
 

 

 

   Művészeti mérőeszköz: tapasztalatok a használattal kapcsolatban 

   A Magyar Képzőművészeti Egyetem „Művészeti mérőeszköz fejlesztés” címmel 

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

   A művészeti mérőeszközzel kapcsolatban 2019. októberében az alábbi két tanulmány 

jelent meg (szakmailag lektorált, ISSN és DOI számmal is rendelkező folyóiratokban):  

• Mező Ferenc és Mező Katalin (2019): Művészeti diagnosztika az OxIPO-modell 

aspektusából. OxIPO – interdiszciplináris tudományos folyóirat, 2019/2, 37–48. doi: 

10.35405/OXIPO.2019.2.37 

• Mező Ferenc, Mező Katalin (2019): Művészeti diagnosztikai eszközök a művészettel 

nevelés szolgálatában. Különleges Bánásmód, 5. (3). 91‒102. DOI 

10.18458/KB.2019.3.91 

   A projekt keretében előkészületben van két további szakmai tanulmány, illetve hamarosan 

megjelennek a mérőeszközökhöz tartozó kézikönyvek. 

 

   Szeptemberben elkezdődött és októberben folytatódik a mérőeszközök első évfolyamos 

tanulók körében történő felvétele. Az eddigi tapasztalatok dióhéjban: 

• a vizuális jellegű feladatok (képi analízis, szintézis, emlékezet, figyelem és észlelés, 

kreativitás) csoportosan kb. 10-15 perc alatt felvehetők, értékelésük összidőtartama 

kb. 30 másodperc/tanuló (nagyon gyorsan felvehető és értékelhető eszköz!). 

• a zenei jellegű feladatok (magas és mély hangokból álló hangsorozatokkal végzett 

analízis, szintézis, emlékezet, figyelem és észlelés, kreativitás) csoportosan kb. 15-

20 perc alatt felvehetők, értékelésük összidőtartama kb. 30 másodperc/tanuló. 

• az irodalomhoz kötődő (hang-szó szintézis, hang-szó analízis) feladatok csoportosan 

10 perc alatt felvehetők, és 5 másodperc/tanuló időtartam alatt értékelhetők. 

Lassabban lehet haladni a memorizálásra, figyelemre és észlelésre, illetve 

kreativitásra vonatkozó feladatokkal, mivel egyenként kell a tanulókkal szóban 

kommunikálni. Így egy kb. 25 fős osztály esetében a tesztfelvételi idő 25 

perc/csoport, az értékelés időtartama 30 másodperc/tanuló körül mozog. 

• a tánchoz kötődő mozgásos (analízis és szintézis feladat) gyorsan elvégezhető és 

értékelhető: tesztfelvétel, 5 perc/csoport, kiértékelés: 20 másodperc/tanuló. A 

emlékezés, figyelem és észlelés vizsgálata kb. 15-20 perc/csoport, a kiértékelés 

ebben az esetben is  20 másodperc/tanuló körüli. 

 

   A feladatok egy interaktív mese keretében kerülnek feldolgozásra. A mese témája: a 

Művészetek Birodalmában az öreg király a vizsgálatvezető által segítséget kér a „hős 

résztvevőktől”! A gyakorlatok során a gyerekek képzeletben elrepülnek a Festés és Rajzolás 

Királyságába (ennek keretében találkoznak a képzőművészethez kötődő vizuális 

feladatokkal), „elúsznak” a Zene Királyságba (ennek keretében oldják meg a zenéhez 

kapcsolódó feladatokat), mesebeli gépkocsijukat elvezetik a Mesék, Versek, Mondókák  

Országába (szóbeli feladatokat oldanak meg ebben a részben), és „űrhajóval eljutnak” a Tánc 

Bolygóra (ahol a mozgással kapcsolatos feladatokkal találkoznak).  

 

    

  



 

 

 

Összességében egy-egy művészeti területhez kapcsolódóan viszonylag gyors adatfelvételt, s 

mindenképpen gyors tesztértékelést biztosító eszközrendszerről van szó. A kezdeti 

tapasztalatok szerint nagyon gyorsan megtalálhatók általa azok a tanulók, akiknek komoly 

problémái lehetnek (rész)képesség zavaraikból adódóan a tanulással, illetve azok a diákok, 

akik kiugróan jó kognitív képességekkel rendelkeznek korosztályukban, s a két szélsőséges 

csoport közötti tanulónépesség is. A teszt bemérése, megbízhatósági és érvényességi 

vizsgálata folyamatban van. 

 

   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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