
 

 

   

 

  Sikeres első félév után eseményekben (és remélhetőleg sikerekben) gazdag második 

félév következik 2019-ben a művészeti mérőeszköz fejlesztése terén 

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

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

   Az eszköz fejlesztése kapcsán 2019. júliusáig megalkotásra került a művészeti 

mérőeszköz: 

● fejlesztésének megalapozó tanulmánya, 

● koncepciója, 

● az eszköz prototípusa (a S.M.ART-eszközcsalád), 

● alkalmazását átadó 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés alapítási 

kérelmének dokumentációja (a képzés munkacíme: A tanulók megismerése 

művészeti mérőeszközökkel). 

   A művészeti mérőeszközzel kapcsolatos fejlesztésről az alábbi konferenciákon történtek 

meg előadások: 

• 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 

● Mező Ferenc és Mező Katalin (2019): S.M.ART művészeti diagnosztikai eszköz az 

iskolai tehetséggondozás szolgálatában. Plenáris előadás a Tehetséggondozás a 

köznevelés intézményes rendszerében című konferencián (Kisvárda, 2019.05.10.) 

● 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.) 

 

  

  



 

 

 

  A fentieken kívül 2019. júliusában a művészeti mérőeszköz fejlesztésével kapcsolatos 

közeljövőbeli feladatok előkészítő munkálatai történtek meg. E feladatok az alábbiak: 

● Pszichometriai tesztek tervezése, s ezek megvalósítását követően, az eredmények 

alapján a mérőeszköz prototípusának véglegesítése.  

● Felhasználói kézikönyv írása a mérőeszközhöz. Ennek keretében létrejött a 

kézikönyvek tartalmi felépítésére vonatkozó főbb tartalmi pontok, formai 

megoldások koncepciója. 

● Szakcikkek megjelentetése a művészeti mérőeszközzel kapcsolatban. Kiválasztásra 

kerültek azok a folyóiratok, amelyekben szaktanulmányokat jelentethetők meg a 

művészeti mérőeszközzel kapcsolatban, s elkezdődött a tanulmányok összeállítása.  

● Workshopok szervezése. Körvonalazódott a workshopok általános forgatókönyve, 

tartalmi felépítése. 

● A művészeti diagnosztikai módszerek/eszközök használatának tapasztalatait 

megosztó országos szakmai hálózat létrehozása. Létrejött a hálózat létrehozásának, 

működtetésének tervezete. 

● Pedagógus továbbképzések (s hozzájuk kapcsolódóan a képzők képzése) 

szervezése. Bízva a pedagógus továbbképzés sikeres akkreditációjában, elkezdődött 

a képzők képzése jellegű program tervezése.  

● Kisfilmek készítése. Felvázolásra került a művészeti mérőeszköz fejlesztésével 

kapcsolatos, disszeminációt szolgáló kisfilmek forgatókönyve. 

   

   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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