
 

 

 

 

    S.M.ART művészeti mérőeszköz  

 

   A Magyar Képzőművészeti Egyetem „Művészeti mérőeszköz fejlesztés” címmel 

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

2019. áprilisáig létrejött a művészeti mérőeszköz fejlesztésének megalapozó tanulmánya, 

koncepciója, s az eszköz prototípusa: a S.M.ART-eszközcsalád.  

 

   A S.M.ART vizsgálóeszközök a vizuális, a zene-, az irodalom és a táncművészet terén 

külön-külön is az alábbi részekből állnak: 

 

• S.M.ART kognitív teljesítményteszt: az adott művészeti területhez kapcsolódó 

feladatokon keresztül teszi lehetővé a diákok kognitív képességeinek (percepció, 

figyelem, emlékezet és gondolkodás) megismerését pedagógus kompetencia körben 

használható módon. A tesztcsalád nem pótolja, nem helyettesíti a klinikai igényű 

intelligenciavizsgálatokat, s nem nyújt információt a tanulók intelligencia-

hányadosáról sem, de egy jelzőrendszer első, iskolai, pedagógus kompetenciakörbe 

tartozó állomásaként szolgálhatja a kognitív képességek szerintit differenciált 

fejlesztés megvalósulását. A teszt gyorsaságát egyfajta képességhierarchia felállítása 

jelenti, melynek lényege, hogy ha egy magasabb rendű, összetettebb  

képességegyüttest (például gondolkodást, emlékezetet, figyelmet, észlelést egyaránt) 

igénylő feladatban jól teljesít a vizsgálati személy, akkor nincs szükség további 

vizsgálatra, hiszen egyetlen feladat révén több részképességről is információt 

kaphatunk. Az adott vizsgálatban nyújtott gyenge eredmény esetében azonban 

okfeltáró jelleggel célszerű további vizsgálatot elvégezni (például tesztelni, hogy a 

gondolkodással, vagy az ahhoz inputokat biztosító memóriában, figyelemben, 

percepcióban van-e a probléma). Legvégső esetben szakorvosi ellátást, illetve sajátos 

nevelési igény megállapítására irányuló vizsgálatot javasolhat a pedagógus a teszt 

alapján. Példa a vizuális művészeti terület vizsgálati hierarchiájára:  

  



 

 

 

 

• S.M.ART megfigyelési szempontsor: pedagógusok vagy akár szülők által is 

használható megfigyelési szempontsor alkalmazása során az állítások jellemző, nem 

jellemző voltát kell eldöntenie a felhasználónak. A pontszám alapján értékelési 

segédlet ad általános fejlesztési javaslatot a pedagógusok számára. 

 

• S.M.ART  szülői kérdőív: a kérdőív célja, hogy a pedagógusok a szülőktől is 

információt gyűjthessenek a diákok családi környezetben megnyilvánuló, adott 

művészeti területre jellemző sajátosságairól. 

 

• S.M.ART interjú: a pedagógus a szülőkkel történő konzultáció során is 

felhasználhatja a szülői kérdőívet. Ekkor strukturált interjú kérdéssoraként 

alkalmazható a szülői kérdőív. 

 

• S.M.ART nonkognitív élményfeltáró gyakorlat: a művészeti területekhez kapcsolódó 

gyakorlatok célja, hogy a pedagógusok által megadott témával kapcsolatban feltárja a 

diákok attitűdjeit, véleményeit. 

   

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

véglegesítése. 

 

   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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