TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT”

MEGHÍVÓ
ESZTÉTIKAI NEVELÉSI MŰHELY RAJZ ÉS MAGYAR SZAKOS TANÁROKNAK
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET
A program célja: a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A
PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” című pályázat keretében interaktív szakmai műhely
szervezése a rajz és a magyar szakos tanárok számára az esztétikai nevelési projektek tervezésének,
lebonyolításának és értékelésének a témájáról a rajzból meghirdetett OKTV húszéves történetéből vett
példák alapján: „Jövő idő” reflexiók az elkövetkezőkre; „Retrospektív” – a múlt kreatív megidézése a
fiatalok műveiben; „Színhatás” képen, fotón, plasztikán és szövegben; „A hely szelleme”: környezetünk a
fiatalok szemével, illetve további témák.
A műhelymunka során a résztvevők megismerhetik a 1718 évesek portfolióit (terveket, vázlatokat,
munkanaplókat és kész műveket), valamint a versenyen készült egyéb munkákat (fejrajzokat és kreatív
feladatokat) is. A részvevők megismerkednek a zsűrizésnek és a portfólió értékelésének a módszereivel,
majd a magyar és a rajz szakos tanárok kis csoportokban együtt értékelik a munkákat, és megbeszélik,
hogyan fejleszthető a két tantárgyban, esetleg közös foglalkozásokkal a fiatalok kreativitása és szóbeli,
illetve képi kifejezőkészsége.
A szakmai műhelyek vezetői: Kárpáti Andrea (ELTE TTK)
Zombori Béla (KAPTÁR Művészeti Műhely Archívum)
Időpont: 2015. január 23. (péntek) és 2015. január 30. (péntek) 14:00–18:00 h
A két foglalkozás programja megegyezik.
Hely: KAPTÁR Művészeti Műhely Archívum, 1033 Budapest, Szérűskert utca 40., a Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola déli oldalán (Megközelítés: a Batthyányi térről az 5-ös hévvel a 6., a Kaszásdűlő
megállóig, onnan 5 perc gyalog a Szérűskert utcáig.)

PROGRAM:
14:00–17:00
17:00–18:00

MŰHELYMUNKA
BÜFÉ, KONZULTÁCIÓ

A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a http://metodika.btk.elte.hu/jelentkezes
oldalon. A 2015. január 23-i programra január 20-ig, a január 30-i műhelyre január 27-ig lehet regisztrálni.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapon az adatain kívül írja be a következőket is: A jelentkezés tárgya:
Esztétikai nevelési műhely. Megjegyzés: január 23. vagy január 30.
Az ELTE BTK koordinálásával a pályázat keretében megvalósuló további szakmai
programokról
a
http://metodika.btk.elte.hu/tamop412b
oldalon
tájékozódhat.
A programra minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
KAPTÁR Művészeti Műhely Archívum

