
 

 

  

 

    Elkészült a művészeti mérőeszköz prototípusa 

 

   A Magyar Képzőművészeti Egyetem „Művészeti mérőeszköz fejlesztés” címmel 

kutatásra, fejlesztésre és innovációra irányuló tevékenységet valósít meg 2019-ben. 

 

   E tevékenység keretében egymásra épülő módon készült el eddig a művészeti mérőeszköz 

fejlesztést megalapozó tanulmány, ami lehető tette a koncepció kidolgozását, ami alapján 

2019. márciusában létrejöhetett a mérőeszköz prototípusa. 

 

   A művészeti mérőeszköz fejlesztése révén olyan vizsgálóeljárás jöhet létre, amelyek 

segíthetik a pedagógusokat abban, hogy diákjaik kognitív, illetve non-kognitív sajátosságait 

vizuális, irodalmi, zenei és táncos művészeti jellegű feladatokon keresztül ismerhessék meg. 

A tanulók megismerése pedig a differenciált fejlesztés tervezésében és megvalósításában 

segítheti a pedagógusokat. 

 

   E vizsgálóeljárás főbb jellegzetességei: elméleti alapja a tanulást (beleértve az iskolai 

jellegű tanuláson túl, a személyiség- és képességfejlesztés során megvalósuló tanulást is) 

információfeldolgozó folyamatként értelmező OxIPO-modell. Az OxIPO-modell 

képletszerűen: Teljesítmény = Organizáció x (Input + Process + Output). A művészeti 

mérőeszköz esetében az organizáció (szervezés) a pedagógus feladata, az inputon a tanulókat 

érő ingereket értjük (pl. tanári instrukciót egy adott művészeti feladat végrehajtásával 

kapcsolatban, valamint a környezeti ingereket). Az output a tanulók által létrehozott mű, 

alkotás. Végül a process pedig a művészi alkotótevékenység során végbemenő 

kognitív/emocionális információ feldolgozó folyamat, ami közvetlenül nem megfigyelhető, 

de az input és az output ismeretében következtethetünk rá. A kognitív képesség esetében 

például a percepció, a figyelem, az emlékezet és a gondolkodás folyamatai vizsgálhatók e 

megközelítés alapján – rajzos, irodalmi, zenés és táncos feladatokon keresztül. Ezek mellett 

nonkognitív személyiségvonások – például érdeklődés, énkép, önértékelés, szorongás stb. – 

esetében is információk nyerhetők a tanulókról. 

 

   A közeljövő feladata a prototípus tesztelése, szükség szerinti módosítása, majd 

véglegesítése. 

  



 

 

 

   E tevékenységekkel párhuzamosan a művészeti mérőeszköz fejlesztés konferencia 

előadások keretében történő bemutatására is sor került az alábbi előadások keretében:  

 

• Mező Ferenc és Mező Katalin (2019): Innováció és interdiszciplináris kutatások: 

művészetek szereplehetősége a tanulók megismerésében. Plenáris előadás a 4. 

Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencián (Debreceni Akadémiai Székház, 

2019.03.21). A konferencia beszámolójának weblapja: 

http://www.kockakor.hu/dokumentumok/4INTER_KONF_BESZAMOLO.pdf 

 

 
 

 

 

• Mező Ferenc és Mező Katalin: Pedagogical and Psychological diagnostic by visual, 

music, dance and literature arts. Szekció előadás a 4. Nemzetközi Interdiszciplináris 

Konferencián (Debreceni Akadémiai Székház, 2019.03.21). A konferencia 

beszámolójának weblapja: 

http://www.kockakor.hu/dokumentumok/4INTER_KONF_BESZAMOLO.pdf 

 

 
  



 

 

 

 

• Mező Katalin és Mező Ferenc: Művészetdiagnosztikai mérőeszköz fejlesztése. 

Szekció előadás a 4. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencián (Debreceni 

Akadémiai Székház, 2019.03.21). A konferencia beszámolójának weblapja: 

http://www.kockakor.hu/dokumentumok/4INTER_KONF_BESZAMOLO.pdf 

 

 
 

 

   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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