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1 TÉMAFELVETÉS 

 

Az értekezésben bemutatott vizsgálatokat a tanulás helyszínéül szolgáló intézmény – az 

iskola – inspirálta, amelyet a környezetpszichológiai szakirodalomban nevelési-oktatási 

környezetnek vagy edukációs környezetnek is neveznek (Dúll, 2007). Az iskola tekinthető a 

szocializáció intézményes helyszínének is, hiszen a tudásanyag átadásán kívül a 

társadalomba való beilleszkedést, a közösségi szabályok elsajátítását is szolgálja.  

Az iskola ugyanakkor azért különleges tér, mert találkozási felületet jelent a család és a 

társadalom között, különböző környezethasználó csoportok egyfajta metszetét képezi, ahol az 

otthoni és társadalmi igények, klasszikus értékek és aktuális elvárások egyaránt jelen 

vannak – és ideális esetben egymásra rímelve alakítják a jövő generációt. Az iskola az első 

komoly megmérettetések színhelye: a sikereké és kudarcoké, és olyan közösségi élmények 

tere, amelyek emléke nem egyszer egész életen át elkísérhet. A disszertációban arra kerestem 

a választ, vajon az olvashatóság (l. alább) azon szociofizikai környezeti sajátosságok közé 

tartozik-e, amelyek mezoszinten értelmezhetők és támogathatja-e a hatékonyabb – ez esetben 

iskolai – környezethasználatot. Az olvashatóság fogalmát, ahogyan később részletesen is 

bemutatom (lásd 53-65. oldal), Kevin Lynch (1960) amerikai építész vezette be a városi 

környezetben való eligazodás magyarázatára és a következőképpen definiálta: az 

olvashatóság annak a könnyedségnek a mértéke, amellyel a környezet jellegzetességei 

felismerhetők, világos és egységes mintázatba szervezhetők. A fogalom jellemzően 

nagyobb léptékű terek leírására szolgál, vizsgálata, alkalmazási lehetősége a 

környezetpszichológiában gyakran felbukkan (lásd 66-72. oldal), mezokörnyezetekre való 

konceptualizálásához környezetpszichológiai megközelítést és módszertani szemléletet 

alkalmaztam. 

Lynch (1960). eredeti értelmezésében azok a terek olvashatóak, melyekben a felhasználók 

könnyen tájékozódnak, amelyekről könnyen alakítanak ki kognitív térképet. A mentális vagy 

kognitív térkép a személy egyszerűsített, torzított, egyéni reprezentációja a földrajzi 

környezetről, illetve annak egyes részeiről (Downs, Stea, 1977). 

 

Összességében a városról kialakuló mentális városkép (image of the city, Lynch, 1960) 

jellegzetes fizikai, észlelhető elemei (Lynch, 1960) szerint a következő rendszerbe 

foglalhatók: 
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Utak (paths): útvonalak, utcák, járdák, sétányok, csatornák – ezek mentén történik a haladás, 

a közlekedés a városban, és a városképet tulajdonképpen ezek „rendezik” össze a fejben. 

Iskolában ezek lehetnek: folyosók, az iskolaudvar útjai, ösvényei, a padsorok, az ebédlő 

asztalai közötti haladási irány stb. 

 

Határok (edges): élek, szegélyek, peremek, pl. folyók, tópart, falak, új építkezések határai – 

lineáris, de nem útként működő alkotórészek. Kevésbé szerepelnek koodinációs tengelyként, 

mint az utak, mégis orientálják az embert és az elemek közötti kohézió megteremtői. 

Iskolában ezek lehetnek: pl. lépcsőkorlátok, sövények. 

 

Körzetek (districts): kerületek, szektorok, lakónegyedek, városrészek – ezek képezik a 

városkép alapanyagát. Megkülönböztethető, felismerhető jellegű közepes illetve nagyméretű 

erületek. Iskolában ezek lehetnek: egy-egy jellegzetes épületszárny, udvarrész, sportpálya 

stb. 

 

Csomópontok (nodes): elágazódások, kereszteződések, várócsarnokok, terek – a város 

stratégiai központjai, a struktúrák (pl. utak) itt kereszteződnek, illetve itt váltanak át 

egymásba. Iskolában ezek lehetnek: aula, tanári szoba, kávéautomata, büfé. 

 

Iránypontok (landmarks): tereptárgyak, épületek, grafikai jelzések, földrajzi tényezők – egy 

városon belül sok iránypont van. Ezek nagyon fontosak a város azonosításában, ezek könnyen 

eligazítanak bennünket és sokuk vált egy-egy város szimbólumává (pl. az Eiffel-torony). 

Iskolában ezek lehetnek: bejárat, szobor, szökőkút stb. 

 

Lynch úgy vélte, hogy az épített környezetek tervezésekor és átalakításakor azt a környezeti 

képet kell alapul venni, amely a felsorolt kulcselemekből áll össze. Így a környezet 

használatakor kialakult mindennapi tapasztalaton és benyomáson alapuló mentális térkép a 

tudatos környezetrendezés alapjává válhat.  

 

Kutatási szemléletem, a környezetpszichológia legegyszerűbben úgy definiálható, mint az 

egyének és a szociofizikai környezetük (Dúll, 1998) közötti interakciók tanulmányozása. 

Környezetszemlélete tehát tágabb, mint az általános lélektané, az ergonómiáé vagy a 
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szociálpszichológiáé, mert egységben kezeli a környezet fizikai, pszichológiai és társas 

vetületeit.  

 

A kutatásban használt szemlélet Ittelson (1978, id. Dúll, 2009) környezetfogalmán alapszik, 

amely a következő kritériumokat írja le:  

 

„A környezet: 

 minden érzékszervnek szimultán nyújt információt, 
 perifériás és központi információt is magában foglal, 
 jóval több környezeti információt jelent, mint amennyit (tudatosan) kezelni tud a 

használó, 
 nem rendelkezik mereven rögzített térbeli határokkal, 
 akciókon, aktív cselekvéseken keresztül határozódik meg és szerzünk róla 

tapasztalatokat, 
 szimbolikus jelentéssel bír, 
 megtapasztalásának eredménye a koherens és bejósolható „egész” formáját ölti.” 

(Dúll, 2009, 48.) 
 

A környezetpszichológus szemlélete szerint tehát az élet minden jelensége szociofizikai 

környezetben zajlik, bár ez a tény leginkább akkor válik tudatossá, ha a környezettel valami 

probléma adódik és felmerül a változtatás igénye. Ez lehet egy egyszerű mozdulat: másképp 

támaszkodni a szék karján, elhúzni a függönyt, hogy ne tűzzön a szemünkbe nap, bezárni az 

ajtót, hogy kirekesszük a zavaró zajt, de lehet nagyobb léptékű változás: költözés, átépítés, új 

technológia megjelenése – ez utóbbi hatalmas nagyságrendű is lehet, mint az információs 

forradalom által bekövetkezett technológiai és pedagógiai megújulás, ami a tanulási terek 

újratervezéséhez vezetett. A disszertációban bemutatott iskolatörtént, iskolakutatások, a 

terepmunkából kinövő és az ezekhez kapcsolódó kérdésfeltevések során láthatóvá válik, 

hogyan alapozza meg ez a társadalmi változás a környezetekről való gondolkodást. 

 

Vizsgálati célok rövid összefoglalása 

1. A disszertációban bemutatásra kerülő saját vizsgálatot végigkísérte az a gondolat, 

hogy az iskolai környezettel való foglalkozás a jövő generációjának környezeti 

feltételeinek kialakítását is szolgálja, ezért különösen fontos foglalkozni magának a 

tanulási környezetnek lehetséges jövőjével.  

 

2. A jövőképek tanulmányozásának a saját vizsgálatom szempontjából fő célja az volt, 

hogy megismerhetővé váljanak az iskolák fejlesztésével kapcsolatos döntések 
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szempontjai, hiszen a környezetpszichológiai eredmények alkalmazása ezen tervezési 

víziók mentén valósulhat meg, a tanulási környezetek alakulása a fejlesztési 

elképzelésektől függ elsősorban. 

 

3. Az olvashatóságot olyan környezetpszichológiai háttértényezőnek tekintettem, 

amelynek mélyebb feltárása ugyan komplex módszertant kíván, de általánosságban 

hozzájárulhat a jól működő tanulókörnyezetek és a szervezettebb iskolai tér 

kialakításához kulcselemeinek megerősítése, hangsúlyozása segítségével 

(kulcselemeket részletesen lásd 12. oldal). Az erre való törekvést terepmunka során 

figyeltem meg a tanulási környezetek használóinál, ebből nőtt ki az olvasható tanulási 

környezetekről készült képek megítéléséről szóló elővizsgálatom, melynek célja az 

olvasható környezetek preferenciájának feltárása volt. Vizsgálatomban arra kerestem 

választ, hogy milyen tartalmakat társítanak az olvashatósághoz, mélyebben feltárva 

így a preferencia természetét. 

 

4. A disszertáció célja összességében az olvashatóság konceptualizálása és 

operacionalizálása mezoterekben (ebben a munkában iskolai terekben) való 

alkalmazhatósága céljából. Bár maga az ötlet iskolai terek vizsgálata során 

fogalmazódott meg, az eredmény általánosan közelebb viheti a környezetpszichológiát 

az olvashatóság fogalmának releváns alkalmazásához városnál, illetve városi 

köztereknél kisebb léptékű terekben is. 

 

5. Vizsgálatom a gyakorlatból nőtt ki, összekapcsolódik benne a nevelési-oktatási 

környezetben pszichológusként és tanárként eltöltött tíz éves tapasztalatom és a 

környezetpszichológiai szemléletem. Reményeim szerint a bemutatott eredmények 

segítenek olyan iskolai környezeteket kialakítani, amely az iskola valamennyi 

szereplőjének közvetett vagy közvetlen módon hasznára válik, pozitívabb attitűdöt 

alakít ki benne a tanulási helyszínek iránt. Az értekezésben alább bemutatott munka 

egyik célja, hogy kommunikálja a környezetpszichológia hozzáadott értékét ehhez 

az egyébként gazdag és életszerű tervezési folyamathoz.  
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2 ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK 

 

2.1 A környezetpszichológiai megközelítés 
 

A környezetpszichológia (vö. Dúll, 2009) a jelenségeket úgy vizsgálja, hogy feltételezi: a 

környezetben mind a fizikai, mind a pszichológiai-társas aspektus jelen van, egymástól 

elválaszthatatlan egységben működik, tehát túllép mind a hagyományos 

környezetértelmezésen, mind a hagyományos pszichológiai megközelítésen. Egy 

környezetpszichológus az emberi természet megismerése során azt tanulmányozza, hogyan 

reagálnak az emberek fizikai környezetük körülményeire és hogyan használják fel 

környezetüket szükségleteik kielégítésére (Holahan, 1982/a).  

A környezetpszichológusok elsődleges vizsgálódása annak feltárására irányul, hogy az 

emberek hogyan alkalmazkodnak a környezetek komplex kihívásaihoz és követelményeihez, 

az alkalmazkodást – a környezet fogalmához hasonlóan – tágan értelmezik. Ez az 

alkalmazkodás magába foglal minden olyan folyamatot, amelyben az élő szervezet 

kölcsönhatásba lép a környezetével, vagyis nincsen olyan mozdulatunk, megnyilvánulásunk, 

amit ne hatna át az adott környezeti feltételekhez való alkalmazkodás. Fontos kiemelni, hogy 

kölcsönös hatásról van szó, amelyben az élő szervezet tölti be az aktív szerepet. Ezt azért is 

fontos hangsúlyozni, mert a környezetpszichológiai szemlélettől távol áll determinisztikus 

(Woolner, Hall, Higgins, 2007, Granasztói, 1982) szemlélet, ehelyett abban gondolkodik, 

hogy nincs olyan bonyolult környezeti helyzet, amelyhez ne tudnánk pozitív és kreatív módon 

alkalmazkodni. Természetesen ezt nem jelenti, hogy mindig sikeres a megküzdés, hiszen 

vannak olyan a személy-környezet össezillés szempontjából  rosszul megtervezett vagy 

szélsőséges környezeti feltételek, amelyekben a legnagyobb erőfeszítés sem tudja leküzdeni a 

negatív hatásokat, de az aktív szerepet betöltő alkalmazkodás modelljén keresztüli 

megközelítés nyújtja a legtöbbet az ember-környezet kölcsönkapcsolat megértéséhez 

(Holahan, 1982/a). 

A környezethasználó aktivitását azonban nem csupán a hétköznapi cselekvések szintjén 

tekinti jelentősnek a környezetpszichológia, hanem kialakulása óta szorgalmazza az emberek 

bevonását a tervezésbe, a participáció (partnerség, partneri tervezés) gondolatát már a 

hetvenes években felfedezhetjük a tudományterület szakirodalmában (Porteous, 1971). 
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Bár a környezetpszichológia kitágítja a hagyományos pszichológiai szemléletet a környezet A 

környezetpszichológia legegyszerűbben úgy definiálható, mint az egyének és a szociofizikai 

környezetük (Dúll, 1998) közötti tranzakciók tanulmányozása (Dúll, 2009). 

Környezetszemlélete tehát tágabb, mint az általános lélektané, az ergonómiáé vagy a 

szociálpszichológiáé, mert egységben kezeli a környezet fizikai, pszichológiai  és társas 

vetületeit.  

Bár a környezetpszichológia kitágítja a hagyományos pszichológiai szemléletet a környezet 

fizikai aspektusával, alapvetően a környezet által kiváltott pszichológiai folyamatokat tárja 

fel, illetve olyan összefüggésekre keres, amely általában gazdagítja az emberről alkotott 

tudást. A környezetpszichológiai kutatások összefüggéseket kereshetnek bizonyos téri elemek 

és a viselkedés között, de ezen vizsgálatokon túl azt is folyamatosan felismeri és 

kommunikálja, hogy a pszichikus folyamatok megismerése minden környezettel foglalkozó 

szakember, például egy építész számára is fontos (Krupat, 1985). 

A környezetpszichológusok úgy gondolják, hogy az emberi viselkedés megértéséhez a 

környezetet és a viselkedést kölcsönös összefüggésben levő részek oszthatatlan egységeként 

kell szemlélni (Holahan, 1986/a), vagyis az embereket körülvevő tereket holisztikusan 

értelmezik, a mindennapi tapasztalatokhoz hasonlóan. A környezet ilyen módon egyszerre 

társas és fizikai aspektusból is értelmezendő, a változások és viselkedések komplex egészként 

szemlélendők és elemzendők. Maga a gondolat egyébként már Hippokratésznél is megjelenik 

(Kádár, 1991). 

Az épített környezet kialakítása nem csupán komplexitása miatt nagy felelősség, hanem azért 

is, mert az általa képviselt és megjelenített struktúrával állandósíthatja a társadalmi 

kapcsolatokat és értékrendszereket, ennek drámai példái a térbe átültetett utópiák, a 20. század 

nagy (és költséges!) tévedései (Melhiush, 2009; Schneider, 1973). A tér soha nem sem 

semleges, tiszta vagy elvont, soha nem mentes a társadalmi kontextustól, bár a meg nem 

valósult utópiáknak is vannak kortól és tértől való független elemei (Lippai, Dúll, 2002).  

Fontos hangsúlyozni, hogy a környezettervezőknek, építészeknek nem feladata a 

környezetpszichológiai kutatás, csupán azért felelősek, hogy az eredményeket felhasználják és 

segítségükkel minél jobb, a célnak minden tekintetben megfelelő létesítmények épüljenek 

(Granasztói, 1982). Az épületek fenntartóinak pedig érdemes volna figyelemmel kísérniük, 

hogyan használják a tereket, hogyan válnak be a megoldások, s használatuk során – egy adott 

vizsgálati szempontból, mint például jelen esetben az olvashatóság – milyen pszichológiai 

hatások tapasztalhatók. Ez annál inkább fontos, mert visszahat a későbbi tervezésekre.  
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Az értekezésben később bemutatásra kerülő a tanulási környezetek fejlesztésére irányuló 

programok mindegyike arra törekszik, hogy ezt a partneri együttműködést valósítsa meg, 

hiszen vizsgálja a tanulási környezetet használók gondolatait, érzéseit és viselkedését és a 

tapasztalatokat alkalmazza is az iskola kialakításában. 
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2.1.1 A tanulási környezet megismerése 

Az iskolai sikerek, a tanulói teljesítmény minden harmadik tanár szerint a tanítás terén, a 

tanulási környezeten is múlik (Neilsen, 2004). Az iskolai tér akkor éri el célját (az oktatási és 

nevelési folyamat megvalósítását, a szocializációs folyamat elősegítését), ha a zavaró 

elemeket, a környezeti stresszorokat minimálisra csökkentik, és ha a környezet reflektív, 

vagyis alkalmas a teljesítmény megjelenítésére, visszajelzésére, ugyanis a tanulók 

produktumai (dolgozat), szereplései (felelet) minősége függ attól, hogy minőségi tanulási 

környezet támogatja-e ezeket (Nespor, 2004; Knapp, 2010). Az iskola épületében uralkodó 

fény- és zajviszonyok, a pad kényelmessége, a rendelkezésre álló tér, a szemléltető eszközök 

láthatósága mind-mind hozzájárulnak a sikerhez. Számos kutatás foglalkozik azzal, hogy az 

osztályterem kinézete, bútorzata, a terek elrendezése mennyiben vezeti a tanulók viselkedését 

és attitűdjét, mennyiben járul hozzá a tanulási folyamat egészéhez (Németh, 2002; Nespor, 

2004; Weinstein, 1979; Bullock, 2007; Blackmore, 2007). 

A felsorolt fejlesztések eredményei valójában egy, a környezetpszichológiában ismert 

jelenséget alkalmaznak (fedeznek fel újra, s valósítanak meg), mely szerint a környezet 

észleléséből származó információk jelentik a környezeti kogníció és a környezeti attitűdök 

alapját. Ezek formálják a környezet felé irányuló elvárásokat és a környezeti észlelést – a 

folyamatok egymásra definiálva zajlanak, majd világos és jól szervezett mentális képet, 

pozitívabb attitűdök kialakulását is eredményezhetik (Holahan, 1986/b). Az egész 

személyiséget, tehát későbbi boldogulást is meghatározza az iskola tere, hiszen az énidentitás 

tükrözi nem csupán azt a közösségi közeget, amelyben a szocializáció zajlik, hanem azokat az 

értékeket, hiedelmeket, lehetőségeket, gondolkodásmódot, érzelmeket, célokat, viselkedési 

normákat, amelyeket az edukáció helyszíne képvisel (Proshansky, 1978).  

Az érzelmileg fontos helyek kiemelkedése a mentális térképekben bármely életkorban tetten 

érhető, ezt bizonyította például az vizsgálat, amit Rigóczky (2003) végzett. Vizsgálatában 

Budapest két kerületének általános iskolásaival rajzoltattak térképet a saját kerületükről, hogy 

megnézzék, mely intézmények, helyek jelennek meg kiemelkedő fontossággal a gyerekek 

fejében. Az eredmények azt mutatták, hogy az érzelmileg fontos építményeket akkor is 

feltüntetik a gyerekek a rajzon, ha pontosan tudják, hogy az már a kerülethatáron túlra esik, és 

hogy a Dunát nem tekintették kerületük szerves részének, mert nagyon kevés rajzon jelent 

meg. Azokban az iskolákban, ahol hangsúlyt fektettek korábban a kerület szimbólumainak 

(címer, zászló) megismertetésére, ott nagyon nagy arányban rákerültek a rajzokra azok a 

közintézmények, amelyek lehetőséget adtak ezek megjelenítésére (Rigóczky, 2003). 
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Az olvashatósággal kapcsolatos vizsgálatok áttekintésekor szembeötlő, hogy – ahogy 

korábban említettem - elsősorban külterekre és makroterekre, például városi területekre 

koncentráltak. Vizsgálatom egyik alapfeltevése, hogy az olvashatóság értelmezhető mezo- és 

mikroterek vonatkozásában is, valamint belterek és külterek esetében egyaránt. E feltételezés 

létjogosultságát bizonyítják azok a következőkben bemutatásra kerülő kutatások, amelyek az 

olvashatóság és a környezeti preferencia összefüggéseit bizonyították. 

 

2.1.2 A tanulási környezet megismerése környezetpszichológiai szemlélettel 

Ez a megállapítás felveti azt a kérdést, vajon elősegíthető-e, hogy az iskola mint helyszín 

világos és jól szervezett mentális reprezentációt képezzen, és a kérdés létjogosultsága 

megerősödött a későbbiekben bemutatott iskolai környezetekben történt terepmunka során 

megfigyelt környezeti megoldásokkal.  

Az általam elvégzett vizsgálatban végig szempontként szerepelt egy olyan 

összefüggésrendszer mélyebb feltárásának igénye, amely komplexebb annál, hogy lineáris 

összefüggésekben megragadható legyen (vö. Vizsgálai célok rövid összefoglalásának 3. 

pontja a  11. oldalon). Az épített környezet a viselkedést, az attitűdöt, a gondolkodást, vagy 

iskolai környezetek esetében a teljesítményt meghatározó tényező ugyan (Proshansky, 1978; 

Blackmore, 2007; Bullock, 2007; Uptis, 2012), de szerepe félreérthető, ha a fejlesztő a már 

említett építészeti determinizmus hibájába esik (Woolner, Hall, Higgins, 2007; Granasztói, 

1982). Úgy tűnik, hogy a 21. századi terek tervezése esetében evidencia a fizikai struktúra 

pszichológiai, illetve társadalmi szerepének felismerése, mégis előfordul, hogy félreértik a 

hatásmechanizmusának szerepét. Tanulási környezetek esetében az iskolaépület hatását 

inkább általános támogató eszközként lehet elképzelni, egy „segédtanárként” (Cash, 2012), 

vagy pedig katalizátorként, a teljesítmény motorjaként (Lippman, 2012).  

Az értekezésben bemutatott vizsgálat tehát egy környezetpszichológiai szemléletű kutatás, 

mely az ember-környezet kölcsönkapcsolatának, egymásra definiáltságában gondolkodik.  
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2.2 Az iskolai környezet változásai 
 

Bár a tanulási-tanítási folyamat őskori emberi közösségeknél is jelen volt és a természeti 

népeknél is megfigyelhető (Mészáros, 1982), maga az intézményes oktatás a városok 

megjelenésével született meg (Mumford, 1985).  

A nevelés-oktatás intézményes formája, az iskola Kr. e. 500 táján, vagyis a demokrácia 

kialakulásának idején, görög földön jött létre Európában. Természetesen nem ez a történelem 

első iskolarendszere, hiszen az ókori nagy kultúrákban, Kínában, Indiában, a Tigris és az 

Eufrátesz városállamaiban és Egyiptomban számos feljegyzés tanúsítja az írástanítás, 

számvetés, egyéb tudások átadásának szervezett formáját (Mumford, 1985; Gombrich, 2001). 

Optimizmusra ad okot, hogy az ógörög (tehát az első európai) városi intézmény, a „scholé” 

jelentése kellemes foglalatosság, játék, ami sokat elárul a kezdeményezés alapgondolatáról. 

Bár a nevelés az ókori Athén polgárai esetében a családban kezdődött el, de a tehetősebbek 

gyerekei 6-7 éves kortól iskolába jártak, ahol az írás, olvasás, számtan tudományán kívül 

zenei képzésben és a test nevelésében is részesültek (Cságoly, 2004; Matyszak, 2008). 

A görög kultúra elterjedésével (Kr. e. 330 körül) párhuzamosan kialakultak azok az 

iskolatípusok, amelyek a nyugati kultúrában máig megtalálhatók (Cságoly, 2004; Matyszak, 

2008): 

 

• Elemi iskola (didaszkaleion), ahol a 7-14 éves gyerekek tanultak. Ez lehetett állami 

vagy magánkézben levő intézmény. 

• Középiskola (grammatikai iskola), ahol humán (klasszikus irodalmi műveltség) és 

reál (aritmetika, geometria, asztronómia, zeneelmélet) ismeretköröket egyaránt 

elsajátítottak a tanulók, így vált teljessé a hellén műveltségeszmény megvalósítása. 

Ez az oktatási lehetőség minden szabad polgár számára elérhető volt. 

• Gümnaszion, ami egyfajta kulturális centrumként működött, itt párhuzamosan 

testnevelés és szellemi képzés zajlott. 

• Felsőfokú iskolákban tanították a filozófiai, orvosi és retorikai ismereteket. 

• Akadémiának először Platón (Kr. e 428-348) iskoláját nevezték, amely a 

gondolkodás művészetének megtanítását szolgálta – jobbára sétálgatás és 

beszélgetés közben. Ugyanezen módszerrel oktatott később Arisztotelész és az 

alexandriai könyvtárban tevékenykedő tudósok is. 
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Az ókori Róma a görög rendszert átvette, de kiegészítette a dajkaság intézményével. Sokan 

görög nevelőt (pedagoigosz – rabszolga) kerestek gyermekük mellé, hogy a hellén műveltség 

minél korábban beépüljön a gyermek életébe (Mészáros, 1982; Cságoly, 2004). A dajkaság 

érdekesen egyesítette magában a gondoskodást, a nevelést és a tanítást. 

A mai értelemben vett európai iskola a 8-9. században terjedt el Nagy Károly frank 

birodalmában, illetve angol földön. Érdekes, hogy Nagy Károly nem csak nagyon fontosnak 

tartotta az oktatást (ebben természetesen az egyház támogatta), hanem ő maga is képviselte 

azt az életmódot, ami ma „Life Long Learning” –nek, élethossziglani tanulásnak nevezünk. 

Egész életében tanult, képezte magát (Gombrich, 2001).  

 

2.2.1 A tudás várai 

A magyar iskolák fejlődése – pedagógiai és építészeti szempontból egyaránt – szoros 

párhuzamban alakult az európai iskoláztatás történetével. Az első iskolák Szent István király 

nevéhez fűződnek, akinek a keresztény királyság létrehozásához meg kellett szerveznie a 

katolikus egyházat is - az egyháznak pedig szerves része volt az oktatás ügye. Az első magyar 

iskola 996 körül kezdte működését a mai Pannonhalmán, a bencés szerzetesek vezetésével. Ez 

a máig működő intézmény alapozta meg a magyarországi oktatási-nevelési intézményhálózat 

kialakulását (Cságoly, 2004). A Szent István törvényében meghatározott „tíz falu – egy 

templom” rendszer egyben a templomhoz tartozó plébániai iskolák létrejöttét is jelentette, de 

alapvetően a 12-14. században épül ki az általa elképzelt országos, egyházi iskolarendszer. 

Az egyházi iskolákból európaszerte a 11-12. századra nőttek ki az első egyetemek. Az 

egyetem (universitas) nem csak a szervezeti kereteit teremtette meg a szakszerű és magas 

színvonalú oktatásnak, hanem infrastrukturálisan is önállósodott. Mumford szerint 

jelentőségét aláhúzza az a tény, hogy ez az egyetlen középkori szervezeti struktúra, ami a 21. 

században is létezik. Három célt valósít(ott) meg: a kulturális felhalmozást, a kultúra 

terjesztését és cseréjét, valamint az alkotó gazdagítást (Mumford, 1985). Kezdetben a nemes 

célra üres helyiségeket, házakat béreltek vagy vásároltak – praktikus okokból egymáshoz 

közel – így az egyetem épületei, könyvtárai, az oktatók és diákok lakása általában egy-egy 

városrészre koncentrálódtak. A középkori egyetemek épületei két fő típusba rendezhetőek, 

egyik ezek közül a város szövetébe beilleszkedő, előadótermekkel is rendelkező kollégium 

(például. Erfurt), a másik a kolostor típusú épületegyüttes kerengővel és templommal, tanári 

lakásokkal (például Bologna, Párizs, Cluny, Cambridge, Oxford, Krakkó). Az 1360-as 

években Bolognában épült Collegio di Spagna (1. ábra) a második típus egy teljesen 
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kifejlődött egysége, amelyet más városokban hasonló létesítmények mintaként követtek. 

Oxfordban és Cambridge-ben csakhamar a városkép meghatározói lettek” (Cságoly, 2004). A 

kolostor típusú iskolaépület-együttesek tipikusan a belső udvar körül, négy szárnyban 

helyezkednek el.  

 

 
1. ábra: Collegio di Spagna alaprajza (http://www.homolaicus.com, 2014. május 1.) 

 

1. szárny (képen a jobb oldali, keleti oldal): kápolna és előcsarnoka. Az előcsarnokot 

gyűlésteremként, ebédlőként használták, illetve akadémiai szertartások számára is 

helyt adott. Ez tekinthető a mai iskolák aulájának elődjeként, ez volt a 

találkozások színtere (képen a 11-es objektum). 

2. szárny (képen a felső, északi rész): rektor és dékánok lakásai, levéltár és kincstár. 

Nem véletlenül volt állandó része ennek az épületrésznek a kapusfülke és a 

kaputorony (képen a 17-es objektum). Ezt az épületrészt személyzeti és gazdasági 

épületek, istállók és árnyékszékek egészítették ki.  

3. szárny (képen a bal oldali, nyugati rész): konyha, adminisztráció és könyvtár 

helye.  

4. ösztöndíjasok lakószobái (képen az alsó, déli rész). 

 

A felsorolásból is kitűnik, de a képen is látható, hogy funkcionálisan milyen világos tagolású 

komplexumot képeztek ez első egyetemek, bár kívülről fallal körülvett erődnek tűntek. Ez az 

erőd típusú iskola még a 21. században sem tűnt el Európából, sőt Magyarországon ez a 

leggyakoribb iskolatípus, jelentőségére visszatérek az iskolák jövőképének bemutatásánál, az 

erőd típusú iskoláknál. 

http://www.homolaicus.com/
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2.2.2 Tanterem megjelenése 

Az egyházi képzés mellett természetesen kialakultak a világi iskolák is, amelyekben lovagi 

vagy céhes nevelés folyt és működni kezdtek a városi iskolák. Ez utóbbiban jelenik meg a 

középkor végén a „tanterem”, melynek földjét kezdetben szalmával fedték le, és arra ültették 

a diákokat, de a 14. századtól padokat is használtak (Cságoly, 2004). A városi iskolák 

megjelenésével változás következett be a tanulási helyszínek tárgyi környezetében is. Németh 

(2002) megállapítja, hogy a 15. századtól elkülöníthető az egyházi és a világi magániskolák 

fejlődési vonala, ám mind a kettőre jellemző az otthonszerűségre és a családi biztonságra 

utaló elemek jelenléte. Az „iskolai környezettel – írja Németh - a korabeli társadalmi 

valósággal kialakított kapcsolat mindkét esetben közvetlen, minden különösebb átmenet 

nélküli, a mainál jóval kisebb mértékben intézményesült formában jelentkezett.” (Németh, 

2002, 19) Az intézmények alapgondolata tehát a patriarchális értékrenddel jellemezhető 

családiasság volt: egy iskola – egy tanterem – egy mester, de ez az oktatás kiszélesedésével 

kibővült, mert több száz diákot nem tudott egyetlen iskolamester ellátni, ezért munkájában 

segédtanítók és idősebb diákok is közreműködtek. A tanítás nem frontálisan, hanem lokálisan 

folyt, ezért is nevezték a segédtanítókat „locatus”-nak (locus=hely), mert a diákok a terem 

egy-egy részébe odagyűltek hozzájuk, vagyis a tanteremben egymással párhuzamos oktatási 

tevékenységek zajlottak, vagyis kisebb egységekre tagolták a tanulási helyszínt, amely 

fontosságát és a viselkedésre tett hatását a környezetpszichológia később igazolja (Barker, 

Gump, 1964). 

