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Meghívó
Drámapedagógiai szakmai nap általános és középiskolai
pedgógusoknak
a művésztanárok számára szervezett
tematikus nap keretében
Időpont: 2019. április 11. csütörtök, 1000 –1430 óra
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A rendezvény programja:
1000–1005

Megnyitó

1005–1135

Plenáris előadás:

1135 – 1205

Ebédszünet, szendvicsebédet biztosítunk

1205 – 1430

Drámapedagógiai szekció:

BARCSÁK MARIANNA intézetvezető
A művészeti nevelés lehetősége: a tehetség felismerése, segítése, motivációs módszerek
Előadó: ECKHARDT GÁBOR

Zene, játék, dráma- egy tanodavezető zenepedagógus szemszögéből
A szekciót vezeti: Lakatos György

• Kérdések és válaszok: ki a hátrányos helyzetű? - hivatalos és nem hivatalos meghatározások - mit mond a
jogszabály?
• A zene, népzene, népdal, a drámapedagógia, a művészetek szerepe a hátrányos helyzetűek oktatásában.
• Ritmusgyakorlatok, a ritmusok, a „gépzene”, a pop, a divat hatása és szerepe a gyerekek fejlődésére.
• Minden cigány gyerek hátrányos helyzetű?
• A szegények és/vagy a szegénység kultúrája.
• Néptánc, népzene, ritmusok, játék az oktatásban: gyakorlati tevékenység.
• Jó gyerek, rossz gyerek, okos gyerek, buta gyerek.
• Ki a tehetséges, ki a kreatív?
A szakmai napot vezetik:
ECKHARDT GÁBOR Liszt- díjas zongoraművész, zenepedagógus és ismeretterjesztő előadó.
2012-ben Artisjus Életmű- díjat kapott.
LAKATOS GYÖRGYa Romano Glaszo – Emberi Hang Művészeti Csoport vezetője (magyar, cigány, szerb, spanyol
népzene és néptánc), a Budaörsi Tanoda vezetője, utazó zenepedagógus, országszerte kisebb és
nagyobb települések általános és középiskoláiban (Nyírgyulaj, Hodász, Szendrőlád, Lucfalva,
Bátonyterenye, Ároktő, stb...) tart foglalkozásokat gyerekeknek, és tanítja őket.
A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25%-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések
keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani.

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, a Deák
tértől, ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti

pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK
Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók

