
 

 

   

 

   Elkészült a művészeti mérőeszközzel kapcsolatos 30 órás akkreditált pedagógus 

továbbképzés alapító dokumentumának terve  

   A Magyar Képzőművészeti Egyetem „Művészeti mérőeszköz fejlesztés” címmel kuta-

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

keretében 2019. júniusáig létrejött a művészeti mérőeszköz fejlesztésének megalapozó 

tanulmánya, koncepciója, s az eszköz prototípusa (a S.M.ART-eszközcsalád). A művészeti 

mérőeszköz fejlesztéséről már hazai és nemzetközi konferenciákon is tájékozódhatott a 

nyilvánosság. 

  2019. júniusában elkészült a művészeti mérőeszköz elméleti alapjait és gyakorlati 

alkalmazását átadó 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés alapítási kérelmének 

dokumentációja is. E képzést a hazai köznevelés azon sajátossága indokolja, miszerint: 

noha elvárjuk a pedagógustól, hogy a tanulókat megismerje, s számukra differenciált 

fejlesztést biztosítson, azonban a tanulók kognitív és nonkognitív jellemzőit vizsgáló 

eszközök többsége kívül esik a pedagógus kompetenciahatáron. A pedagógus 

kompetenciahatárok adta keretek, a tanulók megismerésére rendelkezésre álló eszközök és 

a pedagógusokkal szemben támasztott, a tanulók megismerésére vonatkozó elvárások 

közötti diszharmónia feloldásának egyik módja a (hétköznapi iskolai gyakorlatba 

szervesen beépíthető) művészetek révén történő diagnosztika lehet. E célt szolgálja a 

S.M.ART művészetpedagógiai mérőeszköz, mely a vizuális, a zene-, a tánc- és az 

irodalomművészet révén nyújt információkat a tanulókról.  

   Lényeges ugyanakkor, hogy a diagnosztikának akkor van értelme, ha annak eredményei 

alapján – szükség esetén – egyéni vagy csoportos fejlesztésre is felkészültek a 

pedagógusok. A hazai gyakorlati alkalmazásban lévő diagnosztikai eszközök esetében 

problémát jelent ugyanis, hogy információkat szolgáltatnak ugyan az általuk vizsgált 

jelenségekről, de nem tartozik hozzájuk, konkrét fejlesztő program. Mindez fordítva is 

igaz: ha egy fejlesztő program nem rendelkezik saját diagnosztikai eszközrendszerrel, 

akkor hatásvizsgálatuk vagy nem történik meg, vagy olyan eszközzel történik, amely talán 

nem pontosan azt a területet méri, amelyre a fejlesztés fókuszált. Az említett képzés 

hiánypótló jelleggel kísérli meg e szükséges pedagógus kompetenciák alakítását, illetve a 

diagnosztikát és fejlesztést egységes rendszerbe foglaló szemlélet és gyakorlat átadását 

(ebből a szempontból a pedagógiai pszichológia terén dolgozó pszichológusok számára is 

javasolható e képzés).  

   A képzés tervezett célcsoportjaként tehát a köznevelési intézményekben nevelő-oktató 

pedagógusok (különösen: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, 

kollégiumi nevelők, szociálpedagógusok, fejlesztőpedagógusok), illetve pszichológusok 

határozhatók meg. 

    

  



 

 

 

A képzés munkacíme: A tanulók megismerése művészeti mérőeszközökkel. A tervezett 

képzés három főbb részből áll:  

● Az első rész a művészetpedagógia diagnosztikai és fejlesztési alapjait foglalja 

össze.  

● A második rész a S.M.ART művészeti mérőeszköz adatfelvételét és értékelését 

tanítja meg a résztvevők számára.  

● A harmadik részben pedig a S.M.ART művészetpedagógiai mérőeszköz 

eredményein alapuló kognitív képességbeli, tanulási módszertani és 

személyiségfejlesztésbe nyújt a képzés betekintést.  

 

   A képzés különlegessége: gyakorlatorientáltsága, jó hangulata, s módszertani repertoárt 

bővítő jellege.  

 

  A képzés tervezett tartalmi követelménye, hogy a résztvevő pedagógus: 

• tudja a művészetpedagógia diagnosztikai és fejlesztési alapfogalmait és céljait 

(különös tekintettel a vizuális, a zene-, a tánc- és az irodalomművészet terén), 

• tudja a tanulók megismerését szolgáló S.M.ART művészetpedagógiai mérőeszköz 

elméleti hátterét és eszközkészletének céljait, 

• legyen képes a S.M.ART művészetpedagógiai mérőeszköz alkalmazására az 

adatfelvétel, az adatok értékelése, valamint az eredmények alapján történő egyéni 

és csoportos fejlesztési tervek alkotása terén. 

    Az ellenőrzés, értékelés tervezett módja, a tanúsítvány kiadásának feltételei: a) kötelező 

részt venni az összóraszám minimum 90%-án; b) a tanúsítvány kiadásának feltétele egy 2-

5 oldal terjedelmű dolgozat benyújtása a továbbképzést követő 10 munkanapon belül. A 

dolgozatnak a S.M.ART művészetpedagógiai mérőeszköz alapján végzett vizsgálatot kell 

bemutatnia. Az értékelés megfelel/nem megfelel minősítéssel zárul. 

   A képzés alapítója  Magyar Képzőművészeti Egyetem lesz. 

   

   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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