 

2.2.3 A tanterem környezetpszichológiai kutatása 

Az iskola egészén túl az osztálytermek kutatása is népszerű terület a 

környezetpszichológiában. Egyes kutatók számára nyilvánvaló volt, hogy a gyerek 

szükségletei dinamikusan változnak és dinamikus viszonyban vannak az osztályteremmel 

(Ramli, 2013). Semmilyen körülmények között nem szabad a gyereket olyan osztályteremben 

tanítani, ahol a környezet fizikai jellemzői (hőmérséklet, páratartalom, fény, hang) egész nap 

változatlanok (Hall, Jones, Thomson, 2009, Björklind, 2010). A környezeti feltételeket 

egyáltalán nem rögzített szinten kell tartani, hanem folyamatosan változniuk kellene, de ezek 

a változások nem lehetnek rendszertelenek vagy statisztikailag meghatározatlanok, hanem 

követniük kellene a természetes ritmust és a gyerek változó elvárásainak megfelelő 
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megtervezett válaszként kellene működnie (Hall, Jones, Thomson, 2009; Hughes, 2005). 

Akármik is ezek a szükségletek, csakis a körülmények gyakorlati tanulmányozásával 

ismerhetők meg. Önmagában nem lehet ezeket a szükségleteket kielégíteni sem 

mechanisztikus mérnöki tervezéssel (ablak nélküli osztálytermek, „állandó állapot” 

szabályozók), sem a formalisztikus építészeti gondolkodással, amely a környezet használatát 

úgy tekinti, mintha a vizuális észlelés azonos lenne az egész élménnyel (Fitch, 1965). 

Megközelítésemben a mechanisztikus pedagógiai és/vagy pszichológiai megközelítés is 

egysíkú. Ez a felismerés már a hatvanas években megtörtént, de a környezetpszichológia 

vezető folyóiratának, az Environment and Behavior-nak a cikkeit áttekintve látható, hogy a 

gyerek, mint környezethasználó bevonása a tervezésbe csak a nyolcvanas évektől bukkan fel 

(Sommer, 1980; Stires, 1980), a tanár szükségletei pedig alig-alig képezik kutatás tárgyát. 

Magyarországon először a később bemutatásra kerülő Tanító Tér program munkacsoportja 

által szerkesztett ajánláskötet (Lippai, 2011/a) gyűjtötte össze először a tanárok szempontjait 

az iskolai környezet kialakításával kapcsolatban (kivonatát lásd az 5. mellékletben). 

 

2.2.4 Könyvnyomtatás (és a szemüveg) jelentősége az iskolák fejlődésében 

A tudás alapján differenciált csoportok a 15. századtól jelentek meg, az életkor szerint 

kialakított tanosztályokat sem jellemzi a demográfiai egységesség (Cságoly, 2004). A 

korszakban azonban nem csak a padok jelentek meg, mint iskolai eszközök, hanem a 

könyvek is, mert az új, vízierővel rendelkező szerkezetek lehetővé tették a rongyok hatékony 

aprítását – ezáltal a papírgyártást. A papír ára a 14. század végére 400 százalékkal esett 

(Burke, 1995), ezáltal elérhetővé vált az iskolák számára. E tendencia mellett 

meghosszabbodott az írott információ felvételére alkalmas életszakasz hossza is, ami 

például a szemüveg kifejlesztésének és elterjedésének köszönhető. A nyomtatás feltalálása 

(és a szemüveg használatának népszerűsödése) olyan radikális változást hozott Európa 

életébe, hogy nem volt az emberi életnek olyan területe, ahol nem éreztette volna hatását – de 

leginkább az edukációra hatott. Csak 1450 és 1500 között nyolcmillió könyvet nyomtattak 

(Burke, 1995), amely sok más mellett az iskolákhoz tartozó könyvtárak számára jelentett 

kihívást, mert a megnövekedett mennyiségű állományt hatékonyan katalogizálni kellett. A 

nyomtatás továbbá bátorította a komplex kutatómódszereket, az új tudásanyag megszerzését, 

a saját megfigyelések leírását – ezáltal új tantárgyak születtek és új tudományterületek 

szökkentek szárba. A nyomtatott könyvek lehetővé tették szakértők találkozását más 

szakértőkkel, a források hozzáférhetőségével kiterjesztve munkájukat. A kutatók elkezdtek 
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egymásnak írni, szakterületük nyelvén, a tudományos gondolatcsere pedig megszülte a 

kísérletezés általi pontosság iránti igényt. „A tudás kezdett egybeforrni a kísérletezéssel, és 

gyakorlati igazolással. Közmegegyezés alapján csak a bizonyított tudás válhatott ténnyé.” 

(Burke, 1995, 149-150.) A nyomtatás tehát tömegek számára megnyitotta az utat a tudás 

felé, megalapozva a 19. századi oktatási rendszert és annak környezeti kihívásait, 

amelyet az általam később bemutatott iskolafejlesztési törekvések kemény kritikának vetnek 

majd alá. 

Magyarországon a tanulási helyszínek fejlődésének következő lépcsőfoka a török hódoltság 

alatt három részre szakadt ország időszakára tehető: ekkora kristályosodik ki a protestáns 

iskolatípusok koncepciója és a jezsuita iskolaszervezők is új szerkezeteket dolgoztak ki, új 

iskolaprofilokat hoztak létre. A 16. század végére alakul ki a ma is használatos rendszer, 

vagyis az alap-, közép- és felsőfokú oktatás (Mészáros, 1982; Cságoly, 2004). 

Érdekes, hogy az iskolai környezet értékközvetítő szerepe már korán mennyire tetten érhető 

az egyházi és világi tantermek berendezésében. Az egyházi iskolákban a középpontot képező 

pulpituson elhelyezkedő, kezében vesszőt tartó rektor felügyelte a gyerekek munkáját, akik a 

terem különböző sarkaiban koncentráltak a segédtanítók által vezetett aktuális feladatra, míg a 

városi iskolákban a mester és tanítványai azonos magasságban helyezkedtek el. A 

reformációt-ellenreformációt követően törekvéssé vált, hogy a gyerekek világát 

erőteljesebben fegyelmezzék. Ez az infrastruktúrában a frontális, jól áttekinthető tanterem 

kialakítását jelentette. A 17. században egyértelműen a tanár került a figyelem központjába, 

helyének kialakításával hangsúlyozták a tekintély központi szerepét. Az önálló munka, a 

testnevelés, a diákok tevékenysége a különböző korszakok alatt időként elő- vagy háttérbe 

szorult, de tulajdonképpen az elmúlt 400 évben az iskolák lényegében azonos szerkezetű 

infrastruktúra-rendszerben működtek (Mészáros, 1982).  
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2.2.5 Tömegek képzésére alkalmas tanulási környezet 

A 19. században a felvilágosult uralkodók hatására – akik példaképüknek Nagy Frigyes 

porosz uralkodót tekintették – a közoktatás a társadalom minden rétege számára nem csupán 

elérhetővé vált, hanem kötelezővé lett, illetve megjelentek a szakiskolák. Az iskolai 

környezet nem változott: a katedra, a kötött ülésrend megmaradt (Gombrich, 2001). A tér 

elrendezésében a derékszögű elrendezés válik uralkodóvá (Németh, 2002), az egymással 

párhuzamosan elhelyezkedő padsorok szabvány szerint készült tömegtermékekből 

készülnek. A frontális ülésrend lehetővé tette a megfelelő koncentrációt, elősegítette a tanulók 

rendre és tisztaságra nevelését, a házi feladatok és az iskolai tanulói munka gyors ellenőrzését 

tette lehetővé, hiszen a tanár gyorsan végignézhette azokat a padok elrendezése 

következtében. A frontális ülésrendnek köszönhetően könnyen és gazdaságosan lehetett 

szemléltetni (falitáblák, térképek), nagyszámú diák esetében is, akik önálló munkáját a 

korabeli ideális iskolaépület építészeti megoldásai tehát egy sajátos, némely elemében a 

katonai szervezetek szervezeti megoldásaira emlékeztető belső hierarchia építészeti rendének 

megfelelően alakították ki. Az építészeti megoldások közvetlen módon utalnak a zárt rend és 

hierarchia meglétére (Németh, 2002). A frontális elrendezés sajátosságait vizsgáló elemzések 

megállapítják, ez a viszony jól nyomon követhető a reprezentatív módon berendezett 

igazgatói iroda és tanári szoba központi elhelyezésében, illetve a pedellus alagsori lakásának 

megtervezésében is, felismerhető az épületen belüli közlekedés útvonalak (például az iskola 

kapujához, az iskolaudvarra vezető folyosók) építészeti megoldásaiban, hiszen az épület 

egésze az igazgatói iroda erkélyéről ellenőrizhető volt. A rend, a hierarchia és a felügyelet 

elemei az egyes osztályok belső terének elrendezésében is érvényesültek, erre kiváló példa a 

dobogóra állított tanári katedra dominanciája (Németh, 2002). 

A fenti térrendezés mögötti törekvés nem volt más, mint az, hogy a felvilágosult uralkodók 

nagyon fontosnak tartották az oktatás ügyét és igyekeztek minél gyorsabban, minél nagyobb 

tömeget részesíteni benne. Mária Terézia 1769-ben az iskolákat az uralkodó hatáskörébe 

tartozó kérdésnek minősítette, így megindulhatott az államilag támogatott tanítóképzés is. A 

19. században az óvodai és a népiskolai nevelés valóban országos hálózattá vált, ettől kezdve 

számítjuk a magyar nevelés modern korszakát. A fejlődés motorja „az Eötvös József-féle 

1968. évi XXXVIII. Népoktatási törvény volt. Az ennek hatására megindult népiskola-építési 

és –felújítási akciókat néhány adat jellemzi beszédesen. 1893-ban 500 iskola felújítására 

került sor, 1896-ban a milleniumi évben 400 „milleniumi” iskola épült. 1897 és 1902 között 

1000 (!) állami népiskola épült, 1908-tól 1913-ig a kultuszminisztérium iskolaépítési 
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programja alapján 139 állami népiskola valósult meg. Az állami beruházások keretében 1888 

és 1908 között Baumgartner Sándor és Herczeg Zsigmond mintaterv-sorozata és egyedi tervei 

alapján 264 elemi iskola, polgári iskola, felső leányiskola, kereskedelmi és felső-kereskedelmi 

iskola, bábaképző, tanító- és óvónőképző, gimnázium, főgimnázium és főreáliskola épült 

országszerte. (…) 1908 és 1913 között 139 falusi iskola terve valósult meg. (…) Ma is 

használt iskoláink legtöbbje ebben az időszakban épült” (Cságoly, 2004, 80-81.). 

Az I. világháborút követő területvesztés miatt vált szükségessé a Klebelsberg Kúnó nevéhez 

kötődő iskolafejlesztési program, így 1926-tól, néhány év alatt 5000 népiskolai tantermet és 

tanítólakást építettek országszerte, amely adat nem csupán nagyságrendjét tekintve lehet 

érdekes, hanem azért is, mert az iskolák fejlesztésének történetének későbbi korszakaiban már 

nem tekintik a pedagógus otthonát az iskola részének. A 19. században és a 20. század első 

felében azonban „nem volt különleges, sőt, törvény írta elő, hogy az iskolaigazgatók részére 

milyen, hány szobás, mennyi négyzetméteres, cselédszobával is rendelkező lakást kell 

biztosítani. A szobák nagyságát aszerint is meghatározták, hogy ki, milyen intézetnek 

igazgatója. (…) Az óvodai igazgatót kettő, az elemi iskolait három, a polgári iskola 

igazgatóját négy szobás lakás illette meg” (Horváth, 2012, 52.). Érdekes volna megvizsgálni, 

vajon a tanárok attitűdje miként változhatott ennek tükrében, ám sajnos ez meghaladja az 

értekezés kereteit. 

 

Összességében elmondható, hogy a középkori egyetemek kialakításától a 19. századi 

tömegképzésig az iskolák egyedülálló, önálló egységet képező intézményekként alakultak ki, 

elég csak az egyetemek erődszerűségére gondolni. A kötelező oktatást feszes, szabályos, 

hierarchikus tanulási terekben valósították meg. A probléma ezzel kapcsolatban az, hogy a 

21. századi iskolákban is dominálnak azok a megoldások, amelyek a 19. századi 

munkaeszközöket szolgálják – például a rögzített asztalok okafogyottá váltak, hiszen már 

nem kell attól tartanunk, hogy kilötyög a tintatartóból a tinta (McGregor, 2004). „19. századi 

iskolaszerkezet, 20. századi tanárok és 21. századi gyerekek. Ennek kellene valahogy élhetővé 

változnia. Vajon mikor és hogyan fog ez bekövetkezni?” – kérdezi Vekerdy igen találóan 

(Vekerdy, 2012, 280.). 
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2.2.6 Tanulási helyszínek a 20. században 

A 20. században megfigyelhető volt az a tendencia, hogy a klasszikus értelemben vett iskolák 

helyett összetett oktatási és kulturális központok jönnek létre, egyfajta tematikus parkként a 

településeken belül. Az építészeti formában kifejeződő alapgondolat a reformpedagógiai 

törekvésekben keresendő. A 19-20. század fordulóján kezdték felismerni a „poroszos” 

tömegoktatás hátrányait, legfőképpen azt, hogy az intézményes oktatás során a gyereknek 

mindig azt kell tanulnia és tennie, amit a felnőtt akar. A fegyelmezettség és az ismeretszerzés 

mellett „nem tanulja meg a legfontosabbat: magát az ismeretszerzést, hiszen az iskolában 

mindig készen kapja az összes ismeretet. Az életzajlásában viszont nincsenek kész ismeretek, 

ott az embernek magának kell a tudást megszereznie. De az iskolának az életre kell 

felkészítenie a növendékeit!” (Dewey, 1909, id. Mészáros, 1982, 233.). A tankönyvekre 

koncentráló iskolák helyett olyan iskolákat kívántak létrehozni, ahol a 

kezdeményezőkészség áll a középpontban, ez a tanulási helyszínek átalakulását is maga 

után vonta. A tanulói cselekvést elősegítendő az iskolák igyekeztek konyhát, műhelyt, 

tankertet, laboratóriumot és minél modernebb eszközökkel felszerelt könyvtárat, stúdiót 

kialakítani (Mészáros, 1982). „Egy fekete tábla, néhány szék, kopasz, itt-ott egy képpel 

díszített falak - ez a mai tanterem.” – írta Dewey 1912-ben (Dewey, 1912, 32.), és mind a 

szakirodalmi anyag, mind a terepmunka során azt tapasztalható volt, hogy száz évvel később 

is sok olyan tantermet találni, ahol a tábla feketeségét leszámítva ez a leírás még mindig 

érvényes. 

A 19-20. század fordulóján, talán a „poroszos” iskolarendszer kritikájaként megjelentek a 

reformpedagógiai törekvések, amelyek környezeti szempontból is számos újítással álltak elő 

(Montessori, 1950/1995, Steiner, 1919/2004), ezekben az alternatív iskolai irányzatokban 

mindig is fontos volt a környezet, mint a tanítási-nevelési folyamat része (Uptis, 2012). A 

pedagógiai hatásokat azonban elsősorban elméleti megfontolásokra alapozták és 

alapozzák ma is – hiányoznak a szisztematikus, elemző környezetpszichológiai 

hatásvizsgálatok. Ez az állítás nemcsak az alternatív iskolákra igaz, hanem általánosítható az 

itthoni oktató-nevelő rendszer egészére:– egyelőre – hiányoznak a kutatási eredményeken 

alapuló (evidence-based) vizsgálatok, amelyek a környezeti egészségpszichológiában (Dúll, 

2007) már  elfogadottak. 

Magyarországon a II. világháborút követően kidolgozott típustervek már a kollektív nevelés 

jegyében születtek, s ezt kívánta megújítani a 80-as években kialakított, lakótelepekhez 

kapcsolódó nevelési központoknak nevezett létesítmények ötlete, amelyek tervezésébe 
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bevontak pedagógusokat és szociológusokat is. Ilyen létesítmények létrehozásáról és kutatási 

tapasztalatáról számol be Sanda, aki a már a bevezetőben leszögezi, hogy a hatvanas évek 

második felében lefolytatott első hazai komplex iskolaépítési kutatás összefoglaló 

megállapításai és állásfoglalásai nem találkoztak az oktatáspolitika akkori irányítóinak 

egyetértésével. A kutatás építészeti és pedagógiai munkarészeinek összefoglalóját áttekintve 

megállapította, hogy a kutatócsoport ajánlásainak1 nagy része ma is aktuális volna, számos 

javaslatuk mégsem valósult meg (Sanda, 2006).  

A rendszerváltást követően a felújítási, rekonstrukciós hullám indult meg és az iskolarendszer 

áttagozódása az építészetben is megjelent, jobbára külföldi modellek adaptálásán keresztül. 

1993-ban hozták létre hazánkban az első közösségi iskolát, amely az 1935-ben alapított majd 

népszerűsége hatására az USA-ban sikeresen kiépített Közösségi Oktatási Központok mintáját 

követte (Sanda, 2006). Szintén az iskolák környezetéről való rendszerszintű gondolkodás 

változását jelzi az Ökoiskola Hálózat kialakulása, mely 2000-től működik Magyarországon és 

célul tűzte ki a fenntarthatóság gyakorlati megvalósítását a nevelés-oktatás folyamatában és 

infrastrukturális szinten is (http://www.ofi.hu/okoiskola, 2014. május 19.). A sikeres 

„zöldítés” egyébként komoly pszichológiai hatású lehet, erről tanúskodik Kuo és Sullivan 

környezetpszichológiai tereptanulmánya. A kutatásban azt vizsgálták, hogy adott lakóterületet 

egy nagy zöldterülettel érdemesebb kialakítani, vagy a természeti környezet elemeit kisebb 

egységekben telepítsék a házak közé. A kitűnő módszertanú munka egyértelműen 

bebizonyította, hogy az embereknek látniuk kell a zöldet, nem elég a tudat, hogy a közelben 

nagyobb park található. A lelki és testi megbetegedések határozottan gyakrabban jelentkeznek 

olyan lakásokban, amelyek egyik ablakából sincs rálátás természeti környezetre (Kuo, 

Sullivan, 2004). 

Talán a külföldi modellek beépülésének, talán a zöld gondolkodás hatásának tudható be, hogy 

európai viszonylatban a magyar iskolák nem tekinthetők átlag alattinak. AZ OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and Development, azaz a Gazdasági Együttműködés 

és Fejlesztés Szervezet 2012-es (önbevalláson alapuló) felmérése szerint a magyar 

iskolaépületek átlag feletti sávba estek, vagyis az épületekkel, a belső helyiséggel, az 

udvarral, a hőszabályozással és a világítással elégedettek a használók. Ugyanezen felmérésen 

                                                           
1 Néhány példa az ajánlásokból: „Az iskola fizikai és pszichés környezetként tudatosan számoljon a gyermekre 
gyakorolt hatásával. Az iskola készítsen elő a közösségei életre. Az iskola a nevelésben törekedjen a 
gondolkodás és az érzelem egyensúlyára. Az iskola törekedjen az elsajátított ismeretek többsíkú, komplex 
jellegének megvalósítására.” (Sanda, 2006 133.) Ez utóbbi ajánlás megvalósítására törekszik TÁMOP-3.1.1-
11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) - II. szakasz projekten belül a Nevelési-oktatás 
fejlesztése – komplex pilot programok (2012 -2015) Gyakorlati életre nevelés témacsoportja, Lippai Edit 
témavezetésével. 

http://www.ofi.hu/okoiskola
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belül az átlagos sávba tartoztunk az olyan szolgáltatások tekintetében, mint a számítógépek, 

internet, szoftverek elérhetősége, könyvtár elszereltsége és egyéb anyagokkal (például 

nyomtatóba való papír) való ellátottság (OECD, 2010/c).  
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A múlt század második felétől – a környezetpszichológia megszületésével (lásd Dúll, 2009) – 

számos olyan tudományos munka látott napvilágot, amely az iskola tágabb környezetével, az 

iskolai külső és belső tér szervezésének kérdéseivel foglakozott. Ilyen volt például a Big 

school, small school (Barker, Gump, 1964), amely éveken át tartó terepkísérletek eredményeit 

összegezte. Összefüggést találtak például az iskola mérete és a diákok attitűdje között – 

leírták, hogy a kisebb oktatási intézményben tanuló diákok elkötelezettebbek iskolájuk iránt. 

Bár Barker és Gump az elkötelezettséget és az ebből fakadó aktivitást hangsúlyozták, ezek 

alapozzák meg az iskolai teljesítményt, ahogyan azt három évtizeddel később Moore és 

Lackley létszámra lebontva is meghatározta, ugyanis ők a kisebb iskolákban (500-600 fő) 

sokkal jobb tanulási eredményeket találtak, mint a nagyobb (1000 fő feletti iskolákban). A jó 

osztályzatokon túl az iskola mérete további kompetenciákat is támogathat, ugyanis a kisebb 

iskolákban több felelősséggel járó tisztséget vállaltak a diákok a nagyobb iskolákba járó 

társaiknál, sőt a kisebb iskola jobb hatással van a tanulók viselkedésére és közérzetére, ami az 

olvashatóság – a fogalmat alább részletesen bemutatom - megteremtésével is fejleszthető, 

hiszen ha a nagyobb területeket kisebb egységekre bontjuk, akkor azt könnyebb kezelni a 

környezethasználóknak (Dewees, 1999). A kisebb középiskola tanulói igényesebbek, 

fogékonyabbak voltak, nagyobb önbizalommal néztek szembe a kihívásokkal (Wicker, 1979). 

Úgy tűnik tehát, hogy az iskolai környezet áttekinthetősége egyebek mellett hatással 

lehet a tanulók felelősségteljes viselkedésére is, vagyis érdemes azokkal a módszerekkel 

foglalkozni, amelyek megteremthetik az ilyen jellegű tanulási helyszíneket.  

A két legkutatottabb terület – az osztályterem és az iskola befogadható mérete – témáját 

ötvözi az ideális osztálylétszámok újra és újra felbukkanó kérdése (Dúll, 2009). Fenyő (2009) 

szerint az első hat évben 16-18 fő volna az ideális osztálylétszám, 7. osztálytól érettségiig a 24 

fő. Ennyi gyerekkel sokkal könnyebben foglalkozhat egy pedagógus, ám ezek már kellően 

nagy létszámok ahhoz, hogy elég érdekes legyen iskolába járni, kapcsolatok, barátságok 

alakulhassanak ki. 

 

 

2.2.7 Az információs társadalom jelentősége az iskolák fejlődésében 

 

Az iskolák fejlődéstörténetéhez hozzátartozik az információs forradalom következtében 

megváltozott igények, amelyek a tanulási környezet újragondolását indukálták, és az elmúlt 

másfél évtized csaknem mindegyik iskolai fejlesztéssel kapcsolatos szakirodalmában 

megjelenik a technológia beépítésének kérdése, vannak olyan kutatók, akik a digitális 
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eszközök mellett az analóg technikák szerepét hangsúlyozzák (Melhuish, 2009; Kleon, 2013). 

Az iskolát kétségtelenül nem lehet úgy kezelni, mintha vákuumban lenne (bár az erőd típusú 

iskolák látszólag ezt próbálják megvalósítani – később erről még lesz szó), az iskola nem 

csupán fizikai, nem csupán szociális, hanem virtuális térré is vált. (Réti, 2012). A komplex 

kommunikációs közeg mellett az építésznek és az ő munkáját segítő 

környezetpszichológusnak is kommunikálnia kell a használókkal – ha a holnap 

pedagógiájához szeretnénk tervezni a tanulási környezeteket (Uptis, 2012). Az iskola 

környezete iránti elvárás soha nem volt olyan komplex, mint napjainkban. Elvárássá vált, 

hogy az oktatás-nevelés biztosítása mellett az iskolai teret participatív (Horelli, 2002; Flutter, 

2005) módon alakítsák, anyaghasználata és infrastruktúrája környezettudatos legyen, valamint 

jelenjen meg benne az adott intézmény pedagógiai szemlélete. A 21. század első évtizedében 

világszerte számos nagyarányú iskolarekonstrukciós program zajlott le (Réti, 2009/a; 

Gardiner, 2009; Gillard, 2009), ami bizonyítja a téma kutatásának fontosságát. 
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2.2.8 Tanulási helyszínek a 21. században 

A kapcsolatok kialakításának újabb formája a személyes társas interakción túl a virtuális 

hálózatokon keresztül történő tanulás és kommunikáció. Az ezredfordulóhoz közelítve, a 

digitális technológia térhódításával egyre inkább beépül az oktatási módszertanba az 

információs forradalom valamennyi vívmánya. A tantermek falai kinyílnak, a tudás 

megszerzésének számtalan útja megnyitja az iskola határait, anélkül, hogy fizikailag 

lebontaná azt. A 21. századi iskola – bár formailag nagyon sok elemet megőrzött a középkori 

iskolákban tárgyalt téri jellemzőiből –, környezete értelmezhetetlen az intézmény virtuális 

vetülete nélkül (Lippai, Réti, Gáspár, 2010). A témával kapcsolatos dilemmák és jövőképek 

részletesebben az értekezés későbbi részében kerülnek bemutatásra. A technológiai 

változások nyomán a kutatók erős kritika alá vették az iskolai környezetet, a változatosabb 

pedagógiai módszerek rugalmasabb helyszíneket igényeltek: csoportmunka és interaktivitás 

nem valósulhat meg olyan tanteremben, ami székekkel van tele, lehetetlenné teszi, hogy 

átrendezzék, arról nem is beszélve, hogy ezek a székek a legritkább esetben tekinthetők 

ergonómikusan kialakított, a gerinc egészségét megőrző bútordaraboknak. Igénnyé vált, hogy 

az iskolában olyan munkaerőt képezzenek, amely rugalmas szemléletű, képes gyorsan 

alkalmazkodni a globális társadalom gyors változásaihoz, vagyis képes személyre szabott 

tanulási rendszer szerint haladni, ugyanakkor közösségben dolgozni (Oblinger, 2006), 

mindezt akár a fizikai valóságban, akár a virtuálisan, a szociális média oldalai által biztosított 

kapcsolatteremtéssel, az információs és kommunikációs technológiák magabiztos 

használatával (Blackmore, 2007). Úgy tűnik, a 21. században nem lehet többé 

„gyűjtőkonténerként” tekinteni az osztálytermet, új lehetőségek, új utak nyíltak, a tanulás 

környezete teljesen megváltozott, ami új térformákat, térrendezést igényel (Leander, 2010; 

Lonsdale, 2003). A konténer vagy „kagyló” (Leemans, Ahlefeld, 2013) módon működő iskola 

alternatívája az a szociálisan nyitott, dinamikusan működő környezet, amely a közösségi 

stabilitás mellett megteremti az egyéni tudás szilárd talaját is. Az átalakulás elkezdődött, de a 

folyamat hosszú lesz (McGregor, 2004), a pedagógiában jelenleg „téri fordulat” zajlik 

(Morgan, 2000), párhuzamosan a 21. század elejére kialakult geográfiai tértudat változásával 

és újradefiniálásával (Izsák, 2014). 
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2.3 Jövőképek az iskolákról 
 

A disszertációban bemutatásra kerülő saját vizsgálatot végigkísérte az a gondolat, hogy az 

iskolai környezettel való foglalkozás a jövő generációjának környezeti feltételeinek 

kialakítását is szolgálja, ezért különösen fontos foglalkozni magának a tanulási környezetnek 

lehetséges jövőjével (vö. Vizsgálai célok rövid összefoglalásának 1. pontjával az 11. oldalon). 

Az áttekintésben szereplő forgatókönyveket az OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development magyarul Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) 

dolgozta ki az iskolák lehetséges fejlődési előrejelzése céljából (www.oecd.org, 2013. április 

2.), és minden jelentősebb iskolafejlesztési program beépítette gondolkodásmódjába, 

tervezőmunkájába ezeket. 

 

A hat lehetséges forgatókönyv a következő,: 

 

1. Az iskola jelenlegi állapota fennmarad (Status quo) 

a. Bürokratikus iskolarendszerek kiépülése 

b. Tanárok elvándorlása várható 

2. Az iskola megújul (Re-schooling) 

a. Az iskola közösségi központtá válik 

b. Az iskola tanulószervezetté válik 

3. Az iskola eltűnik (De-schooling) 

a. Tanulói hálózatok jönnek létre iskola helyett 

b. Az oktatás szolgáltatássá, üzletté válik 

 

A jövőképek tanulmányozásának a saját vizsgálatom szempontjából fő célja az volt, hogy 

megismerhetővé váljanak az iskolák fejlesztésével kapcsolatos döntések szempontjai, hiszen a 

környezetpszichológiai eredmények alkalmazása ezen tervezési víziók mentén valósulhat 

meg, a tanulási környezetek alakulása a fejlesztési elképzelésektől függ elsősorban (vö. 

Vizsgálai célok rövid összefoglalásának 2. pontjával a  11. oldalon). 

  

http://www.oecd.org/
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2.3.1 A fennmaradás forgatókönyvei 

 

a. Bürokratikus iskolarendszerek kiépülése 

 

Az elképzelés szerint minden olyan törekvés, ami a jelenlegi állapot (status quo) fenntartását 

célozza meg, csak erős és egyre erősebb bürokratikus eszközökkel valósítható meg, ami 

magával vonná a növekvő adminisztratív terheket, a központosítást, az egységesítést. Ezzel az 

a probléma, hogy az iskolák nagyon különböző intézmények és a problémáikat nem oldaná 

meg az egységesítésre törekvő külső nyomás. Pszichológiai szempontból akkor érdekes a 

bürokratikus iskola, ha az erős kontroll megjelenik a tanulási helyszíneken is, környezeti 

elemek által közvetített környezeti kontrollként. A formai rend ugyan megteremtheti a 

struktúrából fakadó biztonság érzését, de kiüresedett vázzá válik, ha lényegi tartalom nem 

társul hozzá (Polcz, 1987; Abrahamson, Freedman, 2012). 

 

b. Tanárok elvándorlása 

 

Az elképzelés bekövetkezésének okaként a tanári pálya elöregedését nevezi meg. A tanári 

pálya a többi diplomás állás mellett kevéssé vonzó, ezért az utánpótlás óriási gondot jelenthet. 

