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A 4. Művészetpedagógiai Konferencia – ELTE Workshop for Arts Education 2021 

alcíme ebben az évben: 

Élni a kultúrát –  Játék, művészetpedagógia és tudomány 

 

 

A konferencia időpontja 2021. május 20-21. csütörtök-péntek. Az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem öt Karának (BGGYK, BTK, PPK, TÓK és TTK) hagyományteremtő 

vándorkonferencia sorozatát a Természettudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, a 

Gyógypedagógiai Kar után 2021-ben az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar rendezésében 

folytatjuk. 

Felkérjük a játék pedagógiájával, a társművészetek pedagógiájával, valamint a gyermek- és 

ifjúsági kultúrával tudományos igényességgel foglalkozókat, osszák meg tapasztalataikat! 

Fontos rámutatni a társadalmi felelősségvállalás fontosságára a kultúra közvetítésében. 

Célunk a művészetpedagógia, a művészettel nevelés területén születő innovációk, kutatási 

eredmények tudományos igényű bemutatása, a művészetpedagógia szakemberei közötti 

nemzetközi kapcsolatok erősítése, valamint új kutatási, fejlesztési programokban való 

együttműködések elősegítése az Eötvös Loránd Tudományegyetem karokon átívelő 

együttműködésében és szervezésében. A konferencia munkanyelve magyar és angol. 

A pedagógusok képzésében kiemelt szerepe van a gyermekkultúra tudományos tanulmányozásának, 

valamint a művészettel nevelésnek. A konferencia tudományos konferencia, a meghívott főelőadók 

személyén túl, magyar és angol nyelvű absztraktokkal lehet jelentkezni több műfajban. Az absztraktokat 



két független bíráló véleményezi. Határozott törekvésünk, hogy a mindennapi pedagógiai gyakorlathoz 

kapcsolódó kutatások helyét, -jelenleg a játékhoz, a gyermekkultúrához, a művészettel neveléshez 

kapcsolódó kutatások helyét-, megtaláljuk a tudományos kutatások palettáján. 

2021 májusában online konferenciára készülhetünk, ezért arra készülünk  http://mpk.elte.hu/ A 

konferencia honlapján a meghívott előadók személye folyamatosan frissül.  

 

Azoknak a kollégáknak, akik szakmai anyaggal regisztrálnak, és absztraktjuk elfogadásra kerül, 

szerkesztett tanulmánykötetben (konferenciakötetben) való megjelenés lehetőségét biztosítjuk 

az előző évek gyakorlatának megfelelően. MPK 2019 kötet,  MPK 2018 kötet 

MPK 2017 kötet 

A konferencia pedagógus kollégáknak 5 kreditértékű továbbképzésnek minősül, kérjük 

amennyiben erre igényt tart, jelezze a regisztrációs felületen, ebben az esetben a konferencia 

után tanúsítványt kap. 

 

Már lehet jelentkezni.  

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. 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 a felsőoktatásban és a közoktatásban 

2) Alkotási formák, nevelési gyakorlatok a gyermekkultúra, vizuális kultúra, digitális kultúra, 

zene, mozgás és tánc, a bábjáték, a mese, valamint a dráma területein 

3)  Innovatív  művészetpedagógiai módszerek, kutatások, képzések, jó gyakorlatok bemutatása  

4) Együttműködések a művészetpedagógia, a gyermekkultúra és a játék oktatásában, 

kutatásában 

 

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

 

Regisztráció: http://mpk.elte.hu/index.php?pid=informaciok/jelentkezes 

 

A regisztráció során mindenkinek szükséges kiválasztania egy művészeti területet, illetve 

témakört, ám bármit is választ, minden előadáson és műhelyen részt vehet! Aki befizeti a 

regisztrációs díjat, egy linket kap, melyen csatlakozhat a konferenciához. 

 

Időpont: 2021. május 20-21. Helyszín: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar ONLINE térben 

 

A 4. Művészetpedagógiai Konferencia főelőadója Csépe Valéria akadémikus, aki 

A gyermeki tanulás és a játék témakörében tartja előadását. 

 

 

 

Szeretettel várjuk konferenciánkon! 

 

Kolosai Nedda    és   Janek Noémi 
a konferencia elnöke           a konferencia titkára 

 

http://mpk.elte.hu/
http://mpk.elte.hu/download/MPK_2019_konferencia_kotet.pdf
http://mpk.elte.hu/download/2018_MMA_MPK_kotet_osszevont_VEGLEGES_.pdf
http://mpk.elte.hu/download/MPK_2017_magyar_kotet_final.pdf
http://mpk.elte.hu/?pid=regisztracio/ujfelhasznalo
http://mpk.elte.hu/en/
http://mpk.elte.hu/index.php?pid=informaciok/jelentkezes


 

 

 


