki játék, játékszerek, a jelen és a múlt gyermekjátékai,
játszási szokásai
2) Művészetek a gyermekért és a gyermek által
(a) gyermekirodalom
(b) ének, zene, tánc
(c) a gyermekvilág számára készült tárgykultúra
(d) gyermeki ábrázolás
(e) bábszínház, gyermekszínjáték, drámajáték
(f) fotó, film, televíziózás, rádiózás, az internet kultúrája
3) Az óvoda és az iskola kultúrája
4) A gyermek által létrehozott és működtetett kultúra
5) A gyermekkultúra történeti vonatkozásai

A Gyermekkultúra Kiállításra várjuk valamennyi témakörünkhöz
kapcsolódóan iskolák, óvodák, bölcsődék, művészetpedagógiával foglalkozó
szakemberek anyagait. A kiállításon bemutatkozhatnak művészetpedagógiával
foglalkozó intézmények is. Az ELTE TÓK előzetes egyeztetés után a kiállítási
anyagokhoz termet és felületet biztosít.
Komplex szemléletmódjával, izgalmas témáival a rendezvény egységben láttatja a
művészet-pedagógiákat, a gyermekért és a gyermek által alkotott művészetet,
egyben kibővíti a kultúra általános fogalmát, annak gyermekkel kapcsolatos
vonatkozásaival. További információk

*
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Neveléstudományi Tanszéke,
Természettudományi Tanszéke és Vizuális Nevelés Tanszéke Természet és
művészet – A természet gyermekszemmel címmel fotópályázatot hirdet 6–12
éves gyerekek számára.

Látni és nézni. A gyermekek olyan részleteit látják meg a világnak, amit egy
felnőtt esetleg már soha. Ennek a varázslatos, élő, mégis pontosabb
természetszemléletnek ad teret pályázatunk.
A beérkezett pályaműveket vizuális szakértőkből és pedagógusokból álló zsűri
értékeli. A kategóriákat korcsoportonként, iskolatípusonként és a gyerekek
lehetséges különleges igényei szerint határoztuk meg.
6–7 évesek
8–10 évesek
11–12 évesek
Általános iskolások
Alapfokú művészeti iskolások
Sajátos nevelési igényű gyerekek
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A képeket A/4-es méretű fotópapírra nyomtatva, az alábbi információkkal kísérve
várjuk: az alkotó neve, születésnapja, iskolájának neve és címe, a megfelelő
kategória megjelölése, továbbá a kép címe és készítésének rövid története. Csak a
kiírásnak megfelelően beküldött fotók vehetnek részt a pályázatban. A képeket az
alábbi címre várjuk: ELTE TÓK, Vizuális Nevelési Tanszék, Pataky Gabriella,
1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.
Az első 30 helyezett munkáját az ELTE TÓK Vizuális Nevelési Tanszékének
Bálványos Huba Galériájában állítjuk ki, készítőjét meghívjuk az ünnepélyes
eredményhirdetésre és díjátadóra.
Beküldési határidő: 2014. szeptember 30.
A gyermekeknek szóló fotópályázat plakátja.

*
KALENDÁRIUM
1. „Művészettel nevelés: a nevelés művészete”
A konferencia programja
2. Szentirmai László tudósítása az Egerben megrendezett Gyermekbábosok
Országos Fesztiváljáról.

3. Megjelent Trencsényi László Művészeti neveléstől a gyermekkultúráig című
könyve.

*

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszéke
hagyományteremtési szándékkal, első ízben rendezi meg a Tolerancia napját.
A rendezvény időpontja: 2014. május 9.
A rendezvény célja, leépíteni a mássággal szembeni sztereotípiákat, megelőzni a
diszkriminációt és az előítéleteket. Ez évi programunk keretében a résztvevők
oktatói, hallgatói érzékenyítő tréningek keretében ismerkednek meg a fogyatékos
emberek mindennapjaiban megélt nehézségeivel. Az érdeklődőknek lehetőségük
nyílik arra, hogy tabuk nélkül beszélgessenek fiatal és idősebb sérült felnőttekkel,
egyetemi hallgatókkal. Az elfogadást, befogadást szolgálják a bel- és külföldön
már bemutatkozott speciális művészeti műhelyek alkotásai és előadásai.
A program résztvevői a teljesség igénye nélkül: Nem Adom Fel Alapítvány,
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatói, Gördülő Tánccsoport, ParaFitt Sportegyesület, Kemence Varázsa Közhasznú Alapítvány Kerámia Műhelye,
Parafónia Zenekar, az ELTE más karain tanuló fogyatékos hallgatók.
Helyszín: ELTE TÓK, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.