A tanárok környezeti szükségleteinek kutatása mellett alapvető fontosságú volna az is, hogy a 

tanítási környezettel foglalkozó szakemberek kommunikálják a tanárok felé is elérhető, 

fogyasztható, használható, alkalmazható formában legfrissebb eredményeiket (De Corte, 

2001). 

Az iskolaelhagyás és a pályaelhagyás egyik faktora az iskolaépület állapota (Buckley, 

Schneider, Shang, 2004), ugyanis az iskolai környezet meghatározza az ott folyó munka 

minőségét, az pedig az iskola eredményességét. Az iskolai terek minősége, stílusa 

meghatározhatja, mércéje lehet a tanár és a diák attitűdjének, motiváltságának (Buckley, 

Schneider, Shang, 2004, Knapp, 2010). 
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2.3.2 A megújulás forgatókönyvei 

 

a. Az iskola közösségi központtá válik 

Az elképzelés bemutatja, hogy mi történik akkor, ha az iskola együttműködik a helyi 

közösséggel. Ez nyilvánvalóan komplex menedzsmentet kíván, melynek köszönhetően az 

iskola teret ad formális és informális közösségi programoknak, hogy a helyi érdekek 

dinamikus összjátékát befolyásolni tudja. A siker érdekében mozgósítani és folyamatosan 

képezni kell az emberi erőforrásokat. Nagyvonalú pénzügyi támogatást igényel, hogy a 

tanulási környezet megfeleljen a legszigorúbb minőségi követelményeknek. Ha ez 

megvalósul, akkor az iskola széles körű elismerést vált ki és meghozza megbecsülést a 

tanárok számára is. Az iskola falainak megnyitása a 21. század kihívásai közé tartozik, a 

településsel együtt használt kávézó, információs központ a helyi hálózatok elősegítését 

szolgálja (Oblinger, 2006).  

A jövő iskolájának nyitottnak és rugalmasnak kell lennie, hogy közösségi központtá 

válhasson (Bingler, Quinn, Sullivan, 2003), egyben szimbólummá is válhat, amelyre az egész 

helyi közösség büszkén tekint (Bragg, Manchester, 2011; Eplényi, 2011; Gelniczkyné, 2011; 

Losonczi, 2011). 

 

b. Az iskola tanulói szervezetté válik 

Az elképzelés szerint az iskolák újjáélesztésének másik útja az, ha beengedik a falak közé a 

kísérletezést, a sokféleséget, az innovációt, azzal együtt, hogy a fejlesztési eredményeket 

mérik és értékelik is. A tudásmenedzsment kerül előtérbe, a hierarchia lapos szerkezetű, mert 

nem csak belső, hanem külső szakértelmekre is támaszkodik a rendszer. Az összefonódó 

hálózatokból álló tanulói szervezet a minőséget, a teljesítményt helyezi előtérbe. A több 

irányba kinyúló partnerség csak akkor fenntartható, ha a szükséges informatikai fejlesztéseket 

megkapja az iskola (Knapp, 2010).  
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2.3.3 Az eltűnés forgatókönyvei 

 

a. Tanulói hálózatok jönnek létre iskola helyett 

Az elképzelés hasonlónak tűnik az előző jövőképhez, ám lényeges különbség van a 

tekintetben, hogy itt fellazulnak a szerephatárok. A hálózati társadalom venné át az oktatás 

szerepét, hiszen az élethez szükséges információ az internetnek köszönhetően bárki számára 

hozzáférhető, bár az új kommunikációs technológiák (interaktív tananyagok, digitális táblák, 

szociális hálózatok üzenőfalai, tudástárak, online lexikonok és könyvtárak, infografikák) mind 

elősegítik a rugalmas, nyílt és személyre szabott tanulási hálózatok kialakítását, egyesítve az 

autonómiát és fokozott társadalmi interakciót (Melhuish, 2009; Ollé, 2013). 

 

b. Az oktatás szolgáltatássá, üzletté válik 

Az elképzelés szerint az oktatási folyamat meghosszabbodik és piacképessé válik. A tanítást 

üzleti alapon kezelik, ahol a tanulmányi piacokon új képzési és akkreditációs lehetőségek 

alakulnak. A versenyképesség lesz a tanulási környezet minőségének fokmérője. Az 

eredményes iskolai infrastruktúrafejlesztés szerepet játszhat egy oktatási intézmény(rendszer) 

sikeres menedzselésében, mert olyan hálózatot teremthet, ami a szereplők együttműködését, 

az információátadás újraértelmezését teszi lehetővé és nyilvánvaló, hogy egy iskolában rejlő 

ilyen jellegű kapcsolatteremtő emberi erőforrás kiaknázása elkerülhetetlen az iskolafejlesztés 

esetén (Réti, 2010). 

 

A forgatókönyvek mintegy elméleti keretként, tiszta formában vázolják fel a lehetséges 

fejlődési utakat, de a valóságban azt várhatjuk, hogy ezek kevert formái jönnek létre. Az 

OECD forgatókönyvek értékelése tehát még várat magára, hiszen az előrejelzés intervalluma 

2020-ig tart, de az már látszik, hogy léteznek olyan iskolai környezetek, amelyek egyik vagy 

másik fejlődési iránynak kedveznek. 

 

A fejlődési irányokhoz társítható környezetek: 

1. Az iskola jelenlegi állapota fennmarad: erőd típusú iskolák 

2. Az iskola megújul: szétszórt és terjeszkedő iskolák 

3. Az iskola eltűnik: intézmények helyett hálózatok 
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2.3.4 Erőd típusú iskolák – ami a jelenlegi állapotot konzerválja 

 

A legtöbb (és leghíresebb, mint pl. a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium) hagyományos 

iskola ebbe a kategóriába tartozik. Az iskola térszerkezete mind időben, mind térben erősen 

strukturált, szigorú rendet sugall. Megteremti a biztonságérzést, erős kohéziót alakít ki. Saját 

belső életére koncentrál, kikristályosodott ethosszal rendelkezik. Erőd jellege miatt bezártság-

érzést kelt és az ilyen környezet nem a külvilág felé való nyitottságot kommunikálja. Az erőd 

típusú iskola saját falai között erős kontrollt gyakorol, ezért a bürokratikus rendszerekhez 

hasonló a működése (Réti, 2009a), ráadásul nem egyszer formai elemekkel (egyenruha, 

egyenes padsorok) is törekszik az egységesítésre.  

A magyarországi iskolák döntő többsége erőd típusú iskola. Ez azt jelenti, hogy zárt egységet 

képez, jól elkülönülve jelenik meg a térben – ez kohéziójának alapja. Az ilyen campus-szerű 

szerkezet előnye, hogy könnyen kialakítható saját ethosza, átlátható, a tanulásszervezés 

módja lineáris, könnyen egységesíthető (rögzített, állandó órarend, terembeosztás), kevéssé 

engedi meg a tanulástól való elkalandozást (Réti, 2009a). Ha a szociális aspektusra nem 

figyelnek, az iskolai közösség is könnyen szegregálódik. Talán ezért is asszociálnak a magyar 

tanulók az iskola szóról a börtönre (Rapos, 2005). Ezt az asszociációt a gyakran a középkori 

iskolamodellből „örökölt” tértagolási technikák (szűk folyosók, ebből nyíló zárt termek) is 

erősítik. A magyar gyerekek egyharmadánál egyébként felfedezhető az iskolához való 

kötődés (Rapos, 2005), de a helyszínt összességében mégis bonyolult (szerencsés esetben 

összehangoltan működő) világnak észlelik. A tanulók egytizede keresi a kötődési pontokat 

és csak három százalék tudatosítja, hogy az iskola segítséget, eszközt jelent a számára az 

életben való boldoguláshoz (Rapos, 2005). Ez azt jelenti, hogy a tanulók nem tekintik az 

iskolát a tanulás, a saját fejlődési lehetőségük terepének! Ezt a megállapítást korábban a 

tanulási környezetekkel kapcsolatos víziók elemezésekor is sikerült igazolnom (Lippai, 2010).  
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Látható volt, hogy funkcionálisan milyen világos tagolású komplexumot képeztek ez első 

egyetemek, bár kívülről fallal körülvett erődnek tűntek. Úgy tűnik tehát, hogy – mint fentebb 

ezt említettem –, az iskolai környezet áttekinthetősége egyebek mellett hatással lehet a 

tanulók felelősségteljes viselkedésére is, vagyis érdemes azokkal a módszerekkel 

foglalkozni, amelyek megteremthetik az ilyen jellegű tanulási helyszíneket (Barker-

Gump, 1964; Wicker, 1979). A magyar gyerekek egyharmadánál egyébként felfedezhető az 

iskolához való kötődés, de a helyszínt összességében mégis bonyolult (szerencsés esetben 

összehangoltan működő) világnak észlelik (Rapos, 2005). 

 

Példák erőd típusú iskolákra: 

 

 
2. ábra: Példa erőd-típusú iskolára (Forrás: Réti, 2010, 10.) 

 

 
3.ábra:Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium (Forrás: http://www.fasori.hu/letöltés 2013. 

december 28.)  

http://www.fasori.hu/letöltés
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2.3.5 Szétszórt és terjeszkedő iskolák – a megújuló iskolák térformái 

 

Gyakorlatilag mind a két esetben (szétszórt és terjeszkedő) ugyanaz a törekvés valósul meg: 

az iskola határai (az erőd falai) kissé elmosódnak, az oktatási folyamat külső terekben is 

megvalósulhat. A terjeszkedő iskolák esetében arról van szó, hogy bizonyos épületeket, 

infrastrukturális elemeket (pl. sportudvar, könyvtár) közösen használnak a helyi közösséggel. 

Ez rugalmasabb idői szervezést igényel, alkalmazkodóképességet, ugyanakkor komplex 

tanulási folyamatot indít el (Field, 2009), mert a tanulók azonnal alkalmazhatják terepen a 

tananyagot, a különböző tantárgyak során szerzett ismeret egy problémamegoldás részévé 

válik. A szétszórt iskolatípus továbbmegy egy lépéssel, mert ebben az esetben az órákat külső 

helyszínekre (pl. piac, városháza, műhely) is szervezik, a tanulás gyakorlatorientált, élethez 

közeli, de ugyanakkor komoly szervezési feladatokat generál, ugyanakkor a participációt, a 

kooperációt is elsajátítják – a tanulás élményszerűvé, játékossá válik. 

Visszautalva a történeti áttekintésre, felismerhető, hogy a jelenlegi állapot fennmaradását 

jósoló jövőkép szerint az információs forradalom nem okoz különösebb változást az 

iskolarendszerek, ezáltal a tanulási helyszínek szerkezetében sem.  Az iskola megújulásának 

jövőképe azon törekvések kiteljesedéséről szól, amelyek nem iskolákban, hanem kulturális 

központokban gondolkodnak (Horváth 2012; Sanda, 2006). Ez a megvalósulási forma – 

amely megvalósulhat akár szétszórt, akár terjeszkedő formában főleg kistelepüléseken 

jellemző (pl. Általános Művelődési Központok hálózata Magyarországon), és nem egyszer az 

oktatási intézmények életben maradásának lehetséges útja. Az ilyen szerkezet egyik 

megvalósítási formája a gyakorlatban, ha minimalizálják a struktúrát, lazán csatolják össze az 

egységeket mind szervezeten belül, mind kívül (Blackmore, 2007). 

 

 
4. ábra: Példa szétszórt és terjeszkedő iskolára (Forrás: Réti, 2010, 12.)  
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2.3.6 Intézmények helyett hálózatok – ahol az iskola épülete eltűnhet 

 

Fenntartói szempontból kétségtelenül ez a leggazdaságosabb megoldás, ám pedagógiai és 

pszichológiai szempontból komoly kétségeket vet fel. Mellette szóló érv, hogy egyénre 

szabott oktatást tesz lehetővé, hiszen a rendelkezésre álló online tananyagokból bárki 

érdeklődése szerint válogathat, ám a nevelési-oktatási folyamat elengedhetetlen része a 

személyesség, még felnőttoktatásban sem nélkülözhető a tanár-diák kapcsolat, arról nem is 

beszélve, hogy az edukációs helyszínekhez való kötődésnek motivációs ereje van. 

A harmadik forgatókönyv (eltűnés forgatókönyvei) egyenesen a tanulási helyszínek eltűnését 

prognosztizálja, feltételezve a technológia oly mértékű tökéletesedését, ami feleslegessé teszi 

az iskola létesítményét. Ez a jövőkép nem számol azzal, hogy az iskola funkciója nem csupán 

a tömegképzés megvalósulása, hanem a szocializáció is, amelynek elengedhetetlen része a 

közösségi élmény, a minták beépülése, a hatékony kommunikáció és a problémamegoldás 

elsajátítása, amely képességek nem szerezhetők meg egyedül, illetve még nem tudjuk, hogy 

hálózatos formában megszerezhetők-e.  

 

Az iskolák jövőjének kérdése nagyon összetett, magában foglalja a tanulásról, a tudásról, az 

ismeretek és készségek értékéről, a nevelésről, a gazdaságosságról és a fenntarthatóságról 

szóló szakmai vitákat is. Mindezek kifejtése meghaladja az értekezés kereteit, a fejezetben 

csupán azért volt érdemes kitérőt tenni a múlt és a jövő felé, hogy a tanulási helyszínek 

kutatási és fejlesztési kérdésének tágabb kontextusa is bemutatásra kerüljön. Iskolahálózat-

kutatásokban (OECD, 2010/c) folyamatosan megjelenő kérdés ez – vagyis ez a jelen és a 

közeljövő kérdései: az épület kapacitása adott funkcióval kapcsolatban, valamint a 

centralizáltság-decentralizáltság mértéke. 

 

 
5. ábra: Példa hálózatosan működő iskolára (Forrás: Réti, 2010, 9.)   
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2.4 A témához kapcsolódó előzetes kutatás: a Tanító Tér 
 

2.4.1 A tanulási környezetek kihívásai a 21. században, Magyarországon 

 

Elsősorban a technológiák beillesztése egy olyan igény, mely ráirányította a figyelmet a 

munkaerőpiacon tapasztalt generációs különbségekre a technológiák magabiztos 

használatának tekintetében (Oblinger, 2006; Karsten, 2005; Holloway-Valentine, 2000). 

Kihívás lenne olyan tanulási környezet megteremtése, amely kiscsoportos munkára alkalmas 

terekkel bír, fakultatív foglalkozások lehetőségét biztosítja, elősegítve a tanár mentorszerepét 

– hasonlóan a középkori tanterem működéséhez. 

A tanulási környezet iránti elvárások a digitális generáció szempontjából a következőképpen 

foglalhatók össze: 

 flexibilis tantermek 

 a tanulási folyamat kiterjesztése az iskolán kívülre is 

 biztonságos és egészséges környezet 

 közösségi interaktivitás generálása 

 helyi közösség bevonása (O’Donnal, 2012) 

 

Az értekezésben bemutatott kutatás környezetpszichológiai „felülvizsgálata” egy korábbi 

munkámnak, amely egy iskolafejlesztéssel foglalkozó projekt, a Tanító Tér 

(http://tanitoter.ofi.hu) keretein belül valósult meg. A programot az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21. 

századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta az Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézetben. Célja volt az iskolai környezet olyan infrastrukturális feltételeinek 

meghatározása, amely elősegíti az iskolák eredményes működését. Az ehhez kapcsolódó 

ajánlások megfogalmazásán túl a program célul tűzte ki egy olyan tanuláscentrikus útmutató 

megalkotását, ami az iskolafejlesztésben érdekelt felek együttgondolkodását segíti elő, és 

szakmai támogatást nyújt a nevelési-oktatási terek interdiszciplináris szemléletű, participatív 

átalakításához. A Tanító Tér kutatási program mottója szerint az iskolatervezés egyenlő a 

jövőtervezéssel. A program alapgondolata szerint a tanulás helye meghatározó „együttes 

felelősségünk, hogy az anyagi és szellemi forrásokkal bölcsen gazdálkodjunk. Az 

egybegyűjtött anyaggal szeretnénk megszólítani az építész- és pedagógustársadalmon túl a 

http://tanitoter.ofi.hu/
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szülőket és több olyan érdekcsoportot is, akikre a jövőbeni eredményes iskolaépületek 

tervezésében és létrehozásában partnerként számíthatnak az iskolák” (http://tanitoter.ofi.hu, 

2014. május 19.A projekt lehetőséget teremtett olyan szakmai- és terepmunkára, amely 

interdiszciplinaritásra ösztönözte az érintett szakmák (pedagógusok, építészek, tájtervezők, 

pszichológusok) képviselőit az eredményeket bemutató és a kapcsolódó publikációk 

megalkotásában, melynek köszönhetően gyakorlati szemléletű ajánláskötet és kézikönyv 

született. Az intenzív szakmaközi együttműködés itthon előzmény nélkülinek tekinthető és 

maga is a projekt egyik legértékesebb „terméke”. A projektben vizsgált iskolákban szakmai 

fotózással egybekötött terepvizsgálatokat végeztünk. Részben a programnak köszönhetően 

interdiszciplináris rálátásunk alakult ki az iskolai környezet alakításában az Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet által példaértékűnek tekintett intézményekre, fejlesztési programokra. A 

program közel 3 évig tartott, 2009 és 2011 között Varga Attila témavezetésével. A szakmai 

megvalósítást két kutató végezte: Réti Mónika a fenntarthatóság-pedagógiai, jómagam a 

környezetpszichológiai szempontot képviselve. Feladatom volt a programban egy olyan 

ajánláskötet szerkesztése, amely kérdéseket és javaslatokat fogalmaz meg fenntartók, 

iskolaigazgatók számára az iskolai környezetről. Mivel ez a munka jelen disszertáció törzsét 

képező kutatás előzményét és alapját képezi, az alábbiakban áttekintem a Tanító Tér projekt 

fontosabb mozzanatait. 

  

http://tanitoter.ofi.hu/
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6. ábra: A témához kapcsolódó előzetes kutatások sémája 

  

2. lépés 
Building Schools for the Future, 

tanulmányút 2009. október 19-22. 
Cél: megfigyelés, interjúk, 

fotódokumentáció 

1. lépés 
Szlovéniai tanulmányút és „Sustainable 

School Builndings: From Concept to 
Reality” konferencia 

2009. október 1-3. Ljubjana 
Cél: megfigyelés, interjúk, 

fotódokumentáció 
 

3. lépés 
Háttértanulmányok 
(pl. Lippai, 2009) 

Cél: hazai tanulmányutak, 
szakértői műhelyek előkészítése 

4. lépés Tanító Tér 
terepmunka megtervezése 

(2009) 

5. lépés: Hazai tanulmányutak 
Cél: megfigyelés, interjúk 

fotódokumentáció 
(2009-2010) 

6. lépés: Szakértői műhelyek (2010) 
Cél: tanulmányutak eredményeinek 
megvitatása, kötetek előkészítése 8. lépés: Kívül-belül jó iskola 

szerk. Réti, 2011 
Olvashatóság fejezetet írta 

Lippai Edit 7. lépés: Ajánlások a minőségi 
infrastruktúra kialakításához 

szerk. Lippai Edit, 2011 

Saját kutatások (2010-14) Iskolai környezet műhelyek, 
minikutatások  (BME) 
Cél: ideális tanulási környezet 
feltárása, kisfilmek készítése 

Iskolai környezet minikutatás 
2010 (KUTOSZ) 

Cél: BME eredmények tesztelése 
Cél: 

 

9. lépés: Elővizsgálat (2010) 
Cél: Olvashatóság 

preferenciájának vizsgálata 

Olvashatóság 
preferenciája vizuális 

tanulási típusúak körében 

 

11. lépés: Vizsgálat (2014) 

Lépéseket lásd 5.4 fejezet 
"A vizsgálat menete" 

Szakértői 
Tanácsadó Testület 
(SzTT) tagja: 
Dr. Dúll Andrea CIDREE 

Yearbook 
2012 

10. lépés: 
Vizsgálati hipotézisek megalkotása 
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2.4.2 A Tanító Tér nemzetközi előzménye: Building Schools for the Future 

 

A Tanító Tér kutatás abból a jelenségből indult ki, hogy az ezredforduló után világossá vált: a 

világháló, az infokommunikációs eszközök használatának elterjedése, a tudás 

megszerzésének gyökeres átváltozása önmaga újragondolására kényszeríti nem csupán a 

pedagógiát, hanem minden olyan tudományterületet, amely az iskolai környezet 

fejlesztésével foglalkozik, ezáltal a környezetpszichológiát is. Az Európai Unió által 

megfogalmazott Lisszaboni Stratégia kimondja, hogy: „Az EU váljon a világ 

legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő, tudásalapú gazdaságává, amely a 

fenntartható gazdasági növekedésre épül úgy, hogy több és jobb munkaalkalmat kínál, 

miközben erősödik a társadalmi kohézió” (Európai Tanács, Európai Bizottság, 2003). Ennek 

elősegítésére pénzalapot különítenek el, melyeket a tagállamok az oktatás fejlesztésére 

fordíthatnak. A források nagy része ugyan elsősorban tanulási programok kidolgozására, az 

iskolarendszer megújítására szolgál, hatására mégis számos európai országban nagy 

iskolafejlesztési programokat generált, amelyek PPP rendszerben (public-private partnership: 

vagyis a köz- és magánszféra közötti partnerségi együttműködésben) illetve PFI (private 

financial initiative: azaz a magánszektor által kezdeményezett finanszírozási rendszerben) 

valósulnak meg (Fisher, 2005).  

Az iskolafejlesztési programok közül nagyságrendjében és kutatottságában, valamint 

dokumentációjában is kiemelkedő volt a nagy-britanniai Building Schools for the Future 

program (BSF, 2009/a), amely később bemutatásra kerülő vizsgálat szempontjából és az 

ember-környezet kapcsolatok kutatásában azért jelentős (lásd: 6. ábra, 2. lépés), mert 

bizonyítja a participatív tervezés (PSF, 2009) létjogosultságát, megvalósíthatóságát és 

fenntarthatóságát. Nem csupán céljaiban, hanem technikáiban is képviselte azt a szemléletet, 

hogy a környezet fejlesztése nem képzelhető el a használók szempontjainak 

feltérképezése nélkül. A program valamennyi csoportot, amely az iskolában megfordul, 

partnerként kezelte, ezek egymással kommunikáltak és változatos módszertan segítségével 

tárták fel a környezettel kapcsolatos gondolataikat, érzéseiket, elvárásaikat. A program nem 

tévesztette szem elől az iskola célját: a nevelés-oktatás folyamatát, és hangsúlyt helyezett arra, 

hogy az ezzel kapcsolatos cselekvésekhez egészen finoman illeszkedjék a környezet.  Az 

immár világszerte példaértékűvé vált fejlesztési projekt elérte azt is, hogy az állam különböző 

szektorai közötti együttműködésen keresztül valósítson meg közérdekű befektetéseket. Az 

európai iskolai infrastruktúra-fejlesztésnek nem ez volt az egyetlen ilyen participatív típusú 

példája (Horelli, 2002; Flutter, 2005), de kétségtelen, hogy a Building Schools for the Future 
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program nagyságrendjét és intézményi hátterét, támogatását tekintve a legnagyobbnak 

tekinthető. Nagyszabású célokat tűzött ki: 2020-ra minden egyes angliai középiskolát fel 

akarnak újtani vagy újraépíteni. A fejlesztés érdekessége, hogy ehhez a beruházáshoz állami 

források nem álltak rendelkezésre, ezért a partnerségen alapuló tőkebevonás hátterét 

igyekeztek kidolgozni és miközben a keretek kidolgozásán és a segítő hálózatok felállításán 

munkálkodtak, számos előzetes felmérés és hatástanulmány készült (BSF, 2009/b). Ennek 

részeként elkészítették a korábban már bemutatott iskolatípusok forgatókönyveit, az iskolák 

részletes állapotfelmérését, valamint teljes szakirodalmi áttekintést végeztek. 

A Building Schools for the Future program 2005-ben indult, 14 önkormányzat bevonásával – 

2009-re 96 önkormányzat vett részt benne. 2010-ig mintegy 675 általános iskolára irányuló 

projektet fejeztek be (BSF, 2013). Az aprólékos tervezési lépések miatt a program hosszú, 

legalább hároméves folyamatot jelentett, ezért is volt szükséges, hogy a Building Schools for 

the Future programot két országos hálózat is koordinálja. A Partnership for Schools (PSF, 

2009) elsősorban a pedagógiai tartalmakra, fejlesztésre, szervezeti kultúra segítésére 

koncentrált. A Commission for Architecture and the Built Environment (CABE, 2009) 

egyfelől a fenntartókat segítette abban, hogy a program által képviselt szempontoknak 

megfelelő építészeti megoldásokat találjon, másfelől pedig szakértői az iskoláknak adtak 

tanácsot, hogy a tervek építészeti tartalmának értelmezését és hasznosulását segítsék a 

nevelőtestületen, diákönkormányzaton és szülői közösségen belül. Látható, hogy a 

participatív tervezés valóban kiterjed minden olyan csoportra, amely az iskola 

kialakításában érdekelt. Számos kidolgozott eszközt (például a közös gondolkodás 

megszervezését és dokumentációját elősegítő sablonokat, interaktív oldalt, ahol 

véleményezhetik a résztvevők a tervek makettjeit) kaptak a résztvevők, amely a minőségi 

kritériumrendszer alkalmazását, a program menetének minél ésszerűbb betartását segíti. 

Ezekben konkrét tanácsokkal látják el a szereplőket arról, milyen technikákkal, eszközökkel, 

módszerekkel érdemes az iskolafejlesztést megkezdeni. Ugyanakkor az is látható, hogy a 

jelen munka egyik fő vezető elvét jelentő környezetpszichológia önállóan, explicit módon 

nem jelenik meg ebben a részvételi folyamatban, tehát a BSF-ben is nélkülözték a 

szisztematikus, elemző környezetpszichológiai hatásvizsgálatot. Az értekezésben alább 

bemutatott munka egyik célja, hogy kommunikálja a környezetpszichológia hozzáadott 

értékét ehhez az egyébként gazdag és életszerű tervezési folyamathoz. (vö. Vizsgálati célok 

rövid összefoglalásának 5. pontjával a 11. oldalon). 
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2.4.3 A Tanító Tér szakmai háttere és a környezetpszichológiai szemlélet 

 
A Tanító Tér program tehát a BSF-et tekintette alapnak (6. ábra, 2. lépés). Ez alapján 

áttekintettük azokat a hazai szakmai anyagokat, amelyek iskolai infrastruktúrával, tanulási 

környezettel és annak fejlesztésével foglalkoztak az elmúlt években (6. ábra, 3. lépés). 2006-

ban a Jelentés a közoktatásról (2006) a tanulási környezet újragondolására szólít fel. Egy 

évvel később, 2007-ben országos felmérés készült az iskolák infrastrukturális állapotáról 

(Szonda, 2007). Mindezek ellenére 2008-ban a Zöld könyv, a közoktatás helyzetelemzésével 

foglalkozó tanulmánykötet meglehetősen keveset foglalkozott az iskolai környezettel (Zöld 

könyv a magyar közoktatás megújításáért, 2008). A 2009-ben beindult Tanító Tér projektig 

a tanulási környezetek témakörről Magyarországon nem készült sem olyan átfogó 

elméleti munka, sem olyan gyakorlati javaslatcsomag, amely (1) környezetpszichológiát 

alkalmazott volna, illetve (2) komplex együttműködést valósított volna meg az iskolához 

kapcsolódó szakemberek között. A kutatás részben ezt a hiányt pótolta, mert lehetőséget 

teremtett arra, hogy a különböző szakemberek (pedagógusok, építészek, pszichológusok és 

oktatáspolitikusok) együtt gondolkodjanak az iskolai infrastruktúra helyzetének fejlesztési 

lehetőségein. Figyelemre méltó, hogy a Tanító Tér program beindulása után, a 2010-es 

Jelentés a közoktatásról már több fejezetet is szentel tanulási környezetnek és az iskolai 

infrastruktúrával foglalkozó szakemberek listájából nem hiányzik a pszichológia sem: „az 

oktatás fizikai környezete értelmezésének új távlatait nyitotta meg az a – mind a hazai, mind a 

nemzetközi szakirodalomban egyre inkább megjelenő – szemlélet, amely magát a tanulást, 

illetve a tanuló fejlődését segítő szociofizikai tényezők összességét veszi számba, amikor a 

tanulás helyszíneinek infrastruktúráját vizsgálja. Ebben a felfogásban az iskolaépület-

fejlesztési törekvések, valamint maguk az oktatási épületek legalább öt aspektusból – fizikai, 

technikai, szociális, helyi és didaktikai – vizsgálandók, a tervezés és megvalósítás 

szakemberigénye pedig a pedagógusoktól a környezetpszichológusokon, 

oktatáspolitikusokon, -szociológusokon át az építészekig terjed” (Vágó, 2010, 260.) A Tanító 

Tér kutatási program közreműködésünknek köszönhetően tehát megtörte a jeget, mert 

hatásának köszönhetően az iskolai környezet fogalma kibővült a környezetpszichológiai 

szemlélettel.  

Az edukációs helyszíneken belül ebben az időszakban legjellemzőbb környezetpszichológiai 

kutatások a nemzetközi színtéren nem annyira az iskola egészére, mind inkább az 

osztálytermekre koncentrálnak (Ramli, 2013; Kaya, Burgess, 2007, Stires, 1980, Haber, 

1980). A Tanító Tér kutatási program az európai kutatásokhoz hasonlóan arra vállalkozott, 
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hogy meghatározza az eredményes iskolai infrastrukturális feltételeit, minőségi 

kritériumrendszer összeállítására vállalkozott, emellett jó gyakorlatokat, megvalósítható 

példákat, ötleteket bemutató mintaprogram-csomagot szerkesztett. Ahogyan a 6. ábrán 

bemutattam, ez a komplex kutatás 2009-ben indult és elméleti keretként a Manninen és 

munkatársai (2007) által kidolgozott tanulási környezet modellt vette alapul. A kutatás a 

szakirodalom feltárásában a minőségi kritériumrendszer meghatározásához a tartalomelemzés 

módszerét alkalmazta. A hazai terepmunkában interjúk készültek pedagógusokkal, 

intézményvezetőkkel (6. ábra, 5. lépés). A vizsgálati folyamat részét képezték 

tanulmányutak is (6. ábra 1. és 2. lépés), amelyek közül a Building Schools for the Future 

program megismerését célzó utazás lehetővé tette a korábban ismertetett brit modell helyszíni 

tanulmányozását, mert az iskolalátogatás mellett az összes érintett érdekcsoport (beleértve a 

döntéshozókat, fenntartókat, szakmai támogatókat, intézményvezetőket és pedagógusokat is) 

képviselőivel interjúk készültek (6. ábra, 2. lépés). A Tanító Tér program adatgyűjtéseit 

rendszeresen mentorálta egy szakmai tanácsadó testület (SZTT), illetve két szakértői 

munkacsoport, amelyeken belül építészek, pedagógusok, fenntartók, 

környezetpszichológusok dolgoztak együtt (6. ábra, 6. lépés). Ez az együttműködés – mint 

fentebb említettem – itthon előzmények nélküli. A műhelyek és kerekasztalok részben a 

szakirodalom elemzése és a tanulmányutak tapasztalatai nyomán feltárt trendek és dilemmák 

értékelésében, részben a megállapított minőségi kritériumrendszerrel kapcsolatos reflexiókban 

egészítették ki a kutatást. A különféle területeket képviselő szakértők eszmecseréjének 

értéke továbbá abban foglalható össze, hogy számos olyan ütközőpont vagy 

szempontrendszerbeli különbség világlott ki, amely megfontolandó támpontokkal szolgált a 

további interdiszciplináris kutatásokhoz és segítette a participatív együttműködés 

gyakorlatának kialakítását (Lippai, 2011/a). 

