
 

 

   

 

   Művészetekkel a kisiskolások eredményes tanulásának támogatásáért  

   A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2019-ben „Művészeti mérőeszköz fejlesztés” 

címmel kutatásra, fejlesztésre és innovációra irányuló tevékenységet valósít meg. A 

művészeti mérőeszköz kognitív képességbecslő tesztből, megfigyelési szempontsorból, 

kérdőívből és interjúvázlatból áll.  

   A tanuláshoz szükséges kognitív képességek becslését célzó teszt a képző-, a zene-, a tánc- 

és az irodalomművészetbe ágyazott módon nyújt információkat az alábbiakról:   

   Analógiás gondolkodás: ismeretek közötti összefüggések észrevételére, illetve a 

felfedezett összefüggést mintaként alkalmazva újabb ismeretek létrehozására való képesség. 

Az analógiás gondolkodás jelentősége az iskolai tanulás során: az analógiás gondolkodás az 

önálló szabályfelismerés és -alkalmazás képességének az alapja. Segít összekötni a korábban 

megszerzett ismeretek közötti összefüggéseket (például azonosságokat, hasonlóságokat, 

különbségeket, rész-egész viszonyokat, „kulcs a zárban” típusú funkcionális, ok-okozati 

kapcsolatokat) az újonnan tanult ismeretekkel és összefüggéseikkel (például: „A és a” között 

ugyanaz a kapcsolat, mint „B és b” között), s így elősegíti a fogalmi rendszerek kialakítását 

és a megértésüket is. 

   Szintézis: képesség arra, hogy részekből, elemekből egészet alkossunk. A szintézis 

képességére van szükség az iskolai tanulás során például, amikor hangos olvasás esetében a 

betűkhöz rendelt hangokból áll össze a szó, egy betű íráselemeiből áll össze a betű, a 

betűkből áll össze a szó, a szavakból a mondat stb. 

      Analízis: képesség arra, hogy egy egésznek tekintett ingert részekre, elemekre bontsunk. 

Az analízis jelentősége az iskolai tanulás során: a szótagolás, a teljes szó hangokra/betűkre 

bontása, a verselemzés, a (szöveges, számtani, geometriai stb.) feladat megértésének és a 

szövegértő tanulásnak az alapja az analízisre, elemzésre való képesség. 

   Munkamemória: képesség arra, hogy egyéb kognitív műveletek végzésének rövid távú 

(néhány másodperces) idejére emlékeket bevéssünk, tároljunk, előhívjunk (használjunk), 

azokkal műveleteket végezzünk.  A munkamemória jelentősége az iskolai tanulás során: a 

betűnkénti olvasás, a szótagoló olvasás vagy a szóképekkel történő olvasás során is lényeges 

a szavak, mondatok megértése szempontjából, hogy a már elolvasott betűket, szótagokat, 

szavakat, mondatokat legalább addig emlékezetben tartsuk, amíg a szó, mondat, 

szöveg(részlet) egészének felfogása, megértése megtörténik. A munkamemóriabeli 

probléma így negatív hatással van az analógiás gondolkodásbeli, a szintézisbeli és az 

analízisbeli teljesítményre is. 

    Figyelem: ingerszelekciós képesség – akaratlagos figyelem esetén a környezeti ingerek 

egy szándékosan kiválasztott, körülírt halmazának előnybe részesítése egyén ingerekkel 

szemben. Az iskolai tanulás során a figyelemnek jelentősége van például az olvasás, a 

tankönyvi képek és az (interaktív) táblára kerülő ábrák felfogása, a füzetbe történő pontos 

másolás, s általában egy-egy adott feladat megoldására történő koncentrálás során. A 

figyelembeli probléma negatív hatással lehet a munkamemóriára, és az analógiás 

gondolkodásra, szintézisre és analízisre is. 

   

  



 

 

 

    A felsorolt képességek a vizsgálati feladatok által megkívánt vizuális, auditív 

modalitásnak megfelelő ép érzékszerveket is feltételeznek – a gondolkodás, emlékezet és 

figyelemvizsgálatokban tapasztalt esetleges kudarc érzékszervi (például látás, hallás) 

problémákat jelezhet, míg a sikeres feladatmegoldások legalábbis azt jelzik, hogy a 

szükséges érzékszervi kapacitás rendelkezésre áll. 

    A tesztet a művészeti területekkel kapcsolatos kérdőívek, megfigyelési szempontsorok és 

strukturált interjú vázlatok egészítik ki – ezek a teszttől és egymástól függetlenül is 

alkalmazhatók. 

 

   A művészeti mérőeszköz alkalmazásának elsajátítására 30 órás akkreditált pedagógus 

továbbképzési program keretében lesz lehetősége az érdeklődőknek. A program címe: A 

tanulók megismerése művészeti mérőeszközökkel (nyílvántartási száma: A/9603/2019). A 

továbbképzés alapítója és indítója a Magyar Képzőművészeti Egyetem. 

   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. 

 

2019.09.30. 

 

 

 

 


