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Egy ideje nem jelentkeztünk hírekkel 
az InSEA háza tájáról, ami nem azt 
jelenti, hogy ne történnének izgal-
masabbnál izgalmasabb dologok a 
művészetpedagógia legnagyobb és 
legjelentősebb nemzetközi szerveze-
te körül. Épp ellenkezőleg! A világjár-
vány jelentette kihívások, a háború, 
a globális felmelegedés és az ennek 
kapcsán megjelenő társadalmi, gaz-
dasági és kulturális krízisek mind-
mind olyan hatások, amelyek drámai 
erővel formálják korunk világát. Az 
InSEA pedig lépést tart és új utakat 
mutat valamint válaszokat kínál a ki-
hívásokra. A világnak nagyobb szük-
sége van művészetpedagógiára, mint 
valaha!

1.  InSEA World Council 2022-
23 and InSEA Regional Council 
Executive Boards 2022- 24 (Asia 
and Europe) - Választások
Május elsején lezárultak a virtuális 
urnák, az InSEA új világ tanácsot és 
regionális vezetőket választott. Az 
eredmények a teljesség igénye nél-
kül:

Elnök: Glenn Coutts (Skócia), kihívó 
nélkül újraválasztva.
Alelnökök: Mira Kallio-Tavin (Finnor-
szág), Susan Coles (Anglia).

Európai regionális vezetők:
Vezető: Andrew Ash (Anglia),
Kincstárnok: Leena Hannula (Finnor-
szág),
Titkár: Maria Letsiou (Greece).

A vezetésben ezek alapján egyér-
telmű angolszász és finn dominan-
cia jellemző. Nem kisrészben ezen 
országok kiváló művészetpedagógiai 
hagyományainak köszönhetően.

2. InSEA World Forum 2022 - 
Mapping
Sikeresen lezajlott az InSEA első on-
line világ fórumja, ahol számtalan 
előadó és az UNESCO által delegált 
keynote speaker mutatta be csodás 
munkáit és osztotta meg értékes 
gondolatait a regisztrált résztvevők-
kel. Az összes panel elérhető rövide-
sen online!

A programról részletesebb informá-
ció itt található.

3. InSEA kiadványok, publikációk
Kiváló kiadványok láttak napvilágot 
az utóbbi időben. Ezek közül a szer-
kesztő a következőket ajánlja:

Borderless: Global Narratives in Art 
Education, Szerkesztők: Ryan Shin & 
Karen Hutzel.

InSEA Hírmondó
2022/1, nyár

Klima Gábor, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola

InSE A HÍREK

https://www.insea.org/insea-world-forum-2022/
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https://www.insea.org/insea-world-forum-2022/
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Egy igen hosszú és igen alapos anto-
lógia, amely nem kisebb célt tűzött ki 
maga elé, mint a művészetpedagógia 
aktuális elméleti, gyakorlati, társa-
dalmi és kulturális kontextusainak, 
eredményeinek, dilemmáinak be-
mutatása. Vagy ahogy a szerkesztők 
fogalmaznak a bevezetőben: egy pil-
lanatkép a vizuális nevelés jelenéről.
Ezen a linken elérhető.

Learning Through Art: Intenational Pic-
tures of Practice

Fontos kiadvány érkezik augusztus-
ban. Ritka ugyanis a tisztán gya-
korlatokat bemutató módszertani 
kiadvány. Ráadásul nemzetközi kite-
kintéssel. A következő hírmondóban 
alaposabban is szemlézzük!
Egy kivonat már elérhető belőle itt

4. IMAG - InSEA ART Education 
VISUAL Journal
Az InSEA vizuális neveléssel foglal-
kozó kiadványa egy nagyon fontos 
számmal jött elő. A globális felmele-
gedés (avagy klímaváltozás - clima-
te change) feldolgozását elősegítő 
lapszám segítséget nyújt a vizuális 
neveléssel foglalkozóknak remek 
példákon keresztül bemutatva, hogy 
milyen módokon nyúlhatunk hozzá, 
egy ennyire aktuális és érzékeny té-
mához művészetpedagógiai szem-
pontból.
A lap ezen a linken elérhető.

5. Esemény naptár
Hasznos tartalom lehet azoknak, 
akik a legegyszerűbb elérést kere-
sik az InSEA programokhoz: az InSEA 
eseménynaptára visszaszámlálóval. 
Itt érhető el.
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https://www.insea.org/wp-content/uploads/2022/05/Borderless-Global-Narratives-in-Art-Education.pdf
https://www.insea.org/wp-content/uploads/2022/06/LTA3_sample-3.pdf
https://www.insea.org/wp-content/uploads/2022/05/IMAG_issue_13.pdf
https://www.insea.org/our-events/events-calendar/