A Tanító Tér program nagyságrendjében és hatókörében természetesen nem mérhető a BSF-

hez, de Magyarországon mérföldkőnek számít a tanulási helyszínekről való gondolkodás 

megújításában. Eredményünknek tekinthető (Lippai, 2011), hogy 

 

 szakértői párbeszédet kezdeményeztünk az iskolai környezet alakításában érintett 

szakemberek (pedagógusok, építészek, tájtervezők, pszichológusok) között, 

 feltártuk a participatív tervezés hazai lehetőségeit, 

 az oktatási épületfejlesztést rendszerszinten vizsgáltuk, 
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 az eredményeket és a participatív szemléletmódot folyamatosan kommunikáltuk a 

szakmai és a mindennapi közösség felé a nyomtatott, az elektronikus és szociális 

médián keresztül is 

 kidolgoztunk egy iskolai környezetekkel kapcsolatos minőségi kritériumrendszert  

 

2.4.4 Iskolai környezetek minőségi kritériumrendszere 

Minőségi kritériumok alatt a Tanító Tér kutatócsoportja azokat a jellemzőket értette, 

amelyeket egy iskolai környezetnek bírna kell, ami alapján a fejlesztés iránya meghatározható 

(Réti, 2009/a, Réti 2009/b, Lippai, 2009). A kritériumok a projekt által meghatározott 

produktumokban kerültek először publikálásra (6. ábra, 7. és 8. lépés). 

A Tanító Tér a tanulók mellett ráirányította a figyelmet az iskolai környezet másik 

legfontosabb használói csoportjára: a tanárokra is. Utóbbiak szerepe alig-alig jelenik meg 

az iskolaépülettel foglalkozó szakirodalomban (vö. Dúll, 2007), pedig minél inkább 

belevonódik a tanár a tervezési folyamatba, annál erősebb a folyamat nevelő hatása. A 

bevonódási folyamatot támogatják például azok a törekvések, amelyek az osztályterem fizikai 

terének tudatos használatára képzik a pedagógusokat. Ebben úttörő munkát végzett Winkler 

Márta, aki a „Kinek kaloda, kinek fészek” című, immár klasszikusnak számító művében 

foglalta össze tapasztalatait és módszereit (Winkler, 1993), amelyből kiemelem egyrészt a 

rugalmas osztályterem alkalmazását, másrészt a komplex tanítás megvalósítását2.  

A nemzetközi pedagógus szakma két évtizeddel később jutott hasonló felismerésekre és 

kezdte kidolgozni a „placemaker” továbbképzéseket tanárok számára (Lackney, Jacobs, 

2002).  

A Tanító Tér által kidolgozott minőségi kritériumok (1. táblázat) a következők voltak (Tanító 

Tér, 2011):  

 fizikai jólét  
 biztonság 
 egyénre szabottság 
 közösség 
 tanulókörnyezet 
 olvashatóság  
 azonosulás  
 alkalmazkodókészség  
 fenntarthatóság 

  
                                                           
2 Winkler Márta a Tanító Tér szakmai kerekasztalban is tevékenykedett (Winkler, 2010). 
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Fizikai jólét Egészséges munkakörnyezet, 
testi igények, rekreáció 

Szellőztetés, szigetelés, a levegő 
minősége, megvilágítás és a 
természetes fény mennyisége, 
színek, hőmérséklet, a 
mellékhelyiségek elhelyezése és 
állapota, valamint elérhetősége, 
akusztika, a természeti 
környezettel való kapcsolat 
(például növények jelenléte), 
étkezési lehetőségek, 
hulladékgyűjtő- és tárolóhelyek 
elérhetősége 

Biztonság Megoldások a vészhelyzetekre, 
a balesetmentes munkavégzés 
és az egyéni biztonságérzet 
biztosítása, elhatárolódás és 
kapcsolat a környezettel, a 
torlódás és túlzsúfoltság 
elkerülése, a nyitottságot 
biztosító elemek 

Tűzoltó készülékek, vészkijáratok, 
füstjelzők, riasztóberendezések, a 
biztonságot szolgáló egyéb 
felszerelések, 
közlekedésbiztonság: kapuk, 
kerítés, lépcsők és liftek, 
közlekedőhelyiségek (folyosók), 
mellékhelyiségek 

Egyénre szabottság Otthonosság és befogadó 
környezet, akadálymentesítést 
szolgáló megoldások 

Kuckók, kényelmes terek, kisebb-
nagyobb csoportok által 
használható, különböző méretű és 
elrendezésű terek, az egyéni 
díszítés lehetőségei, illetve a nemi, 
vallási, etnikai különbségek 
tiszteletben tartása 

Közösség A tanuló szervezetté és a közös 
értékek mentén munkálkodó 
közösséggé alakulást segítő 
terek, a közösségi használat 
lehetőségei, az iskola 
beágyazódása környezetébe 

Aulák, csarnokok, színház- vagy 
dísztermek, étkezők, agóraszerű 
közlekedőterek, gyülekezésre, 
nagy csoportban való munkára 
alkalmas terek, iskolakert, udvar, 
sportudvar, testnevelésterem, 
sportcsarnok, lelátók, könyvtár, 
közösségi szolgáltatások, wifi, 
honlap 

Tanuló környezet Az oktatás igényeinek való 
megfelelés: aktív részvételre, a 
tanulási folyamatba való 
bevonódásra inspiráló tényezők 

A tantermen kívül iskolai tanulás 
elérhetősége, változatos és 
flexibilis terek, a közösségi 
részvételre ösztönző és az 
együttműködésre inspiráló 
megoldások (faliújságok, pultok), 
közlekedőterek (folyosó vagy aula 
mint kiállító-és tanuló tér, learning 
street), a tantermek, 
szaktantermek, laboratóriumok, 
könyvtárak, sportudvarok és 
tornatermek, iskolaudvar) 
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Olvashatóság Az iskolaépület tanulhatósága, 
tájékozódási lehetőségek, 
világos és könnyen 
megjegyezhető tértagolás, az 
épület prezentációja (ez jelenti a 
leendő felhasználókkal történő 
folyamatos kommunikációt, de 
az épület használatának 
megtanulását is) 

Átlátható alaprajz, világos, 
funkcionális terek, zsúfoltság- és 
torlódásmentesség, illetve az 
olvashatóság elemeinek 
alkalmazása (útvonal, határvonal, 
körzet, csomópont, iránypont) 

Azonosulás Az iskola ethoszának és a 
település helyi 
jellegzetességének 
reprezentációja, a felhasználók 
helykötődésének kialakítása 

A hely jellegzetességeinek 
megjelenése az épületben (formák, 
anyagok), az esztétikai 
szempontokat figyelembe vevő, a 
helyi igényeknek megfelelő, 
ugyanakkor előremutató, nevelő, 
véleményformáló térszervezés, 
egyensúly a modernitás és az 
időtlenség között, befogadó, 
ugyanakkor a helyi (illetve 
nemzeti, európai) 
azonosságtudatot erősítő elemek 

Alkalmazkodókészség A pedagógiai igényeknek 
megfelelően variálható, több 
célra alkalmas – ezáltal a 
használhatóság időtartamát 
növelő kritériumok 

A tantermek flexibilis 
berendezései, alkalmazkodó, 
rugalmas épület, masszív, 
strapabíró anyagok használata, jól 
kezelhető felületek és anyagok 
alkalmazása, tartósság, 
multifunkciós, átalakítható terek 

Fenntarthatóság A környezeti 
fenntarthatósággal, a 
környezetvédelemmel, a 
természeti környezet iránti 
érzékenységgel kapcsolatos 
szempontok mellett az épület 
üzemeltetése, működtetése, 
annak költségei és lehetőségei 

Az ökológiai és a szénlábnyom 
csökkentése, energiahatékonyság, 
szigetelés, hatékony 
vízgazdálkodás, alternatív 
energiaforrások használata, 
környezetbarát, ugyanakkor tartós 
és karbantartható építőanyagok és 
díszítőelemek alkalmazása, 
természetes anyagok használata, a 
növényzet megfelelő 
megválasztása, a környék 
állatvilágának védelme 
(madárbarát kert, vonulási 
útvonalak figyelembevétele, 
vonulás segítése) 

1. táblázat: Tanító Terek minőségi kritériumai (Kívül-belül jó iskola, 2011, 13.)  
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Ezekből a szempontokból a jelen disszertációban az „olvashatóságot” emelem ki, amely 

terminus számomra a Tanító Tér kutatás során és az értekezésben bemutatott vizsgálat 

szempontjából is kitüntetett. Az olvashatóság fogalmát és környezetpszichológiai értelmezését 

az alábbiakban részletesen tárgyalom. Itt a Tanító Térrel kapcsolatban csak annyit emelek ki, 

hogy a programban használt olvashatóság-kritérium magában foglalta az iskolaépület 

tanulhatóságát, valamint azt, hogy mennyire egyszerű tájékozódni benne. A kritérium világos, 

egyszerű és könnyen megjegyezhető tértagolást feltételezett, ami világos mentális 

reprezentációt alakít ki. Ehhez természetesen elengedhetetlen a leendő felhasználókkal való 

folyamatos kommunikáció, valamint az épület használatának tanítása is, ahogy Réti 

Mónikával közös tanulmányunkban megfogalmaztuk: „fontos, hogy az iskolaépület tanulható 

legyen: átlátható alaprajzzal rendelkezzen, jól használható, világos, funkcionális terei 

legyenek. Ne legyen túlzsúfolt, ne legyen torlódás a közös helyiségekben. Fontos az épület 

prezentációja: ez jelenti a leendő felhasználókkal történő folyamatos kommunikációt, de az 

épület használatának megtanítását is.” (Réti, Lippai, 2010, 5.) A program tehát az általam 

képviselt környezetpszichológiai szemléletnek köszönhetően beemelte a hazai iskolai 

környezetfejlesztés szempontjai közé az olvashatóságot, amelynek mélyebb vizsgálata az 

értekezés tárgya.  
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2.5 Környezetpszichológiai elméleti háttér 
 

A környezetpszichológia kialakulásának kezdetén az egész terület kutatási ajánlások és 

módszertani megfontolások formájában körvonalazódott, mind az elmélet, mind a módszertan 

több önálló részterület együttesének volt tekinthető, amelynek még nem rajzolódott ki az 

egységes teoretikus perspektívája (Dúll, 2001). A kutatási szemléletet tekintve a vizsgálatok 

többsége eszközként kezelte a fizikai környezetet, amelyet a használók kellemes vagy 

kellemetlen közérzete alapján minősített. A kutatások kezdetben a környezet fizikai 

tulajdonságairól igyekeztek objektív és semleges adatokat gyűjteni, lehetőség szerint kizárva a 

szociális tényezőket. Jellemző volt továbbá erre az időszakra a kvantitatív vizsgálatok túlsúlya 

(Dúll, 2001). A 60-as évek időszaka szempontjából azért is jelentős, mert ekkor születik meg 

az olvashatóság  fogalma – a mentális térkép kutatásoknak köszönhetően.  

 

2.6 Olvashatóság 
Az olvashatóság fogalmát – mint korábban említettem – Lynch vezette be (Lynch, 1960). 

Azok a terek olvashatóak, melyekben a felhasználók könnyen tájékozódnak, amelyekről 

könnyen alakítanak ki mentális vagy kognitív térképet. A mentális térkép értelmezhető úgy is, 

mint a személy számára fontos objektumok, környezeti jellemzők „karikatúraszerű” 

lenyomata: sajátos mentális kép, amelyet tapasztalatok, élmények alapján alkotunk 

környezetünkről (Séra, 1993) 

 

A mentális vagy kognitív térkép fogalmát Tolman alapozta meg 1948-ban (Tolman, 1948), 

amikor felismerte, hogy a kísérleti patkányok tanulási teljesítményeit nem lehet pusztán az 

ingerekhez társított motoros válaszokkal magyarázni, mert az állatok viselkedése a különböző 

kísérleti helyzetekben arra engedett következtetni, hogy a labirintus térképét mentálisan is 

elsajátították (Eysenk, Keane 1997). A külső környezetnek ezt a belső reprezentációját 

nevezete el Tolman „kognitív térkép”-nek, amely fogalom nem jelenti a környezet pontos 

vizuális reprezentációját: a kutatók hangsúlyozzák, hogy a fizikai környezet reprezentációja 

rendkívül összetett, vizuális és nem vizuális információkat egyaránt tartalmaz.  

A környezetpszichológiában és más ember-környezet kapcsolattal foglalkozó tudományokban 

folyó rengeteg, mentális térképekkel kapcsolatos kutatás Lynch úttörő munkájából indul ki, 

amelyet „A város képe” című klasszikus könyvében publikált (Lynch, 1960). Lynch három 
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amerikai város − Boston, Los Angeles és Jersey City − mintáin végzett kutatásában a lakók 

mentális térképeit vizsgálta. Az érdekelte, hogy milyen kép él az emberek fejében arról a 

városról, amelynek lakosai. Kétféle kutatási módszert alkalmazott a három fent említett 

városról alkotott mentális vagy kognitív képek felderítésére:  

 

o képzett megfigyelők rendszeres terepfelderítést végeztek a városok központjában, és 

egyaránt feljegyezték a lehetséges jellegzetes tájékozódási pontokat (pl. nevezetes 

épület) és a feltűnő sajátosságokat nélkülöző területeket;  

o részletes feltáró interjút végeztek a városlakókkal: arra kérték őket, hogy rajzolják le a 

város vázlatos térképét, írjanak le részletesen bizonyos megadott (pl. a munkahelytől 

az otthonig vezető) útvonalakat, és sorolják fel a város azon részeit, amelyekre 

élénken emlékeznek.  

 

Lynch empirikus vizsgálatának eredményei szerint az emberek fejében él egy kép a 

városukról (image of the city), ami a városlakó orientációs bázisa. Ez a képzeleti kép 

valójában egy olyan jelrendszer – mondhatni olyan esztétikai-formai struktúra –, amely a 

város alakzatait és jelenségeit értelmezi. Lynch városelemzésének központi magja a 

különböző városi környezetek relatív olvashatóságának leírása. Az olvashatóság annak a 

könnyedségnek a mértéke, amellyel a környezet jellegzetességei felismerhetők, világos és 

egységes mintázatba szervezhetők. A város olvashatóságát a városkép szerkezete tükrözi: a 

város „egy jól nyomtatott oldalhoz” hasonlóan akkor áttekinthető, ha alkotóelemei „könnyen 

felismerhetők, és jól beilleszthetők egy globális szerkezeti sémába” (Lynch, 1960, 539.). A 

városról alkotott rendezett képek természetesen az adott várossal kapcsolatban is eligazítják a 

lakókat, de a tágabb világban is fontos észlelési, tájékozódási keretet nyújtanak. 

Összehasonlítva a három amerikai városról alkotott mentális térképeket, Lynch rájött, hogy 

bizonyos környezeti elemek általános térkép-jellegzetességnek tekinthetők. Az olvashatóságot 

segítő elemek Lynch szerint a következők: utak, határok, körzetek, csomópontok és 

iránypontok. Általában minden épített környezet esetében követelmény az olvashatóság, de 

vizsgálata jellemzően külső makrokörnyezeti szinten, azaz települések, közterek ismert 

(Appleyard, 1970; O”Neill, 1991; Golledge, 2002).  
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7. ábra: A város mentális képének alkotóelemei (Lynch, 1960, 47-48.) 

 

 

Lynch úgy vélte, hogy az épített környezetek tervezésekor és átalakításakor azt a környezeti 

képet kell alapul venni, amely az öt (lásd fentebb, 9. oldal, illetve 7. ábra) kulcselemekből áll 

össze. Ez a gondolkozásmód forradalmian új volt a hatvanas évek elején, de lelkes helyeslésre 

talált azon építészek körében, akik nem személyes emlékműveket, hanem a használók 

szükségleteit kielégítő épületeket kívántak tervezni (Melhuish, 2009; Granasztói, 1982), 

ahogyan azt a korábban bemutatott Building Schools for a Future programban a közoktatás 

szintjén is megvalósították (BSF, 2009). Ez a gondolatmenet iskolai környezeti helyzetben is 

érvényes lehet, ugyanis a használók szükségeteinek megismerése, a tervezésbe való 

bevonásuk pozitív attitűdöt alakít ki és a tanulási teljesítményt is fokozta (Higgins, 2005; 

Horelli, 2002; Ahmad, 2012; Killeen, Evans, Danko, 2003). 

Lynch vizsgálatai azért is fontosak, mert megalapozták és legitimálták a környezetről alkotott 

mentális képek tudományos vizsgálatát egy olyan időszakban, amikor ezek pszichológiai 

kutatása még nem terjedt el. Ugyanakkor Lynch munkája egyszerre adott elméleti keretet és 

megfelelő módszert a környezeti kogníció tudományos vizsgálatához (Holahan, 1982/c). Ma 

is alaptankönyve a The Image of the City (Lynch, 1960) a várossal foglalkozó 

tudományágaknak: a városszociológiának, a városgazdaságtannak, a településföldrajznak, az 

urbanisztikának és a környezetpszichológiának. Úgy tűnik, Lynch kutatásainak szellemisége 

és módszertana mit sem vesztett aktualitásából (Krupat, 1985; Golledge, 2002; Letenyei 

2006). 
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Ezen kívül a korszakra jellemző hatalmas mértékű építési feladatok kapcsán az építészeti 

tudományoknak szembesülniük kellett a társadalom növekvő összetettségével, ami fokozódó 

követelményeket támasztott az épületekkel kapcsolatban (Dúll, 2001).  

 

A Tanító Tér program környezetpszichológiai elemzése 

A Tanító Tér program tehát a következő kilenc kritériumot (lásd 1. táblázat fentebb) határozta 

meg, mint az iskolai környezetek kívánatos jellemzőit: fizikai jóllét, biztonság, egyénre 

szabottság, közösség, tanuló környezet, olvashatóság, azonosulás, alkalmazkodókészség, 

fenntarthatóság.  

A következőkben ezeket a kritériumokat mutatom be az olvashatósággal való 

összekapcsolódásuk szempontjából megvizsgálva. 

 

2.6.1.1 Fizikai jóllét és olvashatóság 

 

Az első környezeti minőségi kritérium a fizikai jóllét volt, amely alá – mint ahogyan az 1. 

táblázatban is látható – a Tanító Tér program elsősorban az egészséges munkakörnyezethez 

tartozó fizikai jellemzőket sorolta, amelyek a testi komfortérzést biztosítják, feltételezve, hogy 

ezek a háttértényezők nemcsak a tanulási folyamat sikerét szolgálják, hanem megteremtik a 

hatékonysághoz szükséges motivált állapot elérését is. Ennek alapja az olyan környezet, 

amelyben lehetőség van a fizikai szükségletek és a biológiai lényként keletkező igények 

kielégítésére is.  

Tény, hogy a gyerekek ébren töltött óráik felét töltik az iskolában – kérdés, vajon egészséges 

környezetben teszik-e (OECD, 2010/b), illetve környezetpszichológiai értelemben 

megvalósul-e a személy-környezet összeillés (vö. Dúll, 2009). Számos kutatás foglalkozik 

ezzel a problémával a viszonylag elemi ember-környezet kölcsönhatások szintjétől a 

bonyolult tranzakciókig. Előbbire példák, hogy egyértelmű bizonyítékokkal alátámasztható: a 

diszkomfort érzés csökkenti a tanulás iránti hajlandóságot (Oblinger, 2006), a rossz szellőzés 

vagy kontrollálhatatlan zaj negatív hatást gyakorol a diákok és a tanárok attitűdjére, és hogy 

ezek az elemek javítása jelentős előnyökkel jár (Chaney, Lewis, 2007; Hughes, 2005). A 

bonyolultabb ember-környezet tranzakcióra példa lehet, hogy ez a hatás annál kevésbé 

mérhető, minél magasabb színvonalú ha az iskolai környezet (Higgins, 2005).  

A Tanító Tér program a szakirodalom által „soft” vagy kozmetikai jellemzőknek (Réti, 

2009/a, Lippai, 2009) nevezett környezeti elemeket is a fizikai jóllét megteremtésének 

eszközeként említi. A tanulókörnyezetekben elkülönítenek például lágy és kemény építészeti 
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elemeket (Martin, 2002, id. Dúll, 2010). A hely azon tulajdonságait nevezik „keménynek”, 

ahol a kontroll kicsi és változtatás alig lehetséges ilyen például az ablak, a belmagasság, a 

falak helyzete. Ezzel szemben „lágynak” tekintik azokat a rugalmas környezeti jellemzőket, 

amelyek hatékonyan változtathatók, kontrollálhatók.  

A tisztaság, a rendezettség növeli az intézményhez való kötődést, pozitívan hatnak a 

tanulással kapcsolatos attitűdökre és a motivációra (PricewaterhouseCooper, 2003).  

Érdekes, hogy az épület strukturális és kozmetikai tényezői, valamint a tanulók teljesítménye 

között nemi eltérést tártak fel: a lányok esetében az esztétikus környezet növelte a tanulás 

sikerességét (Bullock, 2007). 

Mindez persze csak akkor lehetséges, ha fizikai változók tekintetében (levegő minősége, 

hőmérséklet, zaj, megvilágítás) az iskolák elérték a minimális standardokat. Ha ez 

megtörténik, az alapvető fizikai változók hatása kevésbé jelentős (Higgins, 2005). A fizikai 

jóllét meghatározói tehát egyrészt a levegő minőségéhez kapcsolódnak (szellőztetés, 

légkondicionálás, frissesség, szennyezettség, tisztaság), másrészt a levegő hőmérsékletéhez 

(szigetelés, hűtés-fűtés, árnyékolás). Ide tartozik a vizuális feltételek optimalizálása – utóbbi 

vizsgálatom szempontjából is fontos kérdés. 

A fizikai jóllét témakörébe tartozik mindaz, ami a test egészséges működését szolgálja, tehát 

az étkezők, büfék, menzák kialakításával kezdve az öltözők, illemhelyek, mosdók, 

zuhanyzóhelyiségeken át a rekreációs lehetőségek (zöld területek, az épületben vagy a kertben 

kialakított pihenőhelyek) igényessége is és hulladék gyűjtésének tárolásának megoldásai. 

Mindezek vizsgálatánál szempontként jelenik meg, hogy az intézménynek egyszerre kell 

eleget tennie a tanulók és a dolgozók igényeinek is, nem feledve azt sem, hogy az épület által 

kiváltott tanulói attitűdök befolyásolják a szülői attitűdöket is, tehát mind a környezet, mind a 

hozzá kapcsolódó élmények természetesen fenntartást is igényelnek (Cash, 2012). Ennek 

folyamatát és hatásait mutatja be a következő ábra: 
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8. ábra: Cash modellje iskolaépület állapotának és tanuló teljesítményének összefüggéséről 
(Cash, 2012, 92.) 

 

Összességében tehát a fizikai jóllétet biztosító környezeti tényezők masszív csoportját 

képezik azok a térelemek, amelyek a tájékozódást is támogatják (fény, színek, akusztikus 

hatások), vagyis elvárható, hogy ahol ezek a tényezők jól észlelhetők, azt a környezetet 

pozitívabban ítélik meg a megfigyelők. 
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2.6.1.2 Biztonság és olvashatóság 

 

Az egészséget és a biztonságot gyakran együtt kezelik az iskolai fejlesztésekkel foglalkozó 

tanulmányok, de mindig prioritásként kezelik őket (Neilsen, 2004), mert az iskola tere nem 

csupán tanít és nevel, hanem kívánatos volna, hogy a kicsi, fejlődő gyermekek „testőreként” 

is szolgáljon (Bingler, Quinn, Sullivan, 2003). Ahol a fizikai jóllét és a biztonság kritériuma 

legerősebben összefonódik, az az elvárás, mely szerint az iskolának különös gondot kellene 

fordítani a szennyeződések kizárásra, az anyagok, a bútorok, a környezet kialakításánál ez a 

minőségi szempontok elé helyezhető fontosságú kritérium. A növekvő, fejlődő gyermeki 

szervezet mozgása és közlekedése ugyancsak biztonsági és egészségi kérdés is (Bingler, 

Quinn, Sullivan, 2003). 

A Tanító Tér azokat a megoldásokat sorolta a biztonság témakörébe, amelyek biztosítják a 

balesetmentes közlekedést és munkavégzést (a közoktatási intézményekben ennek feltételeit a 

tűz- és munkavédelmi előírások, a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályok biztosítják), 

valamint megadják az egyéni biztonságérzetet. Ide tartoznak a határokat vs. nyitottságot 

biztosító környezeti elemek, illetve azokat a környezeti tényezők, amelyek segíthetnek 

elkerülni a torlódást és a zsúfoltságot (vö. Dúll, 2009).  

A biztonság kérdésköre rendkívül összetett, különösen a határok szempontjából, hiszen 

amikor az iskola saját közösségének megóvásának érdekében elhatárolja magát környezetétől 

– egyben saját helyét, ethoszát is megszabja benne. Környezeti biztonsághoz kapcsolódó 

kutatási területek a territorialitás (Sack, 1986; Bell, Greene, Fisher, Baum, 2001), a környezeti 

kontroll (Cardenas, Stranlund, 2000; Bell, Greene, Fisher, Baum, 2001) és a perszonalizáció 

(Bell, Greene, Fisher, Baum, 2001), ám ezek áttekintése meghaladja az értekezés kereteit.  

Vizsgálatom szempontjából - bár kétségtelenül pszichológiailag izgalmas terület - nem a 

vészkijáratok és vészhelyzeti megoldások világa érdekes, hanem a biztonságos közlekedést 

biztosító környezeti jellemzőké: ezek a folyosók, utak, találkozási pontok és ezek határait 

kijelölő eszközök (vö. olvasható környezet kulcselemei). Feltételezhető, hogy a biztonságos 

tájékozódást és mozgást adott környezet jól kommunikálja, akkor a használók 

pozitívabban ítélik meg.  
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2.6.1.3 Egyénre szabottság  

 

A fizikai jóllét és a biztonság igénye mellett nemtől, életkortól, szociokulturális háttértől 

függően egy sor más tényező is meghatározza azt, hogy magunkénak érezzük-e a teret. „A 

közös kalandok kihívásához elengedhetetlen a biztonságos fészek” – fogalmazott Herman 

Herzberger a Space and Learning című előadásában, amelyen volt szerencsém részt venni 

(Herzberger, 2009) és ennek megvalósításán munkálkodik évtizedek óta Winkler Márta, aki a 

„Kinek kaloda, kinek fészek” című könyvében már a nyolcvanas években leírta tapasztalatait 

és javaslatait a tanulási környezet rugalmasabb kialakításával kapcsolatban (Winkler, 1985). 

Az egyénre szabott iskola a Tanító Tér felfogásában biztonságos, otthonos, a differenciált 

oktatás megvalósítására alkalmas differenciálható terekkel bír, ezáltal lehetőséget ad a 

nagyobb közösségi találkozásoknak és a kisebb, néhány fős elvonulásnak is. Az otthonos 

környezet (vö. Dúll, 2009) kialakításához azonban ismernünk kell a felhasználói csoportok 

igényeit, ezek az iskola térszervezéssel kapcsolatos szakirodalmak (lásd A tanulási 

környezetek megismerése 2. fejezet szakirodalmait) szerint a következők: diákok, tanárok, 

technikai dolgozók és a hozzátartozók – akik jellemzően a helyi közösség képviselői is. A 

különböző felhasználók eltérő látásmódja mellé belép még egy csoport – az építészek –, akik 

szemlélete gyakran eltér az épület használóinak és látogatóinak szemléletétől. Különösen 

elhanyagolt terület a tanárok bevonása az iskolák tervezésébe vagy átalakításába, pedig a 

participatív módon kialakított design nem csupán a tanulói, hanem a tanári attitűdöt is 

pozitívan befolyásolja (Higgins, 2005; Horelli, 2002; Ahmad, 2012).  

Az egyénre szabott terekben közelebb kerül az iskola annak megvalósításához, hogy 

alkalmazkodni tudjon a különböző tanulási stílusokhoz, az otthonos környezet 

megteremtésével pedig az iskola tere hellyé válik (vö. Dúll, 2009) – olyan hellyé, amelyhez 

kötődni lehet, amelynek értékei beépülnek a szocializációs folyamatba, így válik az egyénre 

szabott iskola tanulásra ösztönző hellyé (Lippman, 2012).  

Vizsgálatomban az egyénre szabottság kritériuma úgy jelenik meg, hogy az adatelemzés során 

összehasonlítottam a fent leírt felhasználói és a különböző tanulási stílusú csoportok 

környezeti preferenciáit. 
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2.6.1.4 Közösség  és olvashatóság 

 

Minden olyan teret, amely elősegíti az iskolai közösséget tanuló szervezetté és a közös 

értékek mentén munkálkodó egységgé kovácsolni, a Tanító Tér közösségi térnek definiált. 

Ezen környezetek jellemzője, hogy megteremtik vagy megkönnyítik a társas interakciók, a 

közösségi térhasználat lehetőségeit. Ide tartozik egyrészt minden találkozási pont, az 

útvonalak kereszteződése, gyülekezőhelyek, aulák, csarnokok, amelyek akár 

szimbólumaivá is válhatnak az iskola vagy a helyi közösség életének (Comber, 2013), 

továbbá ide tartoznak a külső helyszínek, mint az udvar, iskolakert, sportpályák,vagy az 

információ- és tudáscsere színterei, mint a könyvtár, a szociális média, az iskola honlapja. Az 

iskola világa közösségi világ, aminek színtere közösségi tér – éppen ezért nem mindegy, 

milyen a térkialakítás, a tér minősége, anyaga (McGregor, 2004; Németh, 2002; Nespor, 

2004; Weinstein, 1979; Bullock, 2007; Blackmore, 2007; Neilsen, 2004). Kérdés , hogy van-e 

arra lehetőség, hogy a különféle méretű csoportok saját terekkel rendelkezzenek, hogy a 

térhasználó egyének és/vagy csoportok útvonalai keresztezik-e egymásét, lehetőséget adva az 

interakcióra. Távolabbra mutató kérdés, hogy a közösség összetartozását jelentő 

identitásképző elemek megtalálják-e a helyüket az épületben. Legcélszerűbb olyan épületet 

tervezni, ahol ezek a helyszükségletek gyorsan ki- és átalakíthatóak, tehát egy olyan tanulási 

környezetet kialakítani, ahol többféle használat lehetséges. A jövő iskolájának nyitottnak és 

rugalmasnak kell lennie, hogy közösségi központtá válhasson (Bingler, Quinn, Sullivan, 

2003). Ennek megvalósításáról az alkalmazkodókészség kritériumának kifejtésében beszélek. 

