
M e g h í v ó

Megtisztelő megjelenésére számítva kérjük, hogy részvételi szándékát 
2015. szeptember 24-ig regisztrálja a Pesti vigadó honlapján (www.vigado.hu)!

(Regisztrációra a helyszínen is lehetőség van.) 

T o v á b b i  i n f o R M á c i ó : 
Kovács Őrs Levente, a Művészetelméleti Tagozat titkára 

e-mail: kovacs.ors@mma.hu
Tel.: 06-30-248-5936

A Magyar Művészeti Akadémia
 Művészetelméleti Tagozata 

tisztelettel meghívja

„Az élet kincsesháza” 
Művészeti nevelés, művészettel nevelés a közoktatásban  

című 
kétnapos konferenciájára 

i d Ő P o n T : 

2015. szeptember 25–26.  (péntek, szombat)

h e L y s z í n : 
Pesti vigadó, Makovecz terem 

(1051 budapest, vigadó tér 2., iv. emelet) 

(Kodály)

A konferencia szakmai felelőse: 
dr. solymosi-Tari emőke, 

a Művészetelméleti Tagozat vezetője 



9.30  feKeTe gyöRgy
(Megnyitó beszéd)  

Miről is beszélünk? Pedagógiai tapasztalataim  

9.45 cséPe vALéRiA Zenei nevelés az agy hullámain
10.15 Kucsera TAMás geRgeLy Túl a cél- és eszközszerűségen: művészeti nevelés
10.45 Kocsis MiKLós Hogyan hasznosíthatók az oktatásban  

a művészetelméleti kutatási eredmények?   
11.10 Kávészünet 

11.30 MindszenTy zsuzsánnA Mindennapos éneklés
12.00 Medgyesy s. noRbeRT História a barokk iskolai színpadon és énekelt 

történelem az iskolamesteri kéziratokban  
– közös dalolással egybekötött előadás

12.30 ebédszünet 

9.30 deMe TAMás A művészet mint társasérzelmi viszony, integráció, 
a művészeti nevelés nyelvei

10.00 bAgdy eMŐKe Művészeti nevelés és lelki egészség
10.30 gáLLné gRóh iLonA 

és gáLL viKTóRiA
Vedd ölbe, ringasd, énekelj!  
Ringató – zenei nevelés a családban

11.15 Kávészünet 

11.35 K. udvARi KaTALin Ének-Zenei Általános Iskola, Kecskemét, 1950.  
A legelső osztály tanulója voltam    

12.05 gRáf zsuzsAnnA Az óvodától az érettségiig. A Zeneakadémia  
Városmajor utcai Kodály-programja

12.35 soLyMosi TARi eMŐKe Felfedezőúton. Művészeti előadások évente tízezer 
zuglói fiatalnak

13.00 ebédszünet 

13.40 soMody beáTA és bedŐ KoRnéL Rövid tárlatvezetés 
   

14.00 soMody beáTA Semmiből valamit. Fenntarthatóság művészeti 
neveléssel a józsefvárosi Lakatos Menyhért 
Általános Iskola Alkotókörében

14.30 bedŐ KoRnéL Jövő-kép. Fotókultúrára nevelés
15.00 bugLyA sándoR Filmművészet és oktatás
15.25 Kávészünet 

15.45 Kovács henRiK A népi játékokban és a néptáncban rejlő nevelési 
lehetőségek  

16.15 TíMáR bösKe A néptánc mint anyanyelv. A Tímár-módszer  
alkalmazása a nevelésben

16.45 sebŐ feRenc Miért van szükség a népművészetre a közoktatásban?
17.15 siPos MiháLy A Muzsikás Együttes általános iskolai programja
17.45 hozzászólások 

18.10 filmvetítés Csak beszélj, gonosz korondi! 
Táncházban Lőrincz Lajossal
Rendezte: szomjas györgy, 1998 (30’) 

14.00 AnTAL-LundsTRöM iLonA A korai gyermekévek esztétikai aktivitásának 
jelentősége a hátrányos helyzetűek körében

14.30 szádeczKy-KaRdoss gézA  Szimfónia-program. A zenekar mint a szociális 
integráció hatékony eszköze  

15.00 APAgyi MáRiA Zene és vizualitás kapcsolata az oktatásban. A pécsi 
Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola programja

15.25 Kávészünet 

15.45 fARKas ádáM Személyiségfejlődés és vizualitás 
16.15 cseRnyus LŐRinc Az építészet oktatása az óvodától az érettségiig
16.45 RuboLd ödön Játszva tanulni és tanítani! Iskolai programok  

színész szemmel
17.15 hozzászólások 

2015. szeptember 25., péntek délelőtt  2015. szeptember 26., szombat délelőtt 

2015. szeptember 25., péntek délután  
2015. szeptember 26., szombat délután  

A konferencia ideje alatt a Pesti vigadó iv. emeletén, a Makovecz terem előterében látható kiállítások: 

A Lakatos Menyhért általános iskola és gimnázium gyermek Alkotókörének kiállítása.  
Az Alkotókör vezetője: somody beáta

Kiállítás a Magyar fotóművészeti Alkotókörök országos szövetsége diákfotó pályázatának képeiből   

 