*
Az ELTE TÓK Matematika Tanszéke „Gondolod, hogy egyre megy?” címmel
konferenciát szervez Dr. Szendrei Julianna tiszteletére.

Dr. Szendrei Julianna (1948-2013)

A konferencia résztvevői hazai, valamint külföldi előadóktól hallhatnak a
neveléstudomány és a matematika didaktika területén végzett kutatásokról,
gyakorlatban kipróbált matematikai játékokról.
Hívjuk és várjuk azoknak a kollégáknak a jelentkezését, akik szívesen
bemutatnák kutatási eredményeiket, vagy beszámolnának a gyakorlatban szerzett
tapasztalataikról az alábbi három szekció valamelyikében:
 Tendenciák és aktualitások a neveléstudományban
 Gondolatok a matematikatanulásról és matematikatanításról
 A játék matematikája
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Örömmel fogadjuk azoknak a kollégáknak a jelentkezését is, akik érdeklődnek a
fenti témák iránt, de nem kívánnak előadást tartani,. A konferencián
nemzetközileg elismert, meghívott előadók tartanak plenáris előadásokat, a
szekciókat ismert hazai oktatók vezetik.
A konferencia nyelve magyar és angol. Az angol nyelvű plenáris előadások
megértését tolmácsolással segítjük. A 20 perces szekció előadások kiválasztását a
szekcióvezetők a beérkező absztraktok alapján végzik. Az előadások anyagaiból
konferenciakötet készül. A szakmai anyagok megjelentethetők cikk formájában is
a Gyermeknevelés című referált folyóiratban.
A konferencia időpontja: 2014. május 9–10.
Helyszíne: ELTE TÓK, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.
További információ: Korényi Anna, matek@tok.elte.hu

*
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Vizuális Nevelés Tanszéke szeretettel várja az
érdeklődő oktatókat, hallgatókat az alábbi rendezvényeire:

*A

Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény épületében rendezett kiállításra. A kiállítás megtekinthető 2014.
február 14-től március 17-ig, a második emeleti vitrinekben.
A kiállítás megnyitója: 2014. február 14.

*Bércesi-Dienes

Erika bábművész kiállítására. A kiállítás 2014. március 24 és
április 28 között tekinthető meg az, ELTE TÓK épületében.

*2014.

április 11-én bemutatkozik a Bálványos Huba Vizuális Módszertani
Kutató Műhely Kézművesség a technikaoktatásban címmel.

*
Az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke szeretettel várja az
érdeklődőket négy programból álló kortárs irodalmi rendezvénysorozatán.
A rendezvénysorozat programja:

1.* 2014. február 27. 15 óra

Berg Judit meseíróval beszélget Gombos Péter.
A rendezvény felelőse: Dr. Gajdóné dr. Gődény Andrea adjunktus.

2.* 2014. április 7. 15 óra
Magyar Nyelv Napja
Programok:
• Versmondó verseny, Mesemondó verseny, Szépkiejtési verseny, Szépirodalmi
verseny
• A kortárs magyar próza: Spiró Györggyel és Ferdinandy Györggyel beszélget
Tarján Tamás.

3.* 2014. április 29. 15 óra
A Költészet Napja

Múzsák tánca
Palya Bea és Szalóki Ágnes verses-zenés műsora
Házigazda: Dr. Daróczi Gabriella adjunktus.
4.* 2014. május 6. 15 óra

Sebő Ferenccel beszélget Dr. Daróczi Gabriella adjunktus.

Helyszín: ELTE TÓK, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.

Gyermeknevelés
I. évf. 2. szám (2013)

*
HÍREK
Megjelent a Neveléstudomány on-line folyóirat. Az ingyenesen hozzáférhető
tudományos folyóirat kommunikációs felületet biztosít a neveléstudomány iránt
érdeklődő illetve a neveléstudományt professzionálisan kutató oktatók, igényes
hallgatók számára egyaránt. További információk olvashatók itt, valamint a
folyóirat honlapján.

*
Megjelent az Andragógia és Művelődéselmélet on-line folyóirat. A folyóirat célja
a kölcsönös gondolatébresztés, szerzők, olvasók, oktatók, hallgatók szellemi
gazdagodása, a hazai és nemzetközi tudományos horizont bővítése érdekében.
További információk olvashatók itt, valamint a folyóirat honlapján.
Kiadó: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–
27. Telefon: (361) 461 4544
e-mail: szerkesztoseg@andragogia esmuvelodeselmelet.hu

