
 

 

 

   Művészeti mérőeszköz fejlesztés 

   A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2019-ben „Művészeti mérőeszköz fejlesztés” című 

kutatási, fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységet valósít meg. 

  A cél egy olyan mérőeszköz készítése, illetve olyan módszertan kidolgozása, ami az 

óvodából az iskolába lépés határvonalán, az általános iskola megkezdésének idején 

művészeti eszközökkel segíti a pedagógusokat a tanulók megismerésében, azért, hogy 

számukra differenciált fejlesztést tudjanak biztosítani. A tervek szerint a mérőeszköz a 

vizuális, a zene-, az irodalom- és a táncművészetek terén megvalósítható diagnosztikát tesz 

lehetővé oly módon, hogy az egyes művészeti területeken nyújtott teljesítményeken 

túlmutató információkat szolgáltasson a vizsgált tanulókról. Például azon túl, hogy egy 

gyermekrajz, egy táncprodukció, egy elénekelt dal vagy egy elmondott vers informálhat 

bennünket a tanuló előadói/alkotói művészeti készségeiről, bizonyos keretek és 

körülmények között képet kaphatunk figyelmi, emlékezeti, gondolkodásbeli sajátosságairól, 

nyilvános szereplés során mutatott szorongásáról, érdeklődési köreiről is stb. 

   A művészeteken alapuló diagnosztika lehetőségét azok a kutatási eredmények és 

gyakorlati tapasztalatok alapozzák meg, melyek szerint a művészetek befogadásának és 

különösen gyakorlásának sokszínű specifikus és aspecifikus fejlesztő hatása van. Tekintve, 

hogy a személyiség- és képességfejlesztésnek szerves része a diagnosztika is (ami például 

kijelöli a fejlesztés célterületeit, s ellenőrzi, hogy a fejlesztés elérte-e kitűzött célját) a 

művészetek a fejlesztésen túl diagnosztikai lehetőségekre is alkalmazhatók lehetnek. 

Művészeti diagnosztikai eszközök már napjainkban is léteznek ugyan, ám azok gyakran 

klinikai felhasználásra és/vagy nem hazai iskolai körülmények közötti praktikus 

felhasználásra szolgálnak. Hasznos lehet tehát egy hazai, iskolai alkalmazásra fejlesztett 

művészeti diagnosztikai módszertan, illetve eszköz fejlesztése, majd bevezetése a 

pedagógiai gyakorlatba, ezzel már a lehető legkorábbi időpontban megtéve a lehető 

legtöbbet a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás ellen. 

   A kutatási alapokra épülő eszközfejlesztést követően az eszköz használatára oktató 

kézikönyvek kiadására, pedagógus továbbképzések és az iskolai bevezetést támogató 

fórumok, konferenciák megrendezésére kerül sor.  

   A „Művészeti mérőeszköz fejlesztés” az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 azonosítószámú „A 

tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című 

projekt keretében valósul meg a K+F Stúdió Kft. közreműködésével. 
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