


módszertan

1. Folyamatosság - Kockák

2. Konzultáció – 2 Konzulens, szakértők…

3. Kihívások – Konferencia / Esettanulmányok

4. Bibliográfia - Jegyzetek



1. Folyamatosság - Kockák



Határterület (pedagógia – építészet)

DLA – PhD követelmények 

Módszertan – témakeresés, feldolgozás, irodalom, szelektálás

2. Konzultáció – 2 Konzulens, szakértők…

Pataky Gabriella PhD – ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Vizuális Kultúra Tanszék

Szabó Árpád DLA – BME Urbanisztika Tanszék



Kutatási kérdések megfogalmazása:

- Konstruáló képesség mérése,  konstruálás fejlődési szakaszai, korosztályos, 

generációs jellemzők

- Értékelés szerepe (módja) az építészeti oktatásban

- Az eredmények beépítése a stúdió-modellbe

- Az építészeti modell jelenléte, szerepe az oktatásban, a szakmai gyakorlatban

- Az építéshez kapcsolódó tanulási folyamatok

2. Konzultáció – 2 Konzulens 1 DLA hallgató



3. Kihívások – Konferencia 

EAAE ARCC International Conference - Lisbon 2016

EAAE (European Association for Architectural Education)

Szekció :  Research on Architectural Education

Cím: Construction and its Effects on Visual Education in Architectural Studies



3. Kihívások – Konferencia 

A konstruálás, és annak hatásai a vizuális nevelés területén az építészeti oktatásban

konstruáló képesség / tárgyalkotó képesség 

szintfelmérés / fejlesztés

stúdió alapú tervezésoktatás lehetőségei / értékelési rendszer

felvételi / egyénre szabott oktatási ritmus



3. Kihívások – Konferencia 

Pataky Gabriella – ELTE TÓK

Vizuális képességek fejlődése 6-12 éves korban, a tárgykultúra tanításának területén

28 iskola

1184 tanuló

gyakorlati feladatokon keresztül elvégzett képességfelmérési vizsgálat

a konstruáló tevékenységeket, a tárgyalkotást, és a tervezés – alkotás viszonyát 

vizsgálta és értékelte



3. Kihívások – Esettanulmányok

-- ESETTANULMÁNY 01 --
nov.11 – BME I. évfolyam Térkompozíció óra - Vörös Tamás tk. – 24 hallgató

Milyen munkamódszered alakult ki?
agyal először, gondolkodással indít: 8
az anyagból indul ki: 5
formából indul ki: 1
skiccel, rajzol: 1
a feladatban megadott fogalom értelmezéséből indul ki: 3
random, mindig más munkamódszerrel dolgozik: 3
információgyűjtéssel kezdi, netezik: 3

- anyagismereti hiányok - megakadályozzák a gondolat kifejeződését
- fogalom-forma-anyag összekapcsolódása nehéz folyamat - agyalás
- nincs általános érvényű munkametódus (kontraszt – formatervezők)
- döntéshozó képesség kevésbé impulzív, mint a gyerekek esetében, 

bizonytalanság



3. Kihívások – Esettanulmányok

-- ESETTANULMÁNY 02 --
BME I. évfolyam Épalap Tankör – Vörös Tamás tk.

A második félév elején konstruáló képességet vizsgáló feladatok elvégzése –
kiértékelése – a tanárokkal közösen – adatgyűjtés, és egyben a tanári oldalnak 
kiindulási támpont.

Félév végén  lehetőség szerint újabb körben elvégezni, és a kapott adatokat 
összehasonlítani.



3. Kihívások – Esettanulmányok

-- ESETTANULMÁNY 03 --
nov.28. – BME Nyílt Nap – 50 végzős középiskolás diák – Urbanisztika Tanszék 
és Rajzi Tanszék közös szervezése – egy napi program 10.00 – 15.00

lehetőség:
konstruáló képesség szintfelmérése végzős középiskolás diákoknál



4. Bibliográfia - Jegyzetek

Modellek csoportosítása:

- Matematikai

- Analóg

- Kvalitatív

- Mérnöki

- SZUBJEKTÍV (építészeti modellek)

Modellek szerepe az építészet 

történetében



4. Bibliográfia - Jegyzetek

- Technion Israel Institute of Technology

- építész-kutató-oktató (MIT, Harvard, Delft TU, Sydney University…)

- Szakterület: Design Studies (Theory and Methodology), Design 

Computation, Digital Architecture, Digital Design, Virtual Design - Virtual

Architecture, Experimental Design Studio

- Főszerkesztő  a ‚Design Studies’ területen az Elsevier kiadónál

- The New Sructuralism – 2014 kiadás



4. Bibliográfia - Jegyzetek

Educating the desginerly thinker – Design Studies Vol. 20. - 1999

Stúdió-alapú ‚design’oktatás rendszerének sajátosságai és hibái:
- a tanulási folyamatokról szóló elméletek hiányoznak az építészeti oktatásból
- fókuszpontban a produktum áll, nem MEGISMERÉS-alapú
- GYAKORLAT-alapú, a későbbi munkavégzést modellezi
- Mester-Diák konzultációk nem közvetítenek hatékonyan valós tudást
- az ÉRTÉKELÉS problematikája (kizárólag produktum, tudásgyarapodás nem mért)
- Visual reasoning – probléma és megismerés orientált feladatokkal
- Constructionism – tudás és ismeretrendszer felépítése a diákokban
- „knowing rather than knowledge”



4. Bibliográfia - Jegyzetek

- www.eaae.be



4. Bibliográfia - Jegyzetek

- EAAE kiadvány, széles körű áttekintés

- 47 tanulmány

- Kulcsszavak: innovative, digital, 

parametric, technology, construction

- Konstruáláshoz: constructive design, 

construction workshops



4. Bibliográfia - Jegyzetek



4. Bibliográfia - Jegyzetek

- A Kézműves keze – a történelmi 

kézművesség szerepe az alkotásban, 

látásban, tanulásban, tárgyi környezetben

- Körkörös gondolkodás a tervezésben, 

modellek mint tervezési eszközök: gondolat, 

skicc, rajz, modell, gondolat..körforgása

- Modellek önálló esztétikai szerepe.

- Design-build practices: Rural Studio, Rick Joy



4. Bibliográfia - Jegyzetek

- Megismerés és észlelés folyamatai az 

építészet oktatásban


