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Nézzük, mi újság az InSEA háza
táján! Annyi bizonyos, hogy nehéz,
de izgalmas éven vagyunk túl, a
művészetpedagógia és a távok
tatás pedig, ha nem is önként, de
“barátságot” kötött egymással…
1. InSEA World Congress
Az InSEA World Congress, az eddig
háromévente rendezett legjelen
tősebb konferencia a szervezet
életében, melyet legközelebb Kí
nában rendeznek meg, , az eredeti
tervekhez képest átalakul és jfizikai
jelenléttel számolva, 2022 nyará
ról átkerül 2025 nyarára. Az InSEA
Világtanácsa (World Council, az
InSEA vezetősége) hosszas egyez
tetéseket követően hozta meg ezt a
nehéz döntést. A 2023-as Világkon
ferencia Törökországban egyenlő
re a tervezetteknek megfelelően
alakul). Erről itt olvashattok bőveb
ben. Ha megjelenik a felhívás előa
dások és kiállítási anyagok bekül
désére, erről időben beszámolunk
a Facebookon, a Vizuális Mester
pedagógus Műhely nevű szakmai
csoportunkban.
A 2022-re tervezett találkozó sem
marad el, hanem a kínai kollégák
szervezésében, online formában
kerül megrendezésre és nem “Wor
ld Congress” lesz, hanem “World
Forum”, azaz világtalálkozó lesz,
amely a Világtanács tagjainak szer
vezésében, webináriumok soroza
tából áll majd. A jelenlegi tervek
szerint a téma marad, vagyis a hí
vószó továbbra is a Mapping in art
education. Az eseményt az InSEA
Asia, vagyis az InSEA ázsiai orszá
gait tömörítő tagszervezet koordi
nálja majd.
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Mivel a fórummal kapcsolatos
helyzet még változhat a világjár
vány függvényében, ezért érdemes
lesz követni az ezzel kapcsolatos
híreket. A virtuális kongresszus
nak vitathatatlan előnye, hogy nem
kell repülőjegyet és szállást fizetni,
de értelemszerűen az élmény sem
ugyanaz. E sorok írója idén nyáron
részt vett az InSEA Baeza - European
Congress-en nyaralójának nappali
jából. Sajnos az élmény nem volt
összehasonlítható egy spanyolor
szági egyhetes nemzetközi kong
resszussal… Itt olvashatjátok a
programot és az előadások össze
foglalóit.
2. InSEA Latin America
Az InSEA dél-amerikai regioná
lis kongresszusa november végén
került megrendezésre. A fókusz
ban a művészetpedagógia radikális
karaktere áll. A konferencia címe is
erre utal: Cracks and provocations
in the teaching and learning of the
arts - Törések és provokációk a mű
vészetoktatásban. A konferencia
nyelve angol, spanyol és portugál

volt. Rengeteg izgalmas előadás ta
lálható a programban, a konferen
cia kötet rövidesen elérhető lesz!

3. The InSEA Oscars
2022 februárjáig lehet leadni a pá
lyázati anyagokat az InSEA díjai
ra. A három különböző kategória
művészetpedagógusokat díjaz, akik
kiemelkedő szakmai, művészeti
tevékenységükkel járulnak hozzá
a nemzetközi művészetpedagógiai
közösség munkájához.
A kategóriák:
• The Sir Herbert Read Award:
Életműdíj
• The El-Bassiouny Award:
Kivételesen értékes, különleges
gyakorlatot díjaz
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• The Edwin Ziegfeld Award:
kimagasló kutatási eredménye
ketdíjaz (ezt Kárpáti Andrea is
elnyerte, a kamaszok vizuális
nyelvével kapcsolatos kutatásai
ért jelölték).
A díjra jelölés módjáról bővebb in
formációt itt találhatunk: https://
www.insea.org/InSEA-awards
4. Világtanács tagok
megválasztása
A 2022-23-as elnökség megválasz
tása rövidesen aktuális lesz. Az ez
zel kapcsolatos információk hama
rosan publikusak lesznek.
5. Webinárok
A 2022-es webinárok a következő
témák köré rendeződnek:
Inclusion - Befogadás
Sustainability - Fenntarthatóság
Internationalisation or Globalisation
- Nemzetköziség vagy globalizmus.
A webinárok továbbra is ingyene
sek, a résztvevőknek csak regiszt
rálniuk kell. A pandémia teremtette
sajátos helyzet miatt a webinárok
tulajdonképpen az InSEA legsikere
sebb programjai az utóbbi időkben.
Népszerűségük töretlen és nem
várt eredményükként új tagokkal is
bővült az InSEA szervezete. Sajnos,
csak a szervezet tagjait értesítik
egy-egy webináriumról - tehát, ha
érdekelnek a témák, legyél tagja az
InSEÁ-nak! Itt jelentkezhetsz tagnak.

7. International Journal of
Education through Art 17.3
Az IJETA új száma szintén elérhető
már, a korábbi számokhoz hason
lóan, InSEA tagok számára ingye
nesen. Egy újabb ok, hogy tagja
legyél a szervezetnek! Innovatív vi
zuális nevelési módszerek, kutatási

eredmények leírásai, rajzpedagó
giai programok, múzeumpedagó
gia és sok egyéb hasznos tartalom
olvasható az újságban. A tartalom
jegyzéket lentebb láthatod. Itt van
az újság weboldala, ahová angol
nyelvű cikkek is beküldhetők.

6. IMAG - InSEA Art Education
Visual Journal
Az IMAG új száma (Stories of transformation, Az átalakulás történetei)
november 15-én jelent meg. Töb
bek között egy erdei galéria, online
tanítási gyakorlatok valamint egy
multimédia projekt leírása olvasha
tó benne.
Az IMAG következő száma a glo
bális felmelegedéshez, vagyis az
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó
kérdéseket tematizál. A lehetséges
publikációval kapcsolatos informá
ciók rövidesen elérhetőek lesznek
az IMAG oldalán, ahol a régi számo
kat is megtalálod!
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