A közösségi aktivitások generálásának problémájához szorosan kapcsolódó 

környezetpszichológiai fogalom a szocipetális és szocifugális tér (Osmond, 1966). Azokat a 

környezeteket nevezzük szociopetálisnak, amelyek elrendezése elősegíti a használók egymás 

felé fordulását, kommunikációját (például körasztal). A szociofugális terek éppen 

ellenkezőleg, gátolják ezt a folyamatot (például padsorok). A kommunikáció elősegítése, a 

szociális kompetenciák megalapozása azért is fontos, mert a longitudinális kutatási 

eredmények szerint sokkal inkább előrejelzik a tanulók valós életben való sikerességét, mint a 

tanulmányi eredmény önmagában (Carneiro, Crawford, Goodman, 2006). A közösséggel 

kapcsolatos pozitív és negatív élmények felkészítik a gyerekeket a későbbi szociális 

beilleszkedésre, hiszen a felmerülő konfliktusokra, problémákra adott megoldások befolyással 

vannak a gyerekek későbbi viselkedésére, problémamegoldó készségére. Ezen minták 

beépülését, a különféle csoportok működését, a személyközi kapcsolatok, barátságok 

kialakulását, sőt a társadalmi szerepvállalást, felelős állampolgári viselkedést is segítheti az a 
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tanulási környezet, amely támogatja a kommunikációt, az iskola és/vagy helyi közösség iránti 

kötődés elősegítésével, pozitív attitűd kialakításával (OECD, 2007; Ahmad, 2012). Még 

tágabban kitekintve a később megszerzett diploma, végzettség összefügg az iskolában 

kialakított szociális hálózatta (Feinstein, 2008). Vekerdyre visszautalva, újra feltehető a 

kérdés: vajon alkalmas-e 19. századi iskola a 21. századi szociális hálózat kialakítására? 

(Vekerdy, 2012) 

Az egyénre szabottság kritériumainál megállapításra került, hogy az iskolai teret használó 

csoportok, vagyis a különféle korú gyerekek, tanítók, a technikai személyzet és a helyi 

közösséget is képviselő szülők különböző szükségletekkel – és feltételezhetően – különböző 

térpreferenciával rendelkeznek (Korpela, 2002, Horelli, 2002; Flutter, 2005). Ez kiegészül 

azzal, hogy a közösség életében különféle szerepeket játszanak és leszögezhető, hogy ezen 

szereplők egymással való érintkezését nagyban befolyásolhatja az iskola építészeti kialakítása 

(Comber, 201,3 Horelli, 2002; Flutter, 2005).  

Vizsgálatom szempontjából az utak és a találkozási pontok jól észlelhetősége az egyik 

olyan kérdés, amelyet fontos lehet többféle módszertannal is megvizsgálni, mert alapvető 

részét képezi a mezokörnyezetek szintjén konceptualizálni kívánt környezetpszichológiai 

fogalomnak, az olvashatóságnak. 
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2.6.1.5 Azonosulás és olvashatóság 

 

A közösségi kritérium kiterjesztésének tekinthető az azonosulás témaköre, amely a Tanító Tér 

szerint nem más, mint az iskola ethoszának, jellegzetességének reprezentációja, amely 

szorosan kapcsolatban áll a környezethasználók helykötődésével.  

A helykötődés nem más, mint az az érzelmi szál, amely az embert a helyekhez fűzi. Fontos 

szerepet tölt be az emberek életében, például biztosítja a biztonságérzést, a kontrollt a 

környezet fölött erősíti a self folyamatosságát és stabilitását, szimbolikus kapcsolatot teremt 

az ember és környezete között (Dúll, 2002). A helykötődés összekapcsolódik a kognícióval és 

a viselkedéssel, de magja affektív. A tanulási környezetnek célja a kötődés, a személyes 

érdeklődések és a belső motivációk kialakítása is (OECD, 2010/a). A motiváció pedig 

elkötelezetté tesz a mélyebb megismerésre (Bányai, 2013). 

Az iskolai környezetformálás folyamata (értsd: mennyire participatív módon történik) 

meghatározza, hogy a tanulók mennyire érzik azt magukénak. A tulajdonlásérzés és a tanulás 

eredményessége szignifikánsan összefügg (Killeen, Evans, Danko, 2003). A tulajdonosi érzés 

a természetesen a tanárokra és a diákokra egyaránt vonatkozik, hatása életkortól függetlenül 

észlelhető a tanulási, illetve tanítási teljesítményben (Higgins, 2005).  

Ha az iskola ethosza, a hely szelleme a tanulási környezetben következetesen tetten érhető, ha 

„él” a genius loci, akkor óriási segítséget nyújthat a tanulóknak identitásuk formálódásához. 

Minél inkább magukénak érezték a használók környezetet, annál jobban bevonódtak 

tevékenységekbe, mert belső motivációvá vált az iskolai aktivitásokkal, az iskola által 

közvetített értékekkel való azonosulás (Killeen, Evans, Danko, 2003). A szerzők kitérnek arra 

is, hogy bizonyos típusú környezeti elemek, például a tisztán érzékelhető vizuális 

objektumok, segíthetik ezt az azonosulási folyamatot.  

Vizsgálatom szempontjából ennek kiemelt jelentősége van, mert feltételezhető, hogy az 

olyan környezetekben, ahol az iskolai környezet képe jól szervezett, észlelhető, 

jellegzetes elemekből áll, ezek olyan pozitív mintát közvetítenek, amelyek az összes 

közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó szereplőben erősítik a környezet preferenciáját, a 

helykötődés igényét.  
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2.6.1.6 Tanuló környezet és olvashatóság 

 

A Tanító Tér program ide sorolt minden olyan tényezőt, amely aktív részvételre, a tanulási 

folyamatba való bevonódásra inspirál. Elsősorban a tanterem tartozik ide, továbbá a tanterem 

megközelítését szolgáló, de a tanulásba is beépíthető közlekedőterek, aulák, valamint a 

szaktantermek (laboratórium, könyvtár, sportpálya, tornaterem és az udvar). Az iskolák 

környezetével és fejlesztésével foglalkozó szakirodalmat áttekintve rengeteg adat támasztja 

alá a tanulási környezet minőségének és az oktatás kimeneti eredményeinek összefüggését 

(Bingler, Quinn, Sullivan, 2003; Blackmore, Bateman, Lughin, O’Mara, Aranda 2011).  

A tanulói elkötelezettség és a tanulási környezet egymásra hatásának nemzetközi kutatása 

(OECD, 2012) két fő problémát emelt ki a tanulói környezet kapcsán:  

 

 az egyik, ha az észlelés nem zavartalan, például a diák nem hallja pontosan a tanár 

instrukcióját vagy magyarázatát, mert olyan nagy a zaj, olyan sok az inger  

 a másik, hogy a tanárnak sokat kell várnia óra elején, míg a gyerekek besorjáznak, így 

nem tudják elkezdeni a munkát óra elején. A tanítás minősége, hangulata tehát az 

iskolai közlekedés szervezettségén is múlik. 

 

Érdekes, hogy – bár összességében kevesebb kutatás irányul a tanárokra – a tanító környezetet 

elsősorban a tanárok felől közelítik meg, hiszen az ő munkájukat segítik a tantermekben 

kiépített technológiák és strukturális, kozmetikai jellemzők (Bullock, 2007), ahogyan a fizikai 

jóllétet elősegítő környezeti tényezők is (Neilsen, 2004). A tanárra fókuszáló kutatások 

szeretnék tisztázni, hogy például hol érdemes állnia, hogyan érdemes mozognia a tanárnak a 

tanulói aktivitás elősegítése érdekében (Fielding, 2006). Figyelembe véve azt is, hogy a 

különböző tanulási stílusok (Soloman, Felder, 2008) és az információs forradalomnak 

köszönhető új pedagógiai kihívások új igényeket teremtettek, egyre gyakrabban 

megkérdőjelezik a hagyományos oktatási formát (lásd 21. századi iskolákkal foglalkozó részt 

a 2. fejezetben). Szintén érdekes és népszerű kutatási terület a tantermek és egyéb oktatási 

helyszínek világában a színek és egyéb ambiens hatások (vö. Dúll, 2009) alkalmazása. 

Érdekességképpen: a színekkel kapcsolatban legfrissebb eredmények szerint a koncentrációt 

fokozza, ha tanterem egyik fala különbözik a többitől (AIR, 2013), de nem csupán a figyelem 

fenntartásában lehet szerepe a színeknek és a fénynek (Lippman, 2012), hanem a hangulatok 

és érzelmek megalapozásában is. Ugyanakkor ezek a tényezők sosem hatnak elszigetelten, 

mindig kontextusban, összhatásukban kell elemezni őket (vö. Dúll, 2009). 
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Összességében érdemes visszakanyarodni a Vygotsky által megfogalmazott gondolathoz, 

mely szerint a tanulás szituatív (Vygotsky, 1978), bár a kutatási fókusz a tanulókon van, a 

környezet fontos része a folyamatnak. Jelen vizsgálat célja egy olyan háttértényező 

feltárása, amely általánosságban hozzájárulhat a jól működő tanulókörnyezetek és a 

szervezettebb iskolai tér kialakításához a hatékony környezetészlelés kialakításán keresztül 

(vö. Vizsgálati célok rövid összefoglalásának 3. pontjával a 11. oldalon). 

 

 

2.6.1.7 Fenntarthatóság és olvashatóág 

 

A Tanító Tér rendszerében a fenntarthatóság kritériuma magában foglalta a 

környezettudatossággal, a környezetvédelemmel, a természeti környezet iránti érzékenységgel 

kapcsolatos szempontok mellett az épület üzemeltetését, működtetését, annak költségeit és 

lehetőségeit is. Az ilyen szemléletű tanulási környezetben tartós, karbantartható 

építőanyagokat és díszítőelemeket alkalmaznak, természetes anyagokat és alternatív 

energiaforrásokat használnak, az oktatási terek kialakításánál fontos szempont az ökológiai 

lábnyom csökkentése, sőt a környék növény- és állatvilágának védelme is. A kritérium 

kétségtelenül rendkívül összetett, mert beletartozik a struktúra fenntartása és a fenntarthatóság 

pedagógiájának, a környezettudatosításnak napi gyakorlatba való beépítése a tanulási 

környezeten keresztül. Tágabb értelemben a fenntarthatóság alatt nem csupán a 

környezettudatos, takarékos működésmód értendő, hanem egy olyan egészséges, biztonságos, 

ingergazdag környezetet jelent, amely a motiváció fenntarthatóságához is hozzájárul, mert a 

tanár és diák is jól érzi magát benne (Leemans, Ahlefeld, 2013). Környezetpszichológiai 

szempontból a téri környezet fenntartható fejlődéséről bővebben lásd például Bonnes és 

Bonaiuto (2002) összefoglalóját. 

Az ökologikus, környezettudatos gondolkodás, a fenntartható szemlélet a 21. századra már 

kritériummá vált a tanulási helyszínek átformálásában. 2001-ben az OECD (OECD, 2001) 

kiadott egy gyűjteményt az általa legjobbnak ítélt európai iskolákról. Bár magyar épület 

(akkor még) nem volt található az 55 bemutatott iskola között, a kiválasztás szempontjai 

alapként szolgáltak a vizsgálatomban használt mérőeszköz részét képező környezeti 

képek kiválasztásakor is. A 21. századi iskolától tehát a zsűri elvárta azt, hogy az a tanulás 

szolgálatában felhasználható eszköz legyen és nem öncélú építészeti műremek (vö. Melhuish, 

2009;  Granasztói, 1982), továbbá egy mindenki számára elérhető egész életen át tartó 

tanulást elősegítő és a szabadidő kellemes eltöltését lehetővé tévő közösségi erőforrás legyen, 
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ami törekszik a fenntartási és üzemeltetési költségek minimalizálására, biztosítva ezzel, hogy 

a tervezés által meghozott döntések ne rakjanak fölösleges terheket az elkövetkező generációk 

vállára. 

 

 

2.6.1.8 Alkalmazkodókészség és olvashatóság 

 

A Tanító Tér alkalmazkodókészségnek nevezi azt a kritériumot, amelyet az iskolai terek 

kutatásával és fejlesztésével foglalkozó szakirodalomban jellemzően rugalmasságnak, 

flexibilitásnak, ritkábban variálhatóságnak, sokoldalú felhasználhatóságnak nevez – és az 

igényeknek megfelelően variálható, több célra alkalmas, multifunkciós makro-, mezo- és 

mikrokörnyezeteket, berendezéseket, tárgyakat értik alatta. Ez az egyetlen olyan kritérium, 

mely gyakorlatilag végigvonul az elmúlt évtizedek tanulási környezetek fejlesztésének 

lehetőségeivel foglalkozó gondolkodásán (Edwards, Clarke, 2002; Réti 2009/a, Lippai 2009). 

Úgy tűnik, ez részben a pedagógiai szemlélet változásával függ össze, részben a 

technológiában történt forradalmi változás által bekövetkező társadalmi változásnak 

köszönhető (Luckin, 2010). A multimédiás tevékenységformák, a különböző 

munkafolyamatok variálhatósága általános tendenciává vált és ezt kizárólag rugalmas, 

könnyen variálható, adaptív környezeti feltételek szolgálják ki. Az iskolai flexibilitás 

kulcstényező mind a tanárok, mind a diákok, mind a fenntartók szempontjából (Neilsen, 

2004), ráadásul a rugalmas környezetek érzékenyebbé teszik a tanulókat a terek 

konstrukciójának és a benne rejlő használati lehetőségek gyors felismerésére is (Oblinger, 

2006). A legjobb iskolai design megvalósítja a téri rugalmasságot (Bingler, Quinn, Sullivan, 

2003). Figyelemreméltó, hogy egy rendkívül gazdag adatbázissal alátámasztott áttekintő 

munkában, mely az USA iskoláinak infrastrukturális helyzetét mutatja be, kiemelt szempont a 

rugalmasság (a víz, a fenntarthatóság, a személyi és közlekedési biztonság mellett), és a 

szerző szerint az oktatás minőségének alapjaként tekinthető, megléte előrejelzi a helyi és a 

nemzeti közösség jóllétét is (Filardo, 2008; Bonnes, Bonaiuto, 2002). 

A bemutatott nyolc környezeti kritérium közül a flexibilitás az egyetlen, mely nem 

kapcsolódik szorosan a vizsgálatomhoz. Bemutatása mégis fontos, ugyanis általános 

háttértényező, amely az iskolai környezetek kutatása során az eredmények elemzésekor is 

hangsúlyossá válhat.  



65 
 

2.7 Az olvashatóság alkalmazhatósága tanulási 
környezetekben 

 

A rugalmasságnál, amely a legfontosabb környezeti elvárásként fogalmazódott meg az iskolai 

környezeteknél, a határok bizonytalanná válása is lényeges kérdés. A tájékozódásban szerepet 

játszó olvashatóság egyik kulcseleme a „határ”, amely a változtatás lehetősége miatt elveszíti 

a biztos tájékozódásban játszott szerepét, ráadásul az emberek preferenciái gyakran kötődnek 

a rend-del, ahogyan preferálják az egységet, a koherenciát, a tisztaságot a kompatibilitást és 

az olvashatóságot (AIR, 2013) 

Lynch rendszerét negyed évszázaddal később Krupat nagyobb egységbe foglalta, amely 

modell (Krupat, 1985) nem csak az ember és környezet kölcsönkapcsolatát hatását feltételezi, 

hanem a kogníció és a viselkedés kölcsönhatását is. Az ábrán3 látható, hogy az egyén és a 

környezet egymásra definiálva, egymáshoz alkalmazkodva, egymást kölcsönösen rugalmasan 

alakítva fejlődik. 

 

 

 

 
9. ábra - Kapcsolatok ember, környezet, képzeleti kép és aktivitás között (Krupat, 1985, 76.) 

  

                                                           
3 Az ábrát és a képaláírást Lippai Edit fordította. 
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2.7.1  Az olvashatóság szervezőelemei 

 

Több mint fél évszázaddal Lynch kulcselemeinek feltárása után (Lynch, 1960) Letenyei 

(2006) a következőképpen finomítja megnevezésüket és leírásukat: 

Az útvonalak „kapcsán mutatkozik meg legfeltűnőbb módon a helyismeret jelentősége. 

Jellemző, hogy egy területen az idegen a legnyilvánvalóbb, a helybeli pedig a legrövidebb 

útvonalakat használja, azaz végső soron egészen másként közlekednek.” (Letenyei, 2006, 

174.) A határok kategóriája a törésvonal fogalmával bővült, ez utóbbi a világos, 

félreérthetetlen határelemekre vonatkozik, szemben a bizonytalanul észlelhető, puha 

határvonalakkal. A Lynch által körzeteknek definiált kulcselemeket Letenyei mentális 

tereknek nevezi. Szerinte „az a földrajzi egység nevezhető mentális térnek, amelynek van 

neve, és a saját nevére hivatkozva tudnak róla beszélni és gondolkodni az emberek. Ha egy 

bármilyen szempontból (például építészeti megoldásai miatt) különlegesnek tűnő helyet az 

emberek nem tudnak megnevezni, akkor az nem önálló mentális tér (…), ne tekintsük 

kézenfekvőnek, hogy városrészek után kell érdeklődünk: lehet, hogy az emberek például 

környékben, negyedben vagy kerületben gondolkodnak, és előfordul, hogy egyszerre több, 

egymást átfedő/tartalmazó kategóriát is használnak. A helybéli térelnevezési stratégiák 

gyakran nem esnek egybe a „hivatalos” geográfiai vagy közigazgatási nevezéktannal: sok 

településrésznek van gúny- vagy beceneve” (Letenyei, 2006, 173-174.). A csomópontok 

elnevezésében és fogalmában nem történt változás Lynch rendszeréhez képest, míg az 

iránypontokat tájékozódási pontoknak vagy tereptárgynak nevezi, és felhívja arra a 

figyelmet – amire egyébként Lynch is utal –, hogy ezek lehetnek kívülálló számára is 

felismerhető objektumok, ám nem feltétlenül azok, tehát egy adott környezet vizsgálatánál 

elengedhetetlen a használók mindennapi térhasználatának mélyebb megismerése. 

A kulcselemek közül az út nem csak a fejünkben élő térkép szerkezetének alapja, hanem a 

valóságban is roppant jelentőséggel bíró térszerkezeti egység, mert „semmi sem olyan 

maradandó ugyanis, mint a város utcái. Évszázadokkal, sőt néha évezredekkel túlélik a többi 

változást. A második világháború után, amikor a német nagyvárosokat ismét fel kellett 

építeni, csak nagy ritkán változtatták meg az utcákat. A kölni Hohe Strasse ma is úgy halad, 

mint a rómaiak idejében” (Schneider, 1973, 287.). Ezt bizonyította városi léptékű esetében 

Appleyard is, aki Lynch módszerével végzett kognitív térkép vizsgálatot és megállapította, 

hogy ezeknek a mentális konstruktumok vázát a fejünkben élő utcahálózat, a közlekedési 

útvonalak alkotják (Appleyard, 1970).  Iskolai kontextusban az osztálytermek közötti mozgást 
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csak folyosók teszik lehetővé, amelyek jobbára csak az áthaladást szolgáló, kihasználatlan 

terek (Oblinger, 2006). A folyosókra tartalmilag nincs szükség, de a közlekedésre szolgáló 

terek lehetnek a találkozások és a tanulás alternatív formáinak helyszínei (Oblinger, 2006).  

Az iskolaépületekben tehát jellemzően a folyosó tölti be az utak szerepét, amelynek két 

alaptípusa van, attól függően, hogy az épület mely részén fut: oldalfolyosó vagy 

középfolyosó. Az oldalfolyosós elrendezés előnye, hogy tiszta, jól áttekinthető, világos 

közlekedési rendszert eredményez, mely általában érdemi kapcsolatba tud kerülni a 

körzetekkel, hátránya viszont, hogy nagyon területigényes, így a belső közlekedő-útvonalak 

hossza megnő (Cságoly, 2004). Ha az oldalfolyosó funkcióját gazdagítjuk, vagyis méreteit, 

megvilágítását áttervezzük, oldalzsibongós térrendszert lehet kialakítani. Cságoly szerint a 

harmadik lehetőség a középfolyosó, ami igen gazdaságos megoldás, ennek ára azonban, hogy 

ablak nélküli, sötét útvonalon juttatja el használóját a célhoz. A lineáris rendszerek 

továbbfejlesztésének egyfajta minőségi ugrásának tekinthető az aula megjelenése, ami 

központi térként az épület lelkévé, centrumává válik. Az aula gazdaságos is, hiszen a 

középfolyosós elrendezés hátrányai nélkül, koncentráltan tudja megoldani az együttes 

közlekedést. Mivel a diákok a terek között mozognak, az iskolai, területi tervezést kell 

biztosítani átmenet egyik helyről a másikra. Ezeket átmeneti funkciókat kell kiemelni, hogy 

adott tevékenység beállítások célja, hogy használhatók (Lippman, 2012). Cságoly a pavilonos 

elrendezést említi, amely lehetővé teszi az egyes részfunkciókhoz tartozó terek, 

épülettömegek nagyobb mértékű önállóságát, egymással való lazább kapcsolatát 

eredményezheti. Az egyes részeket legtöbbször szabadon futó folyosók („ösvények”) kötik 

össze. E rendszer „oldott terei révén könnyen harmonikus kapcsolatot tud teremteni a 

természeti környezettel, bontott, tagolt tömegeivel jól tud illeszkedni a kisebb léptékű 

települések szerkezetébe” (Cságoly, 2004, 89-91.). 

Sallada 1980-ban tanulmányozta az emberek kognitív távolsági ítéleteit. Eredményei szerint 

az útvonal hosszúságának becslése pozitívan összefügg derékszögű kanyarok és az 

útkereszteződések számával (Sallada, 1980, id. Holahan, 1982/c). Ez az iskolára lefordítva azt 

jelenti, hogy a hosszú folyosók csökkenthetik az iskola olvashatóságát. Bár a derékszögű 

útvonalak jelentőségét Herman és munkatársai megkérdőjelezték, de abban ők is 

egyetértettek, hogy a távolság becslésében, a haladás sebességében domináns szerepe van a 

kanyaroknak (Herman, Norton, Klein, 1986).  

Számos különbséget találtak a kutatók az egyes társadalmi csoportok, például a férfiak és a 

nők mentális reprezentációi között. Appleyard például megállapította, hogy a férfiak általában 

átfogó, áttekintő térképpel rendelkeznek adott területről, míg a nők inkább az útvonalak 
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alapján tájékozódnak. A férfiak gyorsabban tájékozódnak, kevesebb frusztrációt élnek meg 

útvonal követési feladatokban (Appleyard, 1972). A téma részletes bemutatása túlmutat az 

értekezés keretein. 

A mentális térképek torzításaival kapcsolatban nagyon érdekes adatokról számolt be Milgram 

és Jodelet (Milgram, Jodelet, 1976), akik 218 párizsi személy kézzel rajzolt térképét 

elemezték, és úgy találták, hogy több mint 90 százalékuk sokkal szelídebb ívelésűnek ítéli 

meg a Szajnát, mint amilyet az a valóságban kanyarodik. Mivel a Szajna az egyik 

legfontosabb tereptárgy volt a városképben (előfordulási gyakorisága a térképeken 84,3% 

volt, míg az Eiffel toronynak csak 54,6%), a torzított reprezentáció miatt az egész kognitív 

térkép felidézése torzult. Vagyis megállapítható, hogy a fontosabb környezeti egység nagyban 

befolyásolja adott hely megítélését.  

Milgram és Jodelet munkája azonban jelen dolgozat szempontjából azért is érdekes, mert a 

térképrajzoltatást párizsi fényképek megítéltetésével is kiegészítették azzal a céllal, hogy a 

válaszokból a területhez kötődő tulajdonságokat és sztereotípiákat szűrjenek le. Letenyei ezt a 

módszert a mentális térképezés leggyakoribb adatgyűjtési technikái közé sorolja (Letenyei, 

2006). 

 

A mentális térképezés leggyakoribb adatgyűjtési módszerei (Letenyei, 2006): 

a. tisztán kvalitatív jellegű adatfelvétel; 

b. tisztán kvalitatív, nem rajzoltató adatgyűjtés és feldolgozás; 

c. szabad térképrajzoltatáson alapuló adatfelvételek; 

d. standarditásra törekvő térképrajzoltatás; 

e. kész (tér)képekből kiinduló adatfelvételek. 

 

A vizsgálat első szakaszában az „e.” típusú módszer, tehát a kész képekből kiinduló 

adatfelvétel került alkalmazásra, azzal a céllal, hogy feltárja az olvasható és nem 

olvasható tanulási környezetek preferenciáinak különbségeit.  
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2.7.2 Az olvashatóság empirikus vizsgálhatósága 

 

Az olvashatóság mérésére a környezetpszichológiában bevált módszer a képek megítéltetése 

(Letenyei, 2006). Klasszikus példaként említhető Kaplan és Kaplan vizsgálata (Kaplan, 

Kaplan, 1982), akik feltételezték, hogy az egyének környezetekről szóló ítéletei nem 

esztétikai jellegűek, hanem azokat a környezeteket kedveljük, amelyben valószínűbb a 

túlélésünk. Vizsgálatukban négy kategóriába sorolható képet használtak: koherens, komplex, 

rejtélyes és olvasható, melyek a következő faktorok mentén alakultak:  

 

A környezeti 

információ 

természete 

Könnyen értelmezhető Nehezen értelmezhető 

 

Közvetlenül a 

jelenre 

vonatkozik 

KOHERENS 

 

KOMPLEX 

 
 

Jövőbeli 

események 

bejóslására 

vonatkozik 

OLVASHATÓ 

 

REJTÉLYES 

 

2. táblázat: Kaplan és Kaplan (1982) vizsgálatában használt képek táblázata4   

 

Az olvashatóságot Kaplan és Kaplan így definiálta: a megkülönböztethetőség foka, ami 

képessé teszi a megfigyelőt, hogy megértse vagy kategorizálja a helyszín elemeit. 

                                                           
4 Fordította: Lippai Edit. Képek forrása: http://www.philipjuras.com/publications/thesis/chapter3.htm, 2014. 
május 19. 
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Vizsgálatukban azt tapasztalták, hogy minél olvashatóbb a képen ábrázolt környezet, a 

válaszadók annál jobban kedvelték (Bell, 2001). 

A fenti eredmények továbbgondolásának tekinthető Herzog és Kropscott munkája, mely az 

olvashatóság szerepét (is) vizsgálta egy szorongást keltő tájékozódási helyzetben – sötét 

erdőben való eltévedés esetén (Herzog, Kropscott, 2004). Először is igazolták Kaplanék 

eredményeit, mely szerint minél olvashatóbb egy környezet (tehát minél könnyebb bejósolni 

és felismerni elemeit), az emberek annál jobban kedvelik, másrészt felhívják arra a figyelmet, 

hogy az olvashatóság mértékéhez a vizuális elemek járulnak hozzá elsősorban. 

A tanulás hat modelljét bemutató Bersin-model (Bersin, 2004) figyelemreméltó az 

olvashatóság szükségességének szempontjából, ugyanis a legalapvetőbb tanulási formák a 

vizualitáshoz kapcsolódnak: olvasás, látás, megfigyelés. A tanítás legegyszerűbb módja az 

olvasás, a második lépcsőfok a látás, vagyis ábrákon, képeken továbbított információ-

feldolgozása és átadása. A technikák következő szintje a megfigyelés, majd ezt követi a 

cselekvésen keresztül megvalósuló oktatás (amelynek szintén fontos tényezője a vizuális 

modalitás). Épp ezért feltételezhető, hogy az olvashatóság, amely lehetővé teszi a környezet 

vizuális feldolgozását, magát a tanítási folyamatot is támogatja. A vizualitás szerepe a 

tanárok számára is fontos, hiszen egyrészt önmagukat és hatásukat is észlelik a tanítási 

folyamat során, másrészt az új technológiák alapvetően a vizualitás felé terelték el az 

információ feldolgozását. A professzionális tanárok ismertetője, hogy a megfelelő 

szemléltetés érdekében optimális osztálytermet és klímát alakítanak ki (Hattie, 2011). 

Az olvashatóság azonban nem csak vizuális modalitáshoz köthető. Az utak burkolata (tőzeg 

vagy kavics), a tapintható határok (sövény vagy fémkorlát), a könnyen azonosítható 

akusztikai vagy olfaktorikus jellemzőkkel leírható körzetek (magasabb zajszint, 

madárcsicsergés, kávé illata, tornaterem szaga), az irány- és csomópontok egyéb jellemzői 

(fűtőtest melege, nyikorgó bejárati ajtó) szintén hozzájárulhatnak a környezet 

olvashatóságához, de vizsgálatomban a vizuálisan, képileg megragadható elemekre 

koncentráltam. 
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2.7.3 Olvashatósággal kapcsolatos benyomások a Tanító Tér 
terepvizsgálataiban 

 

A Tanító Tér programban végzett terepmunka (6. ábra, 5. lépés) során fogalmazódott meg az 

a problémakör, hogy bár az olvashatóság jelentőségét a kültéri makrokörnyezetek 

kialakításában évtizedekre visszanyúló, gazdag vizsgálati anyag támasztja alá, ám tanulási 

helyszínek, iskolák építésénél, átalakításánál tudatosan nem alkalmazták. Legalábbis a 

fejlesztési programok áttekintéséből (Réti, 2009/a; Réti, 2009/b) ez derült ki. Ugyanakkor a 

környezethasználók (tanárok, diákok) fejében élő kognitív térkép rengeteg információval 

szolgálhat az iskolai terek használatáról, a kedvelt találkozási pontokról, az érzelmileg fontos 

helyekről, vagy éppen azon környezeti elemekről, amelyeket nem kedvelnek, vagyis a 

kognitív térképek torzításai, kiemelt és elhanyagolt elemei ugyancsak hasznos tudásként 

szolgálhatnának a tervezők és fenntartók kezében. Az olvashatóság iskolai környezetben való 

alkalmazhatóságához kapcsolódik például Jacklin (2004) vizsgálata, amely a tanárok fejében 

élő képet vizsgálta, a térhasználat ritmusaira koncentrálva. Úgy tűnik, hogy a tanárok 

fejében élő iskolakép, és az osztály teréről alkotott kép az alapja annak, ahogyan tanítási 

folyamokat, módszereiket alakítják. Ez alátámasztja annak fontosságát, hogy a 

környezet segítse elő a mentális képek olvashatóságát. Ez a szemlélet megfelel a 

környezetpszichológia ember-környezet tranzakciót hangsúlyozó szemléletének (Dúll, 2009). 

