
 

 

 

 

   Pozitív fogadtatásban részesült a S.M.ART művészeti mérőeszköz terve  

   A Magyar Képzőművészeti Egyetem „Művészeti mérőeszköz fejlesztés” címmel 

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

keretében 2019. májusáig létrejött a művészeti mérőeszköz fejlesztésének megalapozó 

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

   A művészeti mérőeszköz fejlesztés elméleti alapjairól és prototipusának jellemzőiről 

2019 májusában konferencia-előadások keretében is tájékozódhatott a nyilvánosság:  

• Mező Ferenc és Mező 

Katalin (2019): S.M.ART művészeti 

diagnosztikai eszköz az iskolai 

tehetséggondozás szolgálatában. 

Plenáris előadás a Tehetséggondozás 

a köznevelés intézményes rendsze-

rében című konferencián (Kisvárda, 

2019.05.10.) 

   E konferencián óvodapedagógus, 

tanító és tanár közönség számára 

mutattuk be a művészeti mérő-

eszközt. Rámutattunk, hogy a mű-

vészetpedagógia a művészetre neve-

lés és a művészettel nevelést is al-

kalmazza, de mindkét esetben szük-

séges, hogy a fejlesztést végző peda-

gógus visszajelzést kapjon a tanulók 

előrehaladásáról. A művészettel ne-

velés esetében a tanulók megisme-

résének hatékony eszköze lehet a 

művészeti foglalkozások keretében 

megvalósítható diagnosztika. 

 

  



 

 

 

• Mező Ferenc és Mező Katalin: Művészetdiagnosztika 

és tehetséggondozás. Plenáris  előadás a Fiatal Tehetségekért 

Alapítvány Konszonancia Regionális Zenei Tehetségsegítő 

Tanács és a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Ma-

gyarországi Tagozata által szervezett Tehetség Konferencián 

(Nyíregyháza, 2019.05.10.)  

   E rendezvény fontos epizódja volt, hogy az óvodapeda-

gógus, tanító, tanár, egyetemi oktató összetételű közönség 

pozitívan értékelte a S.M.ART művészetdiagnosztikai mérő-

eszköz fejlesztését. Kifejezetten sok pozitív szóbeli vissza-

jelzést kaptak a mérőeszköz alábbi tulajdonságai: gyorsan fel-

vehető és értékelhető, kevés adminisztrációval járó, pedagógus 

kompetenciakörben alkalmazható, minimális eszközigényű (s 

így megfizethető), a tanórákba is beilleszthető, in situ jellegű, 

művészeti tevékenységbe ágyazott sokoldalú eszköz. E pozitív 

fogadtatás azért különösen fontos, mert lényegében a jövőbeli 

felhasználói célcsoport képviselőitől érkező, „nem fizetett” (!) 

visszajelzésről van szó. 

 

 

 

A nyíregyházi konferencián 

készült mellékelt fotón  balról 

jobbra Pálkövi Mária hegedű-

mész, a konferencia szervező-

je, Mező Katalin és Mező 

Ferenc (a művészeti mérőesz-

köz kidolgozói), s Franz Josef 

Mönks professzor az Európai 

Tehetség Tanács örökös tisz-

teletbeli elnöke látható. 

 

 

 

 

 

   2019. májusának további vonatkozó eseményei: 

• folyamatban van a S.M.ART mérőeszköz prototípusának tesztelése,  

• folyamatban van a S.M.ART felhasználói kézikönyvek kidolgozása, 

• folyamatban van a művészeti mérőeszköz alkalmazására felkészítő 30 órás akkre-

ditált pedagógus továbbképzés alapító dokumentumának összeállítása.  

 

   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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