Hasonló összefüggést mutat be Lackney és Jacobs, akik a környezeti minőség egyik 

jellemzőjének tekinti a lehetőségek észlelhetőségét (Lackney, Jacobs, 2002). Tanulók 

esetében említhető Morgan kutatása, aki abból indult ki, hogy a tér egy szociális konstrukció, 

sokkal többet magában foglal fizikai jellemzőinél – a pedagógus ezen téri határok között 

mozog és feladata volna elvezetni a tanulókat, hogy tudják olvasni a világot, nem csupán 

azért, hogy megértsék, hanem hogy meg is változtassák (Morgan, 2000).  

A Tanító Tér projekt terepmunkálatai során, az iskolák bejárásakor készített fotótanulmányok 

során (6. ábra, 5. lépés) figyeltem fel arra, hogy a Tanító Tér „mintaiskolái”5 (a válogatási 

szempontokról részletesebben írok az elővizsgálat bemutatásának fejezetében) „ösztönösen” 

alkalmaztak olyan környezeti elemeket, amelyek az olvashatóságot növelték. Ilyen volt 

például az utak esetében a haladási felületek anyagának variációja, határelemek 

                                                           
5 Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium; IV. Béla Körzeti Általános Iskola és Napközi; 
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium; Pellérdi Általános Művelődési Központ; Deák 
Diák Általános Iskola; Algyői Fehér Ignác Általános Iskola; ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Kossuth 
utcai helyszín; Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségű Gimnázium; Hild József 
Építőipari Szakközépiskola; Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 
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hangsúlyosabbá tétele virágokkal, a különböző körzetek jelzése más-más színű függönnyel 

vagy szimbólummal, csomópontok kialakítása térelválasztókkal, illetve iránypontok 

használata a környezet jellegzetességének kihangsúlyozására. A tanárokkal készített interjúk 

és a terepen készült megfigyelések, fényképek során pedig világossá vált, hogy a 

környezethasználók ezen viselkedése (ti. az olvashatóság kulcselemeinek hangsúlyozása) a 

pedagógiai gyakorlat során alakult ki, szervezett környezettervezési koncepció nélkül – mégis 

hasonló megoldásokra jutottak az egyébként különböző lehetőségekkel bíró létesítmények. 

Ez az ösztönös környezetalakítás azt is jelentheti, hogy az olvashatóság mezo- és talán 

mikrokörnyezetekben is értelmezhető, mértéke növelhető környezeti beavatkozásokkal 

(hozzáteszem, ezek nem feltétlenül költségesek) és jobban kedvelik az egyének az olyan 

helyszíneket, amelyekben magasabb mértékben van jelen. Továbbá a tanulási helyszíneken az 

is megfigyelhető volt, hogy az olvashatóság fokozása elsősorban vizuálisan befogadható 

környezeti megoldásokkal történt, tehát feliratokkal, színekkel, jól átható jelekkel, tárgyakkal.  

Az iskolák bejárásánál, a fotótanulmány készítése során megfigyelhető volt, hogy a Tanító 

Tér „mintaiskolái” (válogatási szempontokról részletesebben a később) ösztönösen 

alkalmaztak olyan környezeti elemeket, amelyek az olvashatóságot növelték.  

Ilyen volt például az utak esetében a haladási felületek anyagának variációja, határelemek 

hangsúlyosabbá tétele virágokkal, a különböző körzetek jelzése más-más színű függönnyel 

vagy szimbólummal, csomópontok kialakítása térelválasztókkal, illetve iránypontok 

használata a környezet jellegzetességének kihangsúlyozására. Az interjúk során világossá vált, 

hogy a környezethasználók ezen viselkedése (ti. az olvashatóság kulcselemeinek 

hangsúlyozása) a pedagógiai gyakorlat során alakult ki, szervezett környezettervezési 

koncepció nélkül – mégis hasonló megoldásokra jutottak az egyébként különböző 

lehetőségekkel bíró létesítmények. 

Ez azt sugallta, hogy az olvashatóság mezo- és mikrokörnyezetekben is értelmezhető, mértéke 

növelhető környezeti beavatkozásokkal (hozzáteszem, ezek nem feltétlenül költségesek) és 

jobban kedvelik az egyének az olyan helyszíneket, amelyekben magasabb ez a mérték.  
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3 A HIPOTÉZISEKHEZ VEZETŐ TEREPMUNKA ÉS ELŐVIZSGÁLAT 

3.1 Fotótanulmány: a vizsgálatban alkalmazott tér-fotók 
elkészítése 

A vizsgálatban használt fényképek iskolai környezeteket ábrázolnak, amelyek a korábban 

bemutatott Tanító Tér projekt keretében végzett terepmunka során készültek (6. ábra, 5. 

lépés).  

2009. augusztusában a projektet mentoráló Szakértői Tanácsadó Testület (Dúll Andrea 

környezetpszichológus, Bodonyi Csaba építész, Nahalka István a neveléstudomány területéről 

és Lénárt András oktatás-pályázati szakértő) javaslatai alapján kiválasztásra kerültek (6. ábra, 

4. lépés) azok a magyarországi iskolák, amelyek  

 innovatív és 

 participatív környezeti fejlesztés szempontjából a hazai jó gyakorlatok közé 

sorolhatók, továbbá 

 pedagógiai koncepciójuk megjelenik az infrastruktúrában. 

 

A projekt témavezetője (Varga Attila) és a Szakértői Tanácsadó Testület tagjai javaslatokat 

tettek és konszenzusra jutottak a tanulmányozandó iskolák körét illetően. A tanulmányutat 

megtervező munkacsoport a korábban felsorolt szempontok mellett törekedett arra, hogy az 

ország minél több régiója szerepeljen a mintában. 

 
10. ábra: Tanulmányút állomásai (Tanító Tér) 

  



74 
 

 

A tanulmányút állomásait képező magyar iskolák a következők voltak: 

Időpont Helyszín Iskola 

2009. okt. 9. Tokaj Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium 

Hejőkeresztúr IV. Béla Körzeti Általános Iskola és Napközi 

2009. okt. 12. Bonyhád Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és 

Kollégium 

Pellérd Pellérdi Általános Művelődési Központ 

2009. nov. 4. Budapest  Deák Diák Általános Iskola 

2009. nov. 5. Algyő Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 

2009. nov. 6. Dévaványa ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Kossuth utcai 

helyszín 

2009. nov. 12. Budapest 

 

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű 

Nemzetiségű Gimnázium 

2010. jún. 8. Győr Hild József Építőipari Szakközépiskola 

Győr Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 

3. táblázat: Tanulmányút állomásai (Tanító Tér) 

 

A tanulmányutak menete a következőképpen zajlott: 

1. Az érkezést előzetes egyeztetés készítette elő. 

2. Félig strukturált interjú készült az intézmény vezetőjével, esetenként egy-két 

pedagógussal is, amelyek elemzése beépült a Tanító Tér program háttéranyagába 

(Lippai, 2009). 

3. Terepbejárás, fotótanulmány készítése – ennek a szempontjai. 

 

A tanulmányutakon a Tanító Tér program kutatói (Réti Mónika és Lippai Edit) az interjúkat 

közösen vagy felváltva készítették. A terepbejárás során informális szakmai beszélgetések és 

fotózás zajlott a vendéglátó iskola képviselőinek jóváhagyásával. A terepen bejárt útvonalat 

jellemzően a kutatók érdeklődése irányította, minden esetben cél volt az egész létesítmény 

szisztematikus bejárása. A vendéglátó iskola képviselői részéről együttműködés volt 
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tapasztalható, a terepbejárást gyakran bővítették ötleteikkel, például olyan infrastruktúra 

részeket is megnyitottak a kutatók előtt, amely mellett esetleg elkerülte volna a figyelmet. 

 

3.2 A kérdőívben szereplő fényképek kiválasztása 
Elővizsgálatomban a terepbejáráson (6. ábra, 5. lépés) készített fotók (572 kép) közül 

szakértői csoport (Dr. Dúll Andrea környezetpszichológus, Réti Mónika pedagógus és Lippai 

Edit pszichológus és tanár) választotta ki azokat a fényképeket, amelyek megfeleltek az 

olvasható és nem-olvasható kategóriáknak (6. ábra, 9. lépés).  

 

Olvasható képek jellemzői voltak: áttekinthető, a Lynch-i kulcselemek (út, határ, körzet, 

csomópont, iránypont) könnyen azonosítható rajta.  

Nem olvasható képek jellemzői voltak: áttekinthetetlen, a Lynch-i kulcselemek (út, határ, 

körzet, csomópont, iránypont) nehezen azonosítható rajta.  

 

Az elővizsgálati kérdőívbe 11-11 db került be mind a két csoportból.  

 

Az alább bemutatásra kerülő elővizsgálat tartalmazott és véletlenszerű sorrendben 

megjelenítette azt a 11 db olvasható és 11 db nem-olvasható képet (lásd 4. melléklet), 

amelyek a terepmunka során készültek és amelyek kiválasztása a fentebb bemutatott 

lépésekben történt. 

 

3.3 Az elővizsgálat menete 
Az olvasható tanulási környezetekről készült képek megítéléséről szóló elővizsgálat célja (6. 

ábra, 9. lépés) az olvasható környezetek preferenciájának feltárása volt (vö. Vizsgálati célok 

rövid összefoglalásának 3. pontjával a 11. oldalon). 

A kérdőívet a vizsgálati személyek elérhetősége miatt online felületen terjesztettem. A 

kérdőív elérhetőségének minél nagyobb körben való elterjesztése a Tanító Tér projektben 

együttműködő partnerek (pl. Kutató Tanárok Országos Szövetsége, www.kuttan.hu) 

levelezőlistáján hólabda módszerrel történt, illetve egy ma már nem létező online játék 

(Thrillion Kincsei, www.tk2.hu) felületén került elhelyezésre. Az oldal látogatói főleg a 

http://www.kuttan.hu/
http://www.tk2.hu/
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középiskolás korosztályból kerültek ki, akik az oldalon semmilyen személyes információt 

nem adtak meg magukról.  

A válaszadás minden esetben önkéntes és anonim volt. 

Az elővizzgálati kérdőív instrukciója az 1. mellékletben látható. 

Maga a kérdőív az https://www.emailmeform.com oldalon volt elérhető 2010. november 27. 

és 2010. december 19. időszakban, de mai napig megtekinthető itt: 

http://www.emailmeform.com/builder/form/Ee9dfwnAsZ7O1aTXP2Kh 

  

https://www.emailmeform.com/
http://www.emailmeform.com/builder/form/Ee9dfwnAsZ7O1aTXP2Kh
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3.4 Elővizsgálati minta  
 

 

Az elővizsgálati minta adatai SPSS Excel program segítségével került feldolgozásra, mint 

látható, százalékok formájában összesítettem demográfiai adatokat. 

 

 

Résztvevők 

 

A vizsgálat első részében, vagyis az elővizsgálatban 430 személy vett részt, ebből 191 fő (a 

minta 44,4%-a) nő volt, 239 fő (a minta 55,6%-a) férfi.  

 

 

Lakóhely szerinti eloszlás az elővizsgálati mintában 

 

A mintában szereplő személyek egyharmada (130 fő) Budapestet jelölte meg lakóhelyként, 

21,1% és 27,7% egyéb vidéki várost, 20,0% pedig falut, községet. Az első mintavételnél tehát 

felülreprezentáltak voltak a nagyobb településeken és a fővárosban élők. 

 

  
Létszám (fő) 
 

 
% 

 
KSH 2010-es adatai  

Budapest 130 30,2% 17,2% 
Megyeszékhely 95 22,1%  11,6% 
Egyéb város 119 27,7%  30,8% 
Falu, község 86 20,0% 40,4% 
 
Összesen 
 

 
430 

 
100,0% 

 
100,0% 

4. táblázat: Lakóhely szerinti eloszlás az elővizsgálatban 
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Életkor szerinti eloszlás az elővizsgálati mintában 

 

Életkor tekintetében megfigyelhető volt, hogy az elővizsgálati minta csaknem egésze olyan 

személyekből állt, akik a 40. életévüket még nem töltötték be, valamint látható volt, hogy a 18 

év alatti és a még főiskolás-egyetemista korosztály tette ki a minta 77%-át.  

 

  
Létszáma (fő) 
 

 
% 

 

18 év alattiak 81 18,8%  
18-25 év közöttiek 250 58,1%  
26-39 év közöttiek 88 20,5%  
40-59 év közöttiek 9 2,1%  
60 évnél idősebbek 2 0,5%  
 
Összesen 

 
430 
 

 
100,0% 
 

 

5. táblázat: Életkor szerinti eloszlás az elővizsgálatban 

 

Végzettség szerinti eloszlás az elővizsgálati mintában 

 

A mintában az általános iskolás 17 fő volt, vagyis 4%, legalább alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezett, de még érettségivel nem a személyek 30,8 %-a, tehát feltételezhető, hogy a 

minta csaknem egyharmadát (28,9%) alkották a közoktatásban részt vevő személyek. A minta 

12,0%-át alkották a diplomával rendelkező vizsgálati személyek.  

 

  
Létszáma (fő) 
 

 
% 

 

Kevesebb, mint 8 általános 17 4,0%  
8 általános 14 3,3%  
Folyamatban lévő középiskola 93 21,6%  
Szakmunkás bizonyítvány 8 1,9%  
Érettségi 93 21,6%  
Folyamatban lévő főiskola/egyetem 153 35,6%  
Diploma 52 

 
12,0%  

Összesen 
 

430 
 

100% 
 

 

6. táblázat: Iskolai végzettség szerinti eloszlás az elővizsgálatban 
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Összevetve az életkor szerinti és az iskolai végzettség táblázatát, látható volt, hogy a 

válaszadók többsége a főiskolás/egyetemista korosztályból került ki. A minta életkori és 

végzettséget bemutató összetételéből kiderült, hogy az online-kérdőívet nagyrészt diákok 

töltötték ki, és túlsúlyban voltak a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, az általános- és 

középiskolás tanulókkal szemben. 
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3.5 Olvashatóság preferenciája 
 

Az elővizsgálati kérdésre (Jobban preferálják-e a vizsgálati személyek az olvasható 

mezokörnyezetek látványát?) kapott adatok feldolgozása Excel és SPSS adatkezelő 

programok segítségével történt. Hasonlóan a minta feldolgozásához, itt is százalékos 

formában összesítettem a preferencia-válaszokat. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy az olvasható környezeteket ábrázoló képek 

összességében jobban tetszettek a megkérdezetteknek (p<0,05, N=430), mint a nem 

olvashatóak, vagyis a kutatás alapján kijelenthető, hogy az olvasható iskolai helyszíneket 

ábrázoló képeket a válaszadók 62,2%-a inkább kedvelte.  

 

Az olvasható képek preferenciáját bemutató táblázat 

 

 Olvasható tanulási 

helyszínt ábrázoló 

fényképek 

Nem olvasható 

tanulási helyszínt 

ábrázoló fényképek 

Összesen 

„Tetszik”  

válaszok 62,2% 32,3% 47,3% 

„Nem tetszik” 

válaszok 37,8% 67,7% 52,7% 

Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 

7. táblázat: Olvashatóság preferenciája az elővizsgálatban 

 

   

11. ábra: Olvasható környezetek preferenciája az elővizsgálatban 

N = 430 

m = 0,473 

d = 0,499 

 

m (olvasható környezetek) = 0,622 
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Volt-e olyan kép, amit az átlagosnál szignifikánsan jobban kedveltek az olvashatók közül? 

 

A kérdés azért lényeges, hogy teszteljem, van-e esetleg más környezeti jellemző, ami az 

olvashatóságon kívül dominál a leginkább kedvelt környezetekben. 

 

 
12. ábra: Olvasható képek kedveltsége az elővizsgálatban 

 

A 12. ábra az olvasható képek preferenciája-sorrendjét ábrázolja. Az elővizsgálati mintában 
(N = 430) az olvasható környezetek átlagértéke (m=0,622) volt.  

 

Az olvasható képek (11 db) közül 5 db volt szignifikánsan (p<0,05) jobban kedvelt az 

átlagnál (13, 9, 7, 5, 1), három átlagos volt (8, 19, 12), és három átlagon aluli (11, 2, 17). 

  

Olvasható képek átlagértékei
a teljes mintán vizsgálva

94,7%
91,4% 88,8%

83,7%
77,0%

62,1%

51,2%
47,0%

38,1%

26,3% 24,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Az átlagnál szignifikánsan jobban kedvelt olvasható tanulási helyszínt ábrázoló képek: 

 
13. ábra: Kép13 - A válaszadók 94,7%-a 

kedvelte. 

 
14. ábra: Kép9 - A válaszadók 91,4%-a 

kedvelte. 

 
15. ábra: Kép7 - A válaszadók 88,8%-a 

kedvelte. 

 
16. ábra: Kép5 - A válaszadók 83,7%-a 

kedvelte. 

 
17. ábra: Kép1 - A válaszadók 77,0%-a 

kedvelte. 

 

 
18. ábra: Kép8 - A válaszadók 62,1%-a 

kedvelte. 

 

A szignifikánsan nem kedvelt (p=0,05) olvasható tanulási helyszínt ábrázoló képek: 
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19. ábra: Kép11 - A válaszadóknak csak 38,1%-a kedvelte. 

 
20. ábra: Kép2 - A válaszadóknak csak 26,3%-a kedvelte. 

 
21. ábra: Kép17 - A válaszadóknak csak 24,4%-a kedvelte.  
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Volt-e olyan kép, amit az átlagosnál szignifikánsan jobban kedveltek a nem olvashatók közül? 

A kérdés azért lényeges, hogy érdemes-e keresni esetleg más környezeti jellemzőt, ami a 

nem-olvashatóságon kívül dominál a legkevésbé kedvelt környezetekben. 

 

 
22. ábra: Nem olvasható képek kedveltsége az elővizsgálatban 

 

 

A nem olvasható képek (11 db) közül 2 db volt szignifikánsan (p=0,05) jobban kedvelt az 

átlagnál (16, 18), az összes többi átlag alatti tetszést ért el. 

A szignifikánsan jobban kedvelt, nem olvasható tanulási helyszínt ábrázoló képek: 

 
23. ábra: Kép16 - A válaszadók 67,9%-a 

kedvelte. 

 
24. ábra: Kép18 - A válaszadók 56,3%-a 

kedvelte. 

  

Nem olvasható képek átlagértékei
a teljes mintán vizsgálva

67,9%

56,3%

39,5% 37,7%
34,0%
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A preferált képek esetében feltűnik a kültéri helyszínek gyakorisága, ezért Khi-négyzet 

próbával összehasonlítottam a külső és belső helyszíneket ábrázoló iskolarészletek 

átlagértékeit is. A grafikonon százalékos formában jelenítettem meg a preferenciasorrendet. 

 

 

25. ábra: Kültéri helyszínt ábrázoló képek preferenciája az elővizsgálatban 

 

 

26. ábra: Beltéri helyszínt ábrázoló képek preferenciája az elővizsgálatban 

 

Látható, hogy a külső helyszínek kedveltsége magasabb értékeket mutat. 

  



86 
 

Az olvasható képek közül 5 db volt szignifikánsan jobban kedvelt az átlagnál (13, 9, 7, 5, 1), 

három átlagos volt (8, 19, 12), és három átlagon aluli (11, 2, 17). 

A külső helyszíneket ábrázoló képek közül 5 db volt szignifikánsan jobban kedvelt az átlagnál 

(13, 9, 7, 5, 16), három átlagos volt (18, 12, 10), és négy átlagon aluli (22, 2, 14, 15). 

Az olvasható és a külső helyszínt ábrázoló képek közül a négy legnépszerűbb megegyezett. 

 

 

 
27. ábra: Kép13 - A válaszadók 94,7%-a 

kedvelte. 

 

 
28. ábra: Kép9 - A válaszadók 91,4%-a 

kedvelte. 

 
29. ábra: Kép7 - A válaszadók 88,8%-a 

kedvelte. 

 
30. ábra: Kép5 - A válaszadók 83,7%-a 

kedvelte. 
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A preferált képek esetében feltűnt a kültéri helyszínek gyakorisága, de látható, hogy a kültéri 

helyszíneken belül is az olvasható képek voltak népszerűbbek. 

 

 

31. ábra: Olvashatóság preferenciája kültéri helyszínek esetén az elővizsgálatban 

(Zöld szín – olvasható képek, vörös szín – nem olvasható képek) 

 

Ugyanez a preferencia-mintázat figyelhető meg a beltéri helyszínek esetében is. 

 

32. ábra: Olvashatóság preferenciája beltéri helyszínek esetén az elővizsgálatban 
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A leginkább kedvelt képek tehát olvasható és kültéri helyszínt ábrázolnak. Ez felvetette annak 

lehetőségét is, hogy bizonyos képek kedveltsége között kapcsolat fedezhető fel. A válaszadók 

preferenciájának. Pearson-féle korrelációs vizsgálat azonban csak néhány gyenge kapcsolatot 

talált a lent látható képek kedveltsége között (p<0,000).  

 

 

33. ábra: Belső udvar az ajtó mögött 

 

 

34. ábra: Belső udvar az ajtó mögül 

A 2 és 20-as kép ugyanazt az iskolarészletet ábrázolja, csak kissé más perspektívából. A 

később lefolytatott vizsgálatban (lásd 97-143. oldal) a képekről készült leírásokban látható, 

hogy a vizsgálati személyek észrevették, hogy a két kép ugyanazt a környezetet ábrázolja, 

csak máshonnan fotózva (Pearson-féle korreláció érték r= 0,443, p<0,000).  

 

   
35. ábra: A 3-as, 6-os, 19-es kép helyszínei 

 

A 3-as, 6-os, 19-es kép más-más helyszínt ábrázol. 

 Mind a három kép alsós tanterem részlete, dominálnak benne a világos, meleg színek 

(Pearson-féle korreláció (3-as 19-es között) értéke r=0,395, p<0,000; Pearson-féle korreláció 

(6-os és 19-es) között r= 0,433, p<0,000; Pearson-féle korreláció (3-as és 6-os között) értéke 

r=0,449, p<0,000).  
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3.6 Az elővizsgálati eredmények konklúziója 
 

Az elővizsgálati eredmények alapján elmondható volt, hogy az olvasható környezeteket 

ábrázoló képek összességében jobban tetszettek a megkérdezetteknek (m= 0,622; p=0,05, 

N=430), mint a nem olvashatóak, vagyis a kutatás alapján kijelenthető, hogy az olvasható 

iskolai helyszíneket ábrázoló képeket a válaszadók 62,2%-a preferálta (N = 430; m (teljes 

minta) = 0,473; d = 0,499). Az olvashatóság preferenciájának aránya egyik csoportban 

(nemek, életkor, végzettség) sem mutatott eltérést a teljes mintában tapasztaltakhoz képest, 

sőt a vizsgálati személyek jobban kedvelték az olvasható környezetekről bemutatott képeket, 

a külső tereket, mind a belső tereket ábrázoló képek esetében is.  

Az olvasható iskolarészeket ábrázoló képek kedvelése megállapítható volt, de nem tette 

lehetővé a preferencia természetének mélyebb megismerését. A terepmunka és az 

elővizsgálati eredmény továbbgondolása a vezetett azokhoz a hipotézisekhez (6. ábra, 10. 

lépés), amelyek igazolása munkámban bemutatott vizsgálatom célja. 

Az elővizsgálat megmutatta, hogy az olvashatóság iránt egy általánosan megjelenő 

preferencia mutatkozik, ami független nemtől, életkortól, lakóhelytől Leegyszerűsítve az 

mondható el, hogy három válaszadóból kettő választott inkább olvasható helyszínt, mint nem-

olvashatót. A másik tényező, ami erősen befolyásolta a preferenciát, hogy adott helyszín az 

épület belsejében vagy kültéren van, ugyanis jellemzően az utóbbit választották – viszont a 

kültéri helyszíneken belül is az olvasható kültéri helyszínek voltak a legkedveltebbek. 

Úgy tűnik tehát, az olvashatóság mezokörnyezetekben is érzékelhető és értelmezhető. 

Az olvasható környezetek iránt mutatott preferencia természetének mélyebb megismerése 

elősegíthetné azt, hogy adott (mezo)környezetben megerősíthetővé válhassanak a 

kulcselemek, ahogyan ez a gyakorlatban (ösztönösen) megtörténik. Az olvashatóság a 

kulcselemek miatt kézzelfoghatóbb, mint pl. a rend fogalma (Polcz, 1987; Abrahamson, 

Freedman, 2007) ezért tudatos alkalmazása segítheti a tanulási környezetek átformálását a 

környezethasználók preferenciájának növelése céljából. 

 

  



90 
 

4 VIZSGÁLATI KÉRDÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK 

 

1. Milyen értékek és tartalmak jelennek meg az olvasható mezokörnyezetekről készített 

leírásokban? 

Hipotézis 1: Az olvasható mezkörnyezetek leírásában megjelennek az áttekinthetőségre, 

jól tájékozódásra utaló jellemzők, valamint a Lynch-i kulcselemek. 

Feltételezhető, hogy az olvasható mezokörnyezetek leírása során jelentős gyakorisággal 

szerepelnek az olvasható környezeteket kulcselemei: út, határ, körzet, csomópont, iránypont, 

valamint a jó tájékozódásra, áttekinthetőségre, rendezettségre utaló tartalmak. 

 

 

2. Milyen értékek és tartalmak jelennek meg az olvasható mezokörnyezetek melléknév-

párokkal történő jellemzésében? 

Hipotézis 2: Az olvasható mezokörnyezetek melléknév-párok mentén történő 

jellemzésében nagyobb valószínűséggel jelennek meg az áttekinthetőségre, jó 

tájékozódásra utaló melléknevek.  

Feltételezhető, hogy az olvasható mezokörnyezetek melléknév-párok mentén történő 

jellemzésében nagyobb valószínűséggel jelennek meg a jó tájékozódásra, áttekinthetőségre, 

rendezettségre, tisztaságra, világosságra utaló melléknevek, illetve olyan tartalmakat 

társítanak hozzájuk, amelyek a Környezeti Szemantikus Differenciál Skálán (lásd 94-95. 

oldal) pozitív környezeti jellemzőként szerepelnek. 

 
 

3. Jobban preferálják-e a vizsgálati személyek az olvasható mezokörnyezetek látványát? 

Hipotézis 3: Az olvasható tanulási helyszíneket a válaszadók jobban preferálják. 

Feltételezve, hogy az iskolai környezetekben tapasztalt összefüggések igazak, mind a 

tartalomelemzés, mind a Környezeti Szemantikus Skála melléknév-párok eredménye azt 

mutatja majd, hogy a válaszadók az olvasható mezokörnyezetek látványát pozitívabban 

értékelik. A fogalom konceptualizációja miatt fontos azt tisztázni, hogy az olvashatóság 

értékként jelenik-e meg. Feltételezhető, hogy a vizsgálati személyek kényszerválasztás esetén 

az olvasható környezetek között nem tesznek szignifikánsan mérhető különbséget. 
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5 MÓDSZEREK BEMUTATÁSA 

 

Mint korábban bemutattam, az olvashatóság preferencia vizsgálatának vannak előzményei a 

környezetpszichológiában (Kaplan, 1982; Herzog, Kropscott, 2004; Milgram, Jodelet, 1976; 

Appleyard, 1972), ám ezek makrokörnyezetekben történtek. A disszertációban bemutatott 

mérés azonban kisebb léptékű környezeti szinten, mezokörnyezetekben vizsgálta az 

olvashatóság preferenciáját a tanulási helyszínek vonatkozásában.  

A mintavétel céljára online, önkéntes, anonim, könnyen és gyorsan kitölthető kérdőívet (3. 

melléklet) állítottam össze, hogy minél könnyebben elérjen egy olyan heterogén mintához, 

amely magában foglalja az összes érintett iskolai környezethasználót (6. ábra, 11. lépés). Az 

instrukciót a 2. melléklet, a kérdőívet a 3. melléklet mutatja be. 

 
 

5.1 Vizsgálat: fotók tartalomelemzése 
 

A vizsgálatban 8 kép szerepelt, amelyek kiválasztása az elővizsgálati eredmények tanulságai 

alapján (6. ábra, 10. lépés) történt - az átlagnál szignifikánsan (p=0,05) jobban kedvelt 

olvasható képek és az átlagnál szignifikánsan kevésbé kedvelt olvasható képek kerültek a 

vizsgálati kérdőívbe. A képekről kapott leírások Atlas.ti tartalomelemző program segítségével 

kerültek kielemzésre, kvantitatív adatnak tekintve a program által azonosított és 

megszámlálható manifeszt szövegelemeket (Ehmann, 2002).  

Az eredményeket szófelhő segítségével is megjelenítettem, ehhez a Worldle.net vettem 

igénybe, ami egy ingyenesen használható módszer. A szófelhők eredetileg a weboldalakon 

használt kulcsszavak vagy kereső-kifejezések szemléletes megjelenítésére szolgáltak, de már 

a Tanító Tér projekt során az általam szerkesztett ajánláskötet (Lippai, 2011/a) borítótervének 

kialakításakor javasoltam, hogy a kötet szövegét jelenítsük meg szófelhő formájában a 

címoldalon. Gyakorlatilag ugyanazt a célt valósítja meg, mint az Atlas.ti tartalomelemző 

program: a gyakoriságra, a hangsúlyosabb fogalmakról mond információt, azonban előnye a 

jó vizuális megjelenítés. Az Atlas.ti értékek egzakt tartalomelemzési adatait könnyen és 

gyorsan befogadható módon megjeleníti. 
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5.2 A Környezeti Szemantikus Differenciál skála 
bemutatása 

A második vizsgálatban az elővizsgálati eredmények tanulságai alapján kiválasztott 8 kép 

megítélése a szabad szövegalkotást követően a Környezeti Szemantikus Differenciák Skála 

(KSzD, Dúll, Urbán, 1997) itemjeinek segítségével történt.  

A szemantikus differenciál módszert a környezetpszichológiában az ember-

környezetkapcsolat minőségének leírására, a jelentésének feltérképezésére használják. A 

szemantikus differenciál skála alapja, hogy a környezetet feldolgozó kognitív kapacitás 

bizonyos alapvető dimenziók mentén igyekszik egyszerűsíteni bejövő információt. A 

szemantikus differenciál skála előnyei, hogy időtakarékos, olcsó, relatíve könnyű kitölteni, és 

néha a vizsgálati személyek érdekesnek, sőt játékosak találják a kitöltésüket (Dúll, Urbán, 

1997). 

A melléknév-párok a Környezeti Szemantikus Differenciál Skála (Dúll, Urbán, 1997) itemjei 

közül lettek kiválasztva témavezetőmmel egyeztetve. A Környezeti Szemantikus Differenciál 

36 melléknévpárja közül az a 7 item került a kérdőívbe, amelyek tartalma az olvashatóság 

definícióihoz kapcsolódik. Ezeket témavezetőmmel egyeztetve választottuk ki. A listában a 

nyolcadik item, az iskolás-felnőttes melléknévpár, egyfajta szűrőként funkcionált: azt 

ellenőriztem ezzel, hogy vajon mennyire észlelhető fényképek alapján, hogy valamennyi 

iskolai környezetben készült. 

 

 

A mintavételnél használt melléknév-párok: 

 

8. táblázat: A mintavételnél használt melléknév-párok (Dúll, Urbán, 1997 alapján) 
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Egy klasszikus vizsgálatban (Lowenthal, 1972), városi környezetben történő séta során kapták 

feladatként a résztvevő személyek, hogy 25 melléknévpár mentén ítéljenek meg adott 

helyszíneket. Párhuzamba állítva ezeket a vizsgálatban használt kérdőívvel, megállapítható, 

hogy egyezik a RENDES-RENDETLEN (Ordered-Chaotic) item, az IZGALMAS-

UNALMAS (Interesting-Boring) item és a SÖTÉT-VILÁGOS (Dark-Light) item. Ami 

érdekes volt a Lowenthal által használt módszerben, hogy a Like-Dislike tételt melléknévként 

kezelte, ez az elővizsgálatban egyszerű „like”-oltatással történt, majd a második mintavételnél 

ún.kényszerválasztás alkalmazására került sor, így elősegítve, hogy kapjanak értéket a 

korábban jellemeztetett képek (lásd 93. oldalon tartalomelemzés). Lowenthal vizsgálata 

tisztázta, hogy asszociatív kapcsolat áll fel a „szépséges, rendes, üde, finom, gazdag, színes, 

kellemes, tiszta, tetszetős és kedvelt” jellemzők között, vagyis valószínűleg együtt járnak egy 

környezet jellemzése kapcsán, bár ezek között erősebb vagy ellentmondó kapcsolatokat is 

feltárt (Lowenthal, 1972). 

 

Jelen vizsgálatban a kérdőív (lásd a 3. mellékletben) elején, a demográfiai adatokra való 

rákérdezést követően a válaszadók a következő instrukciót kapták (vö. Dúll, Urbán, 1997): 

 

Kérem, most nézzen körül azon a helyen, ahol éppen tartózkodik és jellemezze környezetét a 

következő szópárok segítségével! 

Például azt a környezetet, ahol éppen van, a következő melléknévpár mentén úgy kell 

megítélnie, hogy a melléknevek képezik az értékeléshez rendelkezésére álló hétfokú skála két 

végpontját, 

pl.    SZÉP   o   o   o   o   o   o   o   CSÚNYA 

Aszerint, hogy milyennek találja az adott környezetet, jelölést tehet a széphez vagy a 

csúnyához többé vagy kevésbé közeli mezőbe, így jelezve, hogy az adott környezetet szépnek 

vagy inkább csúnyának találja. Az x a skála közepe táján azt jelenti, hogy az adott környezetet 

semlegesnek ítéli meg ezen a skálán. 

 

Ez az instrukció két módszertani célt szolgált. Először is, ráhangolta a válaszadót, hogy a 

képek által megjelenített környezetekben gondolkodjon, másodszor összehasonlítási alapot ad 

a képeknél és a valós környezetnél alkalmazott fogalmi struktúrák elemzésekor (vö. Dúll, 

Urbán, 1997). A fenti sorozatot követően a képek újra megjelentek egyesével, hogy a már 

felsorolt a Környezeti Szemantikus Differenciálból kiemelt melléknevek segítségével a 

válaszadók  jellemezzék azokat. A képek megjelenésének feltétele a vizsgálati személyek 
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válaszadása volt, csak akkor jelent meg a következő kép, ha a kitöltő megnyomta a „next” 

gombot. A „next” gomb megnyomása egyben az addigi válaszok mentését is eredményezte. 

 

5.3 Képválasztás preferencia mentén  
A vizsgálatot bezáró feladat a képek közötti választás volt, vagyis a vizsgálati személyeknek 

el kellett dönteniük, hogy a random összepárosított képek közül melyik által ábrázolt 

környezetet preferálják jobban. 

A korábban bemutatott elővizsgálatban (lásd 77-91. oldalak) a random sorrendben megjelenő 

képek alatt a válaszadók egy „tetszik” és „nem tetszik” gomb közül választhattak. Ez csupán 

annyi információval szolgált, hogy az elővizsgálati minta (N=430) kétharmada (m=0,622) 

jobban kedvelte az olvasható képeket a nem-olvasható képeknél.  

A második mintavételben ún. kényszerválasztás elé kerültek a vizsgálati személyek, mert két 

random összepárosított kép közül kellett eldöntenie, melyik tetszik neki jobban. A módszer 

tehát azt a célt szolgálta, hogy letesztelje, vajon ha két olvasható kép kerül egy párba, akkor a 

választási preferencia kiegyensúlyozottabb-e, mint ha egy olvasható és egy nem olvasható. 

Tehát a módszer részben a preferencia természetét teszteli, részben a kiválasztott képek 

„olvashatóság”-át vizsgálja. 
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5.4 A vizsgálat menete 
 

A vizsgálatra 2014. tavaszán került sor és 947 személy vett benne részt (6. ábra, 11. lépés). A 

válaszadás minden esetben online, önkéntes és anonim volt. A kérdőív linkje a Tanító Tér 

projektben korábban együttműködő partnerek segítségével, levelezőlistákon, szakmai 

oldalakon, hírleveleken keresztül (pl. Kutató Tanárok Országos Szövetsége, Ökoiskola 

Hálózat, Technikatanárok Országos Szövetsége, BME Építészkar stb.) került terjesztésre.  

 

A vizsgálatban szereplő mintavételi módszerek környezetpszichológiai megfontolások alapján 

a következő sorrendet követte: 

 

1. Alapvető demográfiai adatok (nem, életkor, lakóhely) felvétele. 

 

2. Az aktuális saját környezet megítélése a Környezeti Szemantikus Differenciál Skála 

egyes egyeztetett itemei mentén. Ez részben a témára való ráhangolódást szolgálta, 

hiszen a környezetre való fókuszálásra, a környezet tudatosítására (nézzenek körül) 

ösztönözte a válaszadókat, részben ezzel kívántam validálni, hogy következetes-e a 

kérdőív kitöltése. Feltételeztem, hogy ha a kapott válaszok pontszámait egybevetem a 

képekre adott válaszok pontszámaival, a válaszadás nem lesz véletlenszerű (ennek a 

veszélye anonim online kérdőívek esetében fennállhat). 

 

3. A következő lépésben a vizsgálati személyek egy-egy képet láttak, amelyeket 

szabadon, saját szavaikkal, kötetlen terjedelemben jellemezhették. 

 

4. A képek újra megjelentek más sorrendben és a megadott melléknév-párokkal 

(KSZD itemek) kellett őket jellemezni. 

 

5. Végül a képek páronként jelentek meg és a vizsgálati személynek egyet választani 

kellett közülük. A résztvevő csak akkor léphetett tovább, ha ily módon nyilatkozott 

preferenciájáról. Ebben a részben minden kép kétszer jelent meg, más-más képpel 

párosítva. 
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A vizsgálat (informatikai kompetenciától függően) 10-30 percet vett igénybe, a rendszer 

minden egyes lépést mentett, tehát a félig kitöltött kérdőíveket is fel lehetett használni az 

elemzéshez6. 

Maga a kérdőív az http://esurv.org oldalon volt elérhető 2014. március 30. és április 22. 

közötti időszakban, de mai napig megtekinthető: 
http://esurv.org/online-survey.php?surveyID=OBILJF_674a320a&u=phd_survey 

 

 

  

                                                           
6 Az online kérdőív minden lépést, minden választ elmentett, ezért fordulhat elő, hogy egy-egy kérdés 
válaszadóinak elemszáma között kis eltérés mutatkozik, ugyanis amikor a vizsgálati személy abbahagyta a 
kérdőív kitöltését, akkor csak a kérdőív első itemjeire kapott adatokkal lehetett dolgozni. 

http://esurv.org/
http://esurv.org/online-survey.php?surveyID=OBILJF_674a320a&u=phd_survey
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6 MINTA BEMUTATÁSA 

6.1 Leíró statisztika 
 

A vizsgálatban 930 olyan személy vett részt, akinek válaszai értékelhető adatként voltak 

értelmezhetőek. A vizsgálati mintában a nemek eloszlása az SPSS leíró statisztája alapján: 

531 fő (a minta 57,1%-a) nő volt, 399 fő (a minta 42,9%-a) férfi.  

 

6.2 Lakóhely szerinti eloszlás a vizsgálati mintában 
 

A mintában szereplő személyek közül 229 fő (24,6%) Budapestet jelölte meg lakóhelyként 

416 fő (45,8%) megyeszékhelyet és 184 fő (19,8%) egyéb vidéki várost, 91 fő (9,8%) pedig 

falut, községet. A vizsgálatban tehát még inkább jellemző volt a nagyobb településeken élők 

felülreprezentáltsága. 

 

  
Létszám (fő) 
 

 
% 

 
KSH 2014-es adatai  

Budapest 229 24,6%  
Megyeszékhely 416 45,8%  
Egyéb város 184 19,8%  
Falu, község 091 09,8%  
 
Összesen 
 

 
930 

 
100,0% 

 
100,0% 

9. táblázat: Lakóhely szerinti eloszlás a vizsgálatban 
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6.3 Életkor szerinti eloszlás a vizsgálati mintában 
 

Életkor tekintetében a vizsgálatban lehetőséget kaptak iskolai hírlevélen való megkeresésen 

keresztül a vizsgálatba való bekapcsolódásra – önként és anonim, online módon – általános ( 

339 fő, 46,4%) és középiskolás korcsoportba (74 fő, 7,9%) tartozó korosztályba tartozó 

vizsgálati személyek is. Életkor szerint a kérdőív által felkínált életkori kategóriákba sorolták 

be magukat a viszgálati személyek, amelyek eloszlása a mintában a követlezőképpen alakult:  

 

 

  
Létszáma (fő) 
 

 
% 

 
 

7-12 év közöttiek 098 10,5%  
13-18 év közöttiek 309  33,2%  
19-24 év közöttiek 110 11,8%  
25-35 év közöttiek 185 19,9%  
36-63 év közöttiek 210 22,5%  
63 évnél idősebbek 018 01,9%  
 
Összesen 

 
930 
 

 
100,0% 
 

 
 
 

10. táblázat: Életkor szerinti eloszlás a vizsgálatban 

 

 

6.4 Végzettség szerinti eloszlás a vizsgálati mintában 
 

A mintában szereplő csoportok közül létszám szerint a két legjelentősebb az általános iskolás 

(36,4%) és a felnőtt korosztály (47,0%), ami a vizsgálat szempontjából kedvező volt, hiszen 

összehasonlítást tesz lehetővé a gyerekek és a felnőttek környezetpreferenciái és társított 

tartalmai között. A végzettségek szerinti eloszlás megmutatta, hogy a 13-18 év közötti 

kitöltők zömét valószínűleg 13-14 évesek alkották, akik még nem rendelkeznek a 8 általános 

iskolai végzettséggel és területi eloszlás tekintetében főleg megyeszékhely nagyságú városok 

lakosai.  
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Létszáma (fő) 
 

 
% 

 
 

Kevesebb, mint 8 általános 339 36,4%  
8 általános 043 04,6%  
Folyamatban lévő középiskola 031 03,3%  
Szakmunkás bizonyítvány 011 01,1%  
Érettségi 069 07,4%  
Folyamatban lévő főiskola/egyetem 116 12,5%  
Diploma 321 34,5%  
 
Összesen 
 

 
930 

 
100% 

 
 
 

11. táblázat: Iskolai végzettség szerinti eloszlás a vizsgálatban 

 

 

 

végzettség (fő) 

Összesen (fő) 

Kevesebb 
mint 8 
általános 

 

8 ált 

 

Foly. 

közép- 

isk. 

Szak-
munk. 

biz. 
Érett-
ségi 

Foly. 
főisk. 

egyetem Diploma 

kor (fő) 7-12 év  92 4 1 0 1 1 0 99 

13-18 év  240 43 23 0 1 1 1 309 

19-24 év  1 0 6 2 18 72 10 109 

25-35 év  0 0 2 3 19 33 128 185 

36-63 év  0 0 0 7 29 14 160 210 

63 év  0 0 0 1 1 0 16 18 

Összesen (fő) 333 47 32 13 69 121 315 930 

12. táblázat: Végzettség és életkor összevetése a vizsgálati mintában 

 

A mintában felülreprezentált 13-14 éves korosztály területi eloszlás tekintetében főleg 

megyeszékhely nagyságú városok lakosai. 
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6.5 Iskolai környezethez kapcsolódó csoportok a 
vizsgálatban 

A vizsgálatban szempontként szerepelt olyan csoportok megkeresése, amelyek a tanulókon 

(tanulók, 496 fő, 53,3%) kívül használják a tanulási környezeteket (tanárok, 137 fő, 14,7%) 

vagy szerepet játszanak a kialakításában (építészek, 26 fő, 2,8%). Ennek célja az volt, hogy az 

olvasható környezetekkel kapcsolatos attitűdök, preferenciák, a hozzájuk kapcsolódó 

asszociációk összehasonlíthatók legyenek egy adott típusú (jelen vizsgálatban az iskolai) 

környezeten keresztül. 
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6.5.1 Tanárok 

 

A vizsgálatban 137 tanár, tanító, pedagógus stb. szerepelt, ebből 110 nő (ez a tanárok 

csoportjának 80,3%-a, a teljes minta 11,8%-a) és 27 férfi (ez a csoport 20,7%-a, a teljes minta 

2,9%-a). 

A teljes mintától eltérően a tanárok csoportjában szereplő vizsgálati személyek közül a 

többség budapesti volt.  

 

  
Létszám (fő) 

 

 
% 

 
Teljes mintában 

Budapest 50 36,5% 5,4% 
Megyeszékhely 33 24,1% 3,5% 
Egyéb város 35 25,5% 3,8% 
Falu, község 19 13,9% 2,0% 
 
Összesen 
 

 
137 

 
100% 

 
 

13. táblázat: Tanárok lakóhely szerinti eloszlása a vizsgálatban 

 

Életkor tekintetében a legtöbben az aktív, felnőtt” korosztályból kerültek ki. 

 

  
Létszáma (fő) 

 

 
% 

 
Teljes mintában 

7-12 év közöttiek 0 0,0% 0,0% 
13-18 év közöttiek 0 0,0% 0,0% 
19-24 év közöttiek 6 4,4% 0,6% 
25-35 év közöttiek 22 16,0% 2,4% 
36-63 év közöttiek 99 72,3% 10,6% 
63 évnél idősebbek 10 7,3% 1,1% 
 
Összesen 

 
137 

 

 
100,0% 

  
14. táblázat: Tanárok korcsoport szerinti eloszlása a vizsgálatban 

 

Végzettség szempontjából a tanárok teljes csoportja (100%) értelemszerűen a diplomás 

kategóriába tartozott. 
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6.5.2 Tanulók 

 

A vizsgálatban 496 tanuló, diák, hallgató stb. szerepelt, ebből 237 nő (ez a tanulók 

csoportjának 47,8%-a, a teljes minta 25,5%-a) és 259 férfi (ez a csoport 52,2%-a, a teljes 

minta 27,8%-a). 

A teljes mintától eltérően a tanulók csoportjában szereplő vizsgálati személyek közül a 

többség megyeszékhelyet jelölt meg lakóhelynek.  

 

  
Létszám (fő) 

 

 
% 

 
Teljes mintában 

Budapest 53 10,7% 5,7% 
Megyeszékhely 324 65,5% 34,8% 
Egyéb város 78 15,7% 8,4% 
Falu, község 41 8,3% 4,4% 
 
Összesen 
 

 
496 

 
100% 

 
 

15. táblázat: Tanulók lakóhely szerinti eloszlása a vizsgálatban 

 

Életkor tekintetében, mint korábban említettem, a 13-18 éves korosztályból kerültek ki.  

 

  
Létszáma (fő) 

 

 
% 

 
Teljes mintában 

7-12 év közöttiek 98 19,8% 10,5% 
13-18 év közöttiek 309 62,3% 33,2% 
19-24 év közöttiek 71 14,3% 7,6% 
25-35 év közöttiek 17 3,4% 1,8% 
36-63 év közöttiek 1 0,2% 0,1% 
63 évnél idősebbek 0 0,0% 0,0% 
 
Összesen 

 
496 

 

 
100,0% 

  
16. táblázat: Tanulók korcsoport szerinti eloszlása a vizsgálatban 

 

Végzettség tekintetében a teljes minta vizsgálatakor megállapításra került, hogy a tanulók 

többsége ugyan 13 éven felüli volt, de még nem végezte el a nyolc általánost.  
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6.5.3 Építészek 

 

A vizsgálatban 26 építész, tervező stb. szerepelt, ebből 21 nő (ez az építészek csoportjának 

80,8%-a, a teljes minta 2,3%-a) és 5 férfi (ez a csoport 20,2%-a, a teljes minta 0,5%-a). 

A teljes mintától eltérően az építészek csoportjában szereplő vizsgálati személyek közül a 

többség budapesti volt.  

 

  
Létszám (fő) 

 

 
% 

 
Teljes mintában 

Budapest 23 88,5% 2,5% 
Megyeszékhely 2 7,7% 0,2% 
Egyéb város 1 3,8% 0,1% 
Falu, község 0  0,0% 
 
Összesen 
 

 
26 

 
100% 

 
 

17. táblázat: Építészek lakóhely szerinti eloszlása a vizsgálatban 

 

Életkor tekintetében, az építészek a friss diplomás, pályakezdő kategóriába sorolhatók, a 

mintába nem kerültek több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek. 

 

  
Létszáma (fő) 

 

 
% 

 
Teljes mintában 

7-12 év közöttiek 0 0,0% 0,0% 
13-18 év közöttiek 0 0,0% 0,0% 
19-24 év közöttiek 1 3,8% 0,1% 
25-35 év közöttiek 25 97,2% 2,7% 
36-63 év közöttiek 0 0,0% 0,0% 
63 évnél idősebbek 0 0,0% 0,0% 
 
Összesen 

 
26 

 

 
100,0% 

  
18. táblázat: Építészek életkor szerinti eloszlása a vizsgálatban 

 

Végzettség szempontjából az építészek teljes csoportja (100%) a tanárokéhoz hasonlóan a 

diplomás kategóriába tartozott. 
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7 EREDMÉNYEK  

A következőkben bemutatásra kerül az olvashatósággal kapcsolatos vizsgálatok eredménye. A 

kapott adatok részletezése a három vizsgálati kérdés (lásd. 92. oldalon hipotézisek) mentén 

halad, majd az eredmények értelmezéséről szóló fejezetben történik meg a hipotézisek 

beigazolódásának összegzése. 
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7.1 Saját környezet jellemzése 
 

A vizsgálat első kérdése arra irányult, hogy a vizsgálati személyek jellemezzék a Környezeti 

Szemantikus Differenciál Skála egyeztetett elemei segítségével azt a környezetet, ahol 

éppen tartózkodnak a kérdőív kitöltés során. A kapott válaszok (N=947)  pontszámait 

egybevetve a vizsgálat későbbi részében bemutatott képekre adott válaszok pontszámaival 

kirajzolódott a preferencia természete. A feldolgozás Excel és SPSS programcsomaggal 

történt.  

Az összehasonlítás Student páros t-próbával zajlott és 95% konfidencia intervallumnál 

minden esetben szignifikáns egyezést mutatott (p<0,000, lásd 23. táblázat), kivéve az 

„iskolás-felnőttes” itemet (p=0,263). 

  

t df 

Sig. 

 (2-tailed) 

Pár 1 nyugtato7 - prefnyugtato 5.893 865 .000 (p<0,000) 

Pár 2 nyugtato - nemprefnyugtato -20.118 865 .000 (p<0,000) 

Pár 3 otthonos - prefotthonos -7.126 865 .000 (p<0,000) 

Pár 4 otthonos - nemprefotthonos -17.966 865 .000 (p<0,000) 

Pár 5 egyszeru - prefegyszeru 3.422 865 .000 (p<0,000) 

Pár 6 egyszeru - nemprefegyszeru 4.385 865 .001 (p=0,001) 

Pár 7 rendes - prefrendes 15.079 865 .000 (p<0,000) 

Pár 8 rendes - nemprefrendes -14.376 865 .000 (p<0,000) 

Pár 9 izgalmas - prefizgalmas 3.732 865 .000 (p<0,000) 

Pár 10 izgalmas - nemprefizgalmas -7.273 865 .000 (p<0,000) 

Pár 11 sotet - prefsotet 9.045 865 .000 (p<0,000) 

Pár 12 sotet - nemprefsotet 37.511 865 .000 (p<0,000) 

Pár 13 jellegzetes - prefjellegzetes 2.625 865 .009 (p<0,01) 

Pár 14 jellegzetes - nemprefjellegzetes -12.423 865 .000 (p<0,000) 

Pár 15 iskolas - prefiskolas 1.120 865 .263  

Pár 16 iskolas - nemprefiskolas 9.110 865 .000 (p<0,000) 

19. táblázat: A preferencia természete 
                                                           
7 Az első melléknevek (pl. „nyugtato”) az első kérdésre megadott válaszok értékeit jelentik, a „pref…” előtaggal 
jelölt szavak az elővizsgálatban átlag fölött prefereált képekre (Kép01, Kép05, Kép07, Kép09, Kép13) megadott 
válaszok összességét jelölik, míg a „nempref…” előtaggal jelölt szavak az elővizsgálatban átlag alatt preferált 
képek (Kép02, Kép17, Kép20) megítélésére kapott válaszokat jelölik (pl.”nemprefnyugodt”). 
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Az eredmény azt mutatja, hogy a képeknél és a valós környezetnél alkalmazott fogalmi 

struktúrák (egy kivétellel) megegyeztek, vagyis az anonim, online tesztet nem 

véletlenszerűen töltötték ki a vizsgálatban részt vevő személyek. 

A saját környezet és a képen látott környezetek melléknevekkel való jellemzésének átlagait 

(SPSS leíró statisztika) egybevetve az is látható, hogy az elővizsgálatban nem preferált 

képeket  tendenciaszerűen negatívabban ítélték meg a válaszadók ebben a vizsgálatban is a 

preferált csoporthoz képest – és a saját környezetükhöz képest is, ahol a kérdőív kitöltése 

zajlott. 

  

M N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair1 nyugtato 2.41 866 1.382 .047 
 prefnyugtato 2.06 866 1.282 .044 
Pair2 nyugtato 2.41 866 1.382 .047 
 nemprefnyugtato 4.1640 866 2.30072 .07818 
 Pair3 otthonos 2.53 866 1.617 .055 
 prefotthonos 3.0566 866 1.72912 .05876 
Pair4 otthonos 2.53 866 1.617 .055 
 nemprefotthonos 4.1305 866 2.30863 .07845 
Pair5 egyszeru 2.82 866 1.640 .056 
 prefegyszeru 2.5924 866 1.52858 .05194 
Pair6 egyszeru 2.82 866 1.640 .056 
 nemprefegyszeru 2.4815 866 1.86981 .06354 
Pair7 rendes 2.40 866 1.624 .055 
 prefrendes 1.4711 866 1.07186 .03642 
Pair8 rendes 2.40 866 1.624 .055 
 nemprefrendes 3.8048 866 2.21033 .07511 
Pair9 izgalmas 3.41 866 1.658 .056 
 prefizgalmas 3.1212 866 1.74974 .05946 
Pair10 izgalmas 3.41 866 1.658 .056 
 nemprefizgalmas 4.1224 866 2.26790 .07707 
Pair11 sotet 5.39 866 1.652 .056 
 prefsotet 4.6316 866 2.22323 .07555 
Pair12 sotet 5.39 866 1.652 .056 
 nemprefsotet 2.4723 866 1.68497 .05726 
Pair13 jellegzetes 2.60 866 1.604 .054 
 prefjellegzetes 2.4157 866 1.49154 .05068 
Pair14 jellegzetes 2.60 866 1.604 .054 
 nemprefjellegzetes 3.7460 866 2.25540 .07664 
Pair15 iskolas 3.80 866 2.161 .073 
 prefiskolas 3.6905 866 1.91044 .06492 
Pair16 iskolas 3.80 866 2.161 .073 
 nemprefiskolas 2.8360 866 1.82047 .06186 
20. táblázat: Saját környezet észlelése 
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Az egyes helyszínek megítélésének mintázatát többdimenziós skálázással célszerű vizsgálni, 

így általában jobban megragadhatók azok a mélyebben fekvő, a személy számára kevésbé 

tudatos tényezők, amelyek szerepet játszhatnak a helyszínre vonatkozó preferencia 

megítélésében.  

A saját környezet  - ahol a kérdőívet kitöltötte a vizsgálati személy - valamint a nyolc 

különféle helyszín jellemzésének pontszámátlagai: 

 

 saját KEP01 KEP02 KEP05 KEP07 KEP09 KEP13 KEP17 KEP20 

irritáló  2,41 2,98 4,95 3,27 2,47 1,98 1,57 4,51 5,60 
idegen   2,53 4,42 5,22 4,16 3,52 3,36 2,63 4,06 5,61 
bonyolult     2,82 2,70 2,61 3,16 3,04 3,07 3,38 2,93 3,37 
rendetlen 2,40 1,61 4,63 2,18 1,85 1,71 1,41 4,13 4,96 
unalmas  3,41 4,25 4,37 4,16 3,69 3,38 2,92 5,24 5,27 
világos  5,39 4,62 3,02 4,85 5,35 6,08 6,47 2,86 3,00 
jellegtelen  2,60 3,19 4,21 3,49 2,66 2,57 2,28 4,40 4,95 
felnőtt  3,80 3,70 2,70 3,50 4,50 4,80 5,00 3,90 3,50 
21. táblázat: Saját környezet és a kérdőív képeinek egybevetése a melléknevek alapján 

 

    dim 1    

dim 2 

    1      SAJAT       ,9407   -,4154 
    3      KEP01       ,2549    ,4972 
    5      KEP02     -1,7725    ,1602 
    4      KEP05       ,0978    ,2568 
    8      KEP07       ,8797    ,1501 
    7      KEP09      1,3546   -,0272 
    2      KEP13      1,8827   -,1486 
    6      KEP17     -1,3925   -,4560 
    9      KEP20     -2,2453   -,0171 
 

MDS (2 dimenzió)

(Euklideszi távolságmodellel)

Dimenzió 1

3210-1-2-3

D
im

e
n

z
ió

 2

,6

,4

,2

-,0

-,2

-,4

-,6

kep20

kep07

kep09

kep17

kep02

kep05

kep01

kep13

sajat

 

36. ábra: Helyszínek megítélésének mintázata a 
vizsgálatban 

 

Az euklideszi távolsággal számolt kétdimenziós modell (36. ábra) elég jól illeszkedik 

(Stress=0,01345; RSQ = 0,99929). Az elővizsgálatban nem preferált képek (Kép02, Kép20, 

Kép17) külön csoportot alkotnak (Dimenzió 2 tengely). Ugyanakkor a „saját” és a 17-es kép 

is eltávolodik az elővizsgálatban preferált képektől (Dimenzió 1 tengely).  
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Összegzés  

 

A kérdőív első feladata volt a saját környezetet megítélni Környezeti Szemantikus 

Differenciál Skála egyes egyezetett itemei mentén. Mint korábban említettem, ez részben a 

témára való ráhangolódást szolgálta, hiszen a környezetre való fókuszálásra, a környezet 

tudatosítására (körülnézzenek) ösztönözte a válaszadókat (N=930), részben ezzel kívántam 

validálni a kérdőív következetes kitöltését, feltételezve, hogy ha a kapott válaszok 

pontszámait egybevetem a képekre adott válaszok pontszámaival (páros t-próbával) akkor  

szignifikáns egyezést tapasztalok – vagyis a válaszadás nem volt véletlenszerű, amelynek 

veszélye anonim online kérdőívek esetében fennállhat. Ez az összehasonlítás megtörtént 

(Student páros t-próba) és egy itemet kivéve minden esetben szignifikáns egyezést mutatott 

(p<0,000, lásd 23. táblázat), vagyis összességében elmondható, hogy a kérdőívet nem 

véletlenszerűen töltötték ki a vizsgálatban részt vevő személyek. 

Információt kaptam továbbá arról is, hogy az elővizsgálatban használt képekkel kapcsolatban 

tapasztalt preferenciák lényegében nem változtak, vagyis a kiválasztott képek, sőt a 

Multidimenziós Skálázás eredményeképpen létrejövő struktúra szerint ezek a nem-preferált 

képek külön csoportot alkotnak. 
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7.2 Képek leírásának tartalomelemzése 
 

 

A következőkben bemutatásra kerülő adatok a képekről készített szöveges adatokat (N=940; 

Szavak száma=25299) összegzik. A feldolgozás Atlas.ti programmal készült, egyrészt 

szógyakoriság számlálás történt – ennek vizuális összesítése szófelhők segítségével is 

látható, amely technika kikeresi a leggyakrabban használt szavakat, majd a leggyakoribb 

szavakat nagyobb betűvel emeli ki, a kevésbé gyakoriakat kisebbel. A leggyakoribb tartalmak 

bemutatásánál csak az 1,00% feletti értékkel bíró eredmények kerültek további értékelésre és 

elemzésre. Kiszűrésre kerültek a listából mindazon a kötőszavak (például: az, ez, és, is, de, 

nem, egy, nagyon stb.), amelyek bár 1,00% feletti gyakoriságot értek el, a további értékelés és 

elemzés szempontjából nem bírnak jelentőséggel. 

A szövegekben általánosan jellemző volt, hogy a vizsgálati személyek találgatták, milyen 

funkciójú épületrészleteket látnak, néha egész konkrétan megnevezték (helytelenül), hogy 

adott helyszín (szerintük) hol található.  
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Kép01 értékei 

 

 

37. ábra: Kép01 gyakorisági értékei 

 

 

ATLAS.ti gyakoriság értékek: 

 

227 előfordulás, 4,20% - „tágas” 

165 előfordulás, 3,05% - „szép” 

140 előfordulás, 2,59% - „világos” 

140 előfordulás, 2,59% - „tiszta” 

058 előfordulás, 1,07% - „üres” 

 

(930 fő, 5403 szó, 1766 típus, TR=0,32) 

 

38. ábra: Kép01 szófelhője 

 

 

Az elővizsgálatból kiválasztott olvasható képek közül 5 db volt szignifikánsan jobban kedvelt 

az átlagnál. Ezek közül ezt képet kedvelték a legkevésbé (77%). A képek leírásának 

tartalomelemzése azt sugallja, hogy a helyszín tágassága az üresség élményét is nyújthatja, 

kapott válaszok azt sugallják, hogy a helyszín tágassága az üresség élményét is nyújthatja, a 

tisztaság a hidegséget is jelentheti. Olvashatóság: világos, tiszta, rendezett, nyugtató 
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Tanulók válaszai 
(487 fő, 2443 szó, 893 típus, 
TR=0,36) 
 
4.99% - „szép” 
3,64% - „tágas” 
3,47% - „tiszta” 
2,37% - „világos” 
1,43% - „hely” 
1,39% - „üres” 
1,18% - „otthonos” 
1,14% - „rendezett” 
1,02% - „nyugtató” 
 
 

 
Tanárok válaszai 
(143 fő, 922 szó, 444 típus, 
TR=0,48) 
 
6,18% - „tágas” 
3,47% - „világos” 
3,14% - „tiszta” 
1,84% - „szép” 
1,30% - „hideg” 
1,19% - „zöld” 
1,08% - „tér” 
 
 

 
Építészek válaszai 
(32 fő, 279 szó, 202 típus, 
TR=0,72) 
 
2,50% - „tágas” 
2,15% - „tér” 
1,43% - „zöld” 
1,07% - „üres” 
1,07% - „sivár” 
1,07% - „nagy” 
1,07% - „középület” 
1,07% - „kellemes” 
1,07% - „formák” 
1,07% - „elemek” 
1,07% - „eklektikus” 
 

22. táblázat: Kép01 értékei - csoportok összevetése 

 

Izgalmas ellentmondásnak tűnik, hogy ugyanaz a környezet a tanulók számára „otthonos”, az 
építészek számára „középület”-ként lett jellemezve. Összességében az iskolát használók 
véleménye megegyezik (az első négy jelző ugyanaz), a tanároknál, a tanulóknál is a szép, 
tágas, tiszta, világos, de a tanárok inkább hidegnek, a tanulók üresnek látták ezt a helyszínt. 
 
Példák a szövegekből:  
„Egy szálloda előterébe lépünk be, olyan érzésem van, ami berendezés előtt álló 
épületkomplexum” (25-35 év közötti budapesti nő, diplomás fordító). „Tágas, világos, tiszta, 
jól takarítható” (35-63 év közötti, városi középiskolai tanár). „Szép, tiszta, új építésű 
előcsarnok nagy ablakokkal és sok növénnyel, amitől sokkal kellemesebb és barátságosabb 
lesz a hangulata, ahhoz képest, hogy valamilyen hivatalos hely, talán iskola” (egyetemista nő 
Budapestről). „Egy közintézmény rendben tartott, a "zöld foltok" ellenére enyhén rideg 
fogadótere” (nyugdíjas pedagógus férfi). „nem tipikus, oldalirányba tágas, de mégis kicsit 
nyomasztó, mert felülről olyan, mintha "nyomna le a plafon" (25-35 év közötti, budapesti 
pszichológus nő).  
A válaszadók sokféle közintézményt megneveztek (iskola, közintézmény, kulturális központ, 
szálloda, bank, öregek otthona, fürdőhely vagy uszoda), amelynek előcsarnoka, aulája lehetne 
a képen látható tér. Ez egy „főbejárat, egy kis görögös "filling"” (25-35 év közötti férfi, 
megyeszékhely, programozó), és ehhez kapcsolódva többször felbukkan az a vélemény, hogy 
ez egy költséges környezet illetve az, hogy új építésű térről van szó. 
Sokszor a válaszokon belül is ellentmondás figyelhető meg a tisztaság ridegségével és a 
tágasság kihaltságával kapcsolatban. A nyugalmasságot a növényekhez, a hidegséget a fehér 
színhez és a csempékhez társították. „Tipikus. Egy nagy puszta sivárságban azzal nyugtatjuk 
magunk hogy az egyik sarkot telezsúfoljuk zölddel. Király. Szürke, hideg, idegen, unalmas, 
gáz, sötét, taszító.” (budapesti egyetemista férfi) illetve egy gyerek említette, hogy biztosan 
jókat lehet itt csúszkálni… 
 

.  
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Kép02 értékei 

 

 

39. ábra: Kép02 gyakorisági értékei 

 

ATLAS.ti gyakoriság értékek: 

 

157 előfordulás, 2,70% - „szűk” 

078 előfordulás, 1,34% - „hely” 

 

 

927 fő, 5812 szó, 2063 típus, TR=0,35) 

 

 

40. ábra: Kép02 szófelhője 

 

 

A válaszadók között felülreprezentált csoport a megyeszékhelyen élő tizenévesek kifejezetten 

nyomasztónak jellemezték ezt a helyet. Az idősebb és budapesti vizsgálati személyek jobban 

preferálták. Olvashatóságra utaló jelzők nem dominálnak, pedig a környezet olvasható, 

csak nem preferált. 
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Tanulók válaszai 
(482 fő, 2308 szó, 943 típus, 
TR=0,40) 
 
2,68% - „szűk” 
2,03% - „hely” 
1,16% - „koszos” 
1,12% - „sötét” 
 
 
 

 
Tanárok válaszai 
(144 fő, 1223 szó, 679 típus, 
TR=0,55) 
 
3,67% - „szűk” 
1,22% - „nyomasztó” 
 
 

 
Építészek válaszai 
(31 fő, 261 szó, 192 típus, 
TR=0,73) 
 
3,44% - „szűk” 
1,91% - „nyomasztó” 
1,53% - „sötét” 
1,14% - „udvar” 
1,14% - „tér” 
1,14% - „jó” 

23. táblázat: Kép02 értékei - csoportok összevetése 

Egyedül a tanulóknál jelenik meg a „koszos” jelző, de úgy tűnik ők nem jellemezték 
nyomasztónak a szűk helyet.  
Példák a szövegekből: 
„Hohó! Ez a menekülő útvonal az egyik előző képről.” - ismerték fel többen is a vizsgálati 
személyek közül 25-35 év közötti férfihez hasonlóan, igazolva az elővizsgálatot, ahol gyenge 
korreláció állt fenn a két kép megítélése között. „Kényszermegoldás”, „szűk”, „nyomasztó”, 
„lepukkadt” tartalmak bukkannak fel a szövegekben, de vannak akik értékelik a környezet 
kihasználására történő törekvést. „Ugyanaz az iskola...örültem volna, ha az én volt sulimban 
lett volna ilyen hely. Tetszik, de egy kicsit nyomasztó a magas kőfal, olyan sikátoros feelingje 
van” (budapesti egyetemista lány). „Nem szívesen tölteném itt a szüneteimet, de a rossz 
körülmények, a szűkös hely ellenére is jobb mint egy belső zsibongó.” (36-63 év közötti 
budapesti férfi tanár). Egy 36-63 év közötti megyeszékhelyen élő tanárnő véleménye: „A 
gyerekeknek mindegy? Látom az igyekezetet, de az kevés” , ugyanakkor a budapesti 
kolléganő: „Játéklehetőség! A környezet másodlagos :-)”. 
Bár a pingpongozni szerető válaszadók véleménye inkább elismerő, vannak szakértők, akik 
szerint „Hát ez elég fura. Értem, hogy használjunk ki minden teret, de ez inkább egy kiülős 
kocsmának lenne jó, mint pingpong-térnek. Itt nem lehet forgózni se. A falak viszont 
tetszenek, mindkét oldalon, jó, hogy színesek (főleg, hogy rajzos megoldások is vannak), és 
nagyon klassz helyen vannak a virágok is. Nagy baj nincs tehát vele, csak furán keskeny az 
egész. Zártság, még ha világos is van, arról meg nem is beszélve, hogy úgy tűnik, laknak 
egészen közel is, így nem lenne jó zajongani sem” (falusi lakhelyű, egyetemista lány).  
„Ha iskolaudvar, akkor kihozták belőle amit lehet. Ha házak közé van szorítva és semmi 
udvarra menő lehetőség nincs, akkor dicséretes, hogy lefedték gumiborítással, az olajzöld fal 
úgy is a természetet sugallja, hogy csak néhány virág bírja ki a körülményeket. Jó ötlet, hogy 
sport közben nem zavaróak a növények. Arra tökéletes hely, hogy szünetben a gyerekek kicsit 
levezessék magukat” (budapesti nő, ügyvezető, 36-63 között). 
Egy 25-35 közötti építésznő véleménye: „Talpalatnyi grund. Jó hogy lehet játszani, nemcsak a 
pingponglabdával, hanem a festékkel is. Még-még-még festeném, mert a kajla házak érdekes 
térbeli mélységet adnak a szűk térnek, a monoton falaknak.” A bérházromantika, a 
társasházakban megbújó zug mellett a kép a legtöbb esetben az iskola asszociációt hozta, de 
tippelték romkocsmának és börtönnek is.  
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Kép20 értékei 

 

 

41. ábra: Kép20 gyakorisági értékei 

 

 

ATLAS.ti gyakoriság értékek: 

 

107 előfordulás, 2,15% - „szűk” 

052 előfordulás, 1,04% - „sötét” 

051 előfordulás, 1,02% - „csúnya” 

 

 

(930 fő, 4967 szó, 1870 típus, TR=0,37) 

 

 

42. ábra: Kép20 szófelhője 

 

A 2-es és 20-as kép ugyanazt az iskolaudvar részletet ábrázolja az ajtón innen és túl, és 

megerősítve az elővizsgálat tapasztalatait, a második vizsgálatban is hasonló reakciót 

váltottak ki a vizsgálati személyekből: mindkét esetben a „szűk” jelző volt a leggyakrabban 

előforduló szó a szövegekben. 

Nincsenek olvashatósághoz társítható válaszok, legfeljebb negatív értelemben: rendetlen, 

sötét. 
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Tanulók válaszai 
(482 fő, 2136 szó, 864 típus, 
TR=0,40) 
 
2,05% - „szűk” 
2,01% - „csúnya” 
1,59% - „rendetlen” 
1,26% - „zsúfolt” 
1,26% - „koszos” 
1,02% - „régi” 
 
 

 
Tanárok válaszai 
(138 fő, 931 szó, 573 típus, 
TR=0,61) 
 
3,32% - „szűk” 
1,50% - „zárt” 
1,39% - „sötét” 
1,39% - „ajtó” 
1,07% - „tér” 

 
Építészek válaszai 
(33 fő, 284 szó, 220 típus, 
TR=0,77) 
 
1,40% - „tér” 
1,05% - „udvar” 
1,05% - „túl” 
1,05% - „kicsi” 
1,50% - „jó” 
1,50% - „iskola” 

24. táblázat: Kép20 értékei - csoportok összevetése 

A tanulók által legnagyobb százalékban csúnyának nevezett környezet. 
Példák a szövegekből: 
„Fapados:D, egyszerű, üres, régimódi” (budapesti, kereskedelmit végzett 35-63 év közötti 
férfi). Dohányzásra kijelölt, rossz szagú helyként nevezik meg, vagy pedig kuckónak. „Hiába 
tudja az agyam, hogy ez kilépést jelent egy zárt világból, mégsem kelt kellemes érzetet. A 
szép ajtón az otromba papírüzenet nagyon utálatos” (35-65 év közötti, budapesti 
angoltanárnő). Az üvegre ragasztott papír és a színek miatt sokan asszociálnak iskolára, 
óvodára, közintézményre, esetleg raktárra, belvárosi sörözőre. „Csak remélni tudom hogy ez 
börtön, mert egészségügyi intézménynek kicsit durva” (egyetemista férfi) „Látszik, hogy meg 
van az erőfeszítés arra, hogy szebbé tegyék a környezetet a falfestményekkel, de kicsit 
kaotikus” (egyetemista lány), ugyanakkor „Kellemesen művészies bohémság. Semmi nem 
stimmel semmivel. Barátságos káosz!” (budapesti, 25-35 éves projektmenedzser nő). 
Stílusként a szocreál, a retro jelenik meg. Ugyanakkor a retro is több válaszadónál a 
koszossal, az igénytelennel párosult. Erre egy példa: „Édesen félretro. Kicsit stílusmentes 
emberek által kialakított környezet. Az a gondolatom tőle, hogy "erre volt pénz" vagy az ajtót 
ingyen kapták valahonnan. A lambéria a mélypont. Ami az érzésemet illeti, nagyon hamar 
kifelé haladnék innen. Ha pedig vendégségben lennék ezen a helyen, megnézném, hogy tiszta-
e a pohár mielőtt iszom. Majd innék ha tiszta ha nem, de WC-re nem mennék el csak a 
nagyon muszáj” (36-63 év közötti, budapesti ügyvezető nő). „A képen látható környezet elég 
régimódi, nem a legtisztább” (általános iskolás lány, megyeszékhelyről). A színeket 
melegnek, vidámnak vagy túl soknak tartják. „Ez egy rémes iskolára emlékeztet. Ha ránézek 
azokra a piros ajtókra megborzongok. Piros zöld sárga fehér és narancs? Mi ez egy diliház? 
Ugyanazt tudom mondani, hogy elcsépelt, ízléstelen!!! Átfestését tanácsolnám..:)” 
(középiskolás lány megyeszékhelyről) „szokásos iskolai folyosó kijárat... Régi megoldás, a 
színekkel próbáltak játszani hogy kevésbé legyen nyomasztó, így kicsit modernebb lett. 
Nekem nyomasztó mert nagyon összehúzza a teret ez a sok erőteljes szín” (19-24 éves 
főiskolás lány).  
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Kép05 értékei 

 

 

43. ábra: Kép05 gyakorisági értékei 

 

ATLAS.ti gyakoriság értékek: 

 

138 előfordulás, 2,77% - „szép” 

115 előfordulás, 2,31% - „rendezett” 

074 előfordulás, 1,48% - „iskola” 

068 előfordulás, 1,36% - „tiszta” 

055 előfordulás, 1,10% - „környezet” 

 

930 fő, 4967 szó, 1854 típus, TR=0,37) 

 

 

44. ábra: Kép05 szófelhője 

 

 

Az egyetlen olyan kép, ahol az iskola szó számottevő arányban megjelent a válaszokban. Úgy 

tűnik, a képen látható épület hordozza az iskolaépületek típusjegyeit. 

Olvashatóság: rendezett, tiszta. 
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Tanulók válaszai 
(480 fő, 1998 szó, 832 típus, 
TR=0,41) 
 
5,15% - „szép” 
2,10% - „rendezett” 
1,80% - „iskola” 
1,55% - „tiszta” 
1,35% - „környezet” 
1,05% - „jó” 
 
 

 
Tanárok válaszai 
(140 fő, 1003 szó, 543 típus, 
TR=0,54) 
 
2,89% - „rendezett” 
1,59% - „tiszta” 
1,49% - „sok” 
1,39% - „szép” 
1,39% - „iskola” 
1,29% - „zöld” 
1,29% - „gondozott” 
1.09% - „környezet” 
1,09% - „kellemes” 
 
 

 
Építészek válaszai 
(32 fő, 252 szó, 197 típus, 
TR=0,78) 
 
1,58% - „lépcső” 
1,58% - „előnytelen” 
1,19% - „rendezett” 
1,19% - „környezet” 

25. táblázat: Kép05 értékei - csoportok összevetése 

Az iskolát használó csoportok (tanulók ás tanárok) felismerték a képen ábrázolt intézmény 

funkcióját. A tanárok válaszai azt tükrözték, hogy különösen preferálták a parkosított 

térelemeket, míg az építészek válaszai inkább kritikusabbak.  

A kép előterében domináló környezeti részlet egy korlát sok ezzel kapcsolatos asszociációt 

hívott: „öregek otthona”, „Eu-szabvány” illetve „Lelki szemeim előtt megjelent a 

járógipszben bebicegő gyerekek látványa!” (35-63 év közötti budapesti gépészmérnök férfi), 

ám egy fiatalabb véleménye „gördeszkával szétdroppolnám” (budapesti egyetemista férfi).  

Városiasságot, közintézményeken belül gimnáziumot asszociáltak hozzá. Rendezettsége és 

ápoltsága miatt néhányan meggyanúsították, hogy nem magyar, hanem német épület. 

ugyanakkor „Viakolor, külváros, muskátli, közép-kelet-európai kellem 1997-2010.” 

(budapesti egyetemista férfi), ezzel ellentmond az építész „'80-as években épült iskola, 

amelynek környezetét pár éve felújították viszonylag kulturáltan. A muskátli mint 

elengedhetetlen kellék csúnya ládában.” 

 

A rendezettségre, a korlátra az egyik válaszadó (35-63 év között budapesti férfi) egy József 

Attila8 idézettel reagált: 

 

"mivelhogy rend kell a világba, 

a rend pedig arravaló, 

hogy ne legyen a gyerek hiába 

s ne legyen szabad, ami jó.”  
                                                           
8 József Attila: Világosítsd föl (1936) 
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Kép07 értékei 

 

 

45. ábra: Kép07 gyakorisági értékei 

 

ATLAS.ti gyakoriság értékek: 

 

192 előfordulás, 4,16% - „szép” 

119 előfordulás, 2,58% - „rendezett” 

065 előfordulás, 1,41% - „épület” 

057 előfordulás, 1,23% - „tiszta” 

052 előfordulás, 1,12% - „belső” 

048 előfordulás, 1,04% - „udvar” 

 

(929 fő, 4609 szó, 1622 típus, TR=0,35) 

 

46. ábra: Kép07 szófelhője 

 

A legnagyobb rendezettséggel bíró környezetet ábrázoló kép ez a válaszadók szerint.  

Olvashatóság: rendezett, tiszta 
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Tanulók válaszai 
(480 fő, 1873 szó, 715 típus, 
TR=0,38) 
 
6,72% - „szép” 
3,04% - „rendezett” 
2,08% - „tiszta” 
1,17% - „épület” 
1,12% - „tágas” 
1,12% - „nagy” 
1,12% - „környezet” 
 
 

 
Tanárok válaszai 
(143 fő, 965 szó, 512 típus, 
TR=0,53) 
 
2,69% - „szép” 
2,38% - „rendezett” 
1,65% - „belső” 
1,55% - „udvar” 
1,55% - „épület” 
1,24% - „jó” 
1,13% - „tiszta” 
1,13% - „gondozott” 
1,03% - „régi” 
 

 
Építészek válaszai 
(31 fő, 235 szó, 175 típus, 
TR=0,74) 
 
2,55% - „kert” 
2,12% - „udvar” 
2,12% - „belső” 
1,70% - „kellemes” 
1,27% - „tervezett” 
1,27% - „színek” 
1,27% - „szép” 
1,27% - „rendezett” 
1,27% - „épület” 

26. táblázat: Kép07 értékei - csoportok összevetése 

 

Példák a szövegekből: 

Az első magyar iskolát (lásd 21. oldal szakirodalmi áttekintés) Pannonhalmát asszociálták 

nevesítve ehhez a képhez. „Klasszikus”, „szimmetrikus”, „arisztokratikus”, „kastély”, 

„kolostor”, „templom”, „múzeum”. Egy budapesti (nő, 36-63 év között) designer véleménye: 

„Ez egy iskola vagy könyvtár belső udvarának tűnik. Nagyon rendezett, tervezett hely, de 

tetszik, mert teret ad a természetnek is. A zöldek sok árnyalata megtalálható benne. És 

biztosan idősebb lehet már ez a fa az előtérben, de hagyták ilyen szép nagyra megnőni úgy, 

hogy közben az egész környezetből árad az ápoltság és a gondviselés.” Egy fiatalabb 

belsőépítész a környezethasználókat is említi: „Gyönyörű kastély jellegű belső kert. A 

gyerekek talán itt nem igazán tudnának játszani, de egy felnőtt biztosan jókat tudna itt 

elmélkedni, mert tökéletes helyszín az elvonuláshoz, gyógyuláshoz.” A zártságáról egy 13-14 

éves lány „szép de kicsit hasonlít az elmegyógyintézetre ami zavaró”. Filmes díszletnek, 

esküvői fényképek háttereként is megfogalmazzák. 
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Kép09 értékei 

 

 

47. ábra: Kép09 gyakorisági értékei 

 

ATLAS.ti gyakoriság értékek: 

 

244 előfordulás, 4,84% - „szép” 

092 előfordulás, 1,82% - „szökőkút” 

061 előfordulás, 1,21% - „kellemes” 

056 előfordulás, 1,11% - „rendezett” 

 

(929 fő, 5038 szó, 1872 típus, TR=0,37) 

 

48. ábra: Kép09 szófelhője 

 

A szökőkút dominanciája tükröződik a válaszokban. 

Olvashatóság: rendezett, nyugtató.  
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Tanulók válaszai 
(482 fő, 2073 szó, 791 
válasz, TR=0,38) 
 
8,97% - „szép” 
2,12% - „szökőkút” 
1,64% -„tiszta” 
1,49% - „rendezett” 
1,39% - „nyugtató” 
1,39% - „hely” 
1,35% - „park” 
1,15% - „környezet” 
1,01% - „kellemes” 
 

 
Tanárok válaszai 
(140 fő, 995 szó, 566 típus, 
TR=0,56) 
 
1,60% - „szökőkút” 
1,60% - „kellemes” 
1,30% - „szép” 
1,10% - „rendezett” 
1,10% - „környezet” 
1,00% - „víz” 

 
Építészek válaszai 
(32 fő, 316 szó, 242 típus, 
TR=0,76) 
 
1,58% - „szökőkút” 
1,58% - „padok” 
1,26% - „giccses” 

27. táblázat: Kép09 értékei - csoportok összevetése 

 

Nagyon eltérőnek tűnik az építészek ítélete ennél a képnél. Azok a kellemességre és 

rendezettségre utaló leírások, ami az átlagos mintában, a tanulóknál és a tanároknál is 

megjelent, az építészeknél nem figyelhető meg, csupán objektumok megnevezése látható és a 

„giccses” melléknév. 

Példák a szövegekből. 

„Kicsit giccses, a lányoknak biztos tetszik, persze szép.” – mondja az orvos. A képen látható 

szökőkutat a sok-sok „szép” mellett arisztokratikusnak, barokkosnak, giccsesnek, túl 

színesnek találták a vizsgálati személyek. „Szép, kellemes, nem találok benne kivetnivalót 

első látásra...Talán a kerítés melletti apparátus...” – a kerítés melletti transzformátor fel-

felbukkant, mint problémát, veszélyt jelentő környezeti elem, illetve a falevelek is „a térkő 

szépen van lerakva a szökőkút is szép de nem nagyon teccik hogy nincs összeszedve a levél” 

(13-14 éves fiú). A szövegekben megjelenő környezethasználók inkább a családhoz 

kapcsolódnak: gyerekek, szülők, nyugdíjasok. A hűvös, a hűs hőmérséklet jelent meg, részben 

a víz jelenléte, részben a háttérben álló lombos fa miatt. Csendes, nyugalmas – típusválaszok. 

Vajon a nyugalom vagy a pad hívta az ott üldögélő öregek képét? 
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Kép13 értékei 

 

 

49. ábra: Kép13 gyakorisági értékei 

 

 

ATLAS.ti gyakoriság értékek: 

 

264 előfordulás, 4,99% - „szép” 

138 előfordulás, 2,40% - „(meg)nyugtató” 

083 előfordulás, 1,57% - „rendezett” 

079 előfordulás, 1,49% - „kellemes” 

070 előfordulás, 1,32% - „kert” 

069 előfordulás, 1,30% - „környezet” 

053 előfordulás, 1,00% - „tiszta” 

 

(927 fő, 5282 szó, 1772 típus,TR=0,33) 

 

 

50. ábra: Kép13 szófelhője 

 

Az elővizsgálat legnépszerűbb képe a második vizsgálatban is a legtöbb „szép” jelzőt kapta a 

róla készített szövegekben. 

Olvashatóság: nyugtató, rendezett, tiszta, világos, barátságos. 
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Tanulók válaszai 
(487 fő, 2208 szó, 799 típus, 
TR=0,36) 
 
8,83% - „szép” 
3,27% - „(meg)nyugtató” 
1,94% - „tiszta” 
1,76% - „környezet” 
1,72% - „rendezett” 
1,63% - „hely” 
1,31% - „kert” 
1,17% - „kis” 
1,13% - „kellemes” 
1,08% - „világos” 
1,08% - „természetes” 
1,08% - „gyönyörű” 
1,04% - „otthonos” 
 

 
Tanárok válaszai 
(140 fő, 1018 szó, 546 típus, 
TR=0,53) 
 
2,16% - „kellemes” 
1,86% - „szép” 
1,86% - „megnyugtató” 
1,86% - „környezet” 
1,57% - „rendezett” 
1,37% - „barátságos” 
1,27% - „kert” 
 
 

 
Építészek válaszai 
(31 fő, 297 szó, 222 típus, 
TR=0,74) 
 
1,34% - „kellemes” 
1,01% - „szép” 
1,01% - „rendezett” 
1,01% - „nyugodt” 
1,01% - „nagy” 
1,01% - „kert” 

28. táblázat: Kép13 értékei - csoportok összevetése 

 

A vizsgálat első körében leginkább preferált kép, a második vizsgálatban a legmagasabb 

arányban kapta válaszként a „szép” melléknevet a vizsgálati személyektől, sőt a „gyönyörű” 

jelzőt vizsgálatban részt vevő tanulóktól. Érdekes a „kis” és a „nagy” jellemzés egyidejű 

jelenléte, előbbi a tanulóknál, utóbbi az építészek csoportjában.  

Példák a szövegekből. 

Újgazdagság, ízlés és ízléstelenség kontrasztja jelenik meg a válaszokban. Sokszor és sokféle 

hangsúllyal felbukkan a háttérben látható rész. Egy építészmérnöknő írja: „Léptéktévesztő. 

Silány anyagú. Dús akar lenn. Nyugodt és hívogató szeretne lenni. Én mégis inkább a 

kerítésen túlra a nagy gesztenyefa árnyékába, a régi házba vágynék.” ugyanakkor „ha a 

háttérben nem lenne az a lepukkant viskó, akkor akár egy budai villa kertje is lehetne. a kert 

szép gondozott és a tó is annak tűnik. Feltételezem a padok is azért vannak háttal a háznak, 

hogy ne azt kelljen nézni, mert az elég kiábrándító lenne” (budapesti, 25-35 év közötti 

vállalkozó férfi). „Talán japán stílusú kert szeretett volna lenni. A tó, a híd, a kövek erre 

utalnak. Kellemes pihenőhely. Valahol egy roggyant tetejű ház mellett található, ez így már 

nem olyan szép. Oázis egy faluban” (budapesti, 35-65 év közötti tanár). 
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Kép17 értékei 

 

 

51. ábra: Kép17 gyakorisági értékei 

 

 

ATLAS.ti gyakoriság értékek: 

 

66 előfordulás, 1,42% - „otthonos” 

56 előfordulás, 1,21% - „zsúfolt” 

 

 

 

930 fő, 4604 szó, 1763 típus, TR=0,38) 

 

52. ábra: Kép17 szófelhője 

 

Érdekes változás, hogy az elővizsgálat legkevésbé preferált képe a második vizsgálatban 

„otthonos”-sá vált. 

Érdekes ellentmondás, hogy a legkevésbé preferált kép kapta legnagyobb százalékban az 

otthonos jelzőt.  

Nincsenek olvashatósághoz társítható válaszok. 
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Tanulók válaszai 
(481 fő, 1831 szó, 748 típus, 
TR=0,40) 
 
2,07% - „otthonos” 
1,52% - „szép” 
1,47% - „csúnya” 
1,36% - „zsúfolt” 
1,25% - „sötét” 
1,25% - „asztal” 
1,20% - „régies” 
1,03% - „kicsi” 
 

 
Tanárok válaszai 
(140 fő, 950 szó, 570 típus, 
TR=0,60) 
 
1,36% - „sarok” 
1,15% - „zsúfolt” 
0,94% - „kis” 
0,94% - „jó” 

 
Építészek válaszai 
(31 fő, 225 szó, 190 típus, 
TR=0,84) 
 
1,77% - „sarok” 
1,77% - „minden” 
1,33% - „jól” 
 
 

29. táblázat: Kép17 értékei - csoportok összevetése 

Példák a szövegekből: 

„Tipikusan amikor a tanárok próbálkoznak valamit kihozni a semmiből. Nagyon érződik rajta 

ez, de dicséretes. Pénz nélkül ennél jobb nincs”  (férfi, 36-63 év között, faluban élő). Kisasztal 

kockás terítővel, rajta valószínűleg gyerekek által készített díszekkel/installációkkal (ősz?) és 

zöld szobanövényekkel. A környezet egyszerű, (gyékény falvédő, fehér fal és radiátor, 

fémlábú asztal), de nagyon emberközeli, láthatóan sokkal több szív és személyes törődés van 

benne, mint pénz; waldorfos” (36-63 év közötti budapesti férfi, közgazdász).  

Otthonra, főleg nagyszülők otthonára asszociálnak róla, illetve újra felbukkan a retro 

kifejezés: „Gyerekes család kreatív asztalkaja, ahol kiállítják a műveket. Szerintem tök jó a 

kockás terítő” (egyetemista lány). Egy hasonló korú (19-24 év között), már dolgozó férfi 

válasza: „Kreatív munka. Mikor 10-11 éves voltam, akkor rengeteget festettünk befőttes 

üvegekre, az nagyon jó móka volt és jól is néztek ki! Néha hiányoznak a gondtalan iskolás 

évek, de nem az iskola!” Legnagyobb arányban ennél a képnél akadtak családhoz kapcsolható 

szövegek: „sajnos ezt a fajta zöld növényt, talán anyósnyelv a neve, ki nem állhatom. innentől 

kezdve nem tudok pozitív lenni a képpel kapcsolatban :)” (35-63 év közötti budapesti nő, 

pénzügyi ügyintéző) „Túlzsúfolt szeretet-tér” (budapesti, 36-63 év közötti diplomás nő). 

„Anyám nagyon értékelné ezt a szép nagy növényt meg ezeket az izéket. picit szűk helyen 

vannak ezek, nem?” (25-35 év közötti budapesti műszaki ügyintéző férfi) „Nagyim jut 

eszembe. A finom konyhai illatok és mesés ízek. Meg hogy a nagyinál bármit lehetett 

csinálni” (budapesti belsőépítész nő, 25-25 év). 

„Nem igazán tudom megítélni a kép alapján, de a növény mindenképp bíztató” (19-24 év 

közötti falusi tanítónő). 
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7.2.1 Kulcselemek megjelenése az olvasható környezetek leírásaiban 

 

4. Az olvasható mezokörnyezetek jellemzésében nagyobb arányban jelennek-e meg a 

Lynch-i kulcselemek? 

 

Az olvasható környezetekre jellemző kulcselemek vizsgálata a következő fogalmak (vö. 

Lynch, 1960) mentén történt. 

 

 

 

N=940 

Szavak száma=25.299 

Út, utak, útvonal, utca, járda, sétány, 

csatorna, folyosó, ösvény, padsor, haladás, 

irány 

22 válasz 

Határ, él, szegély, perem, part, fal, korlát, 

sövény 

47 válasz 

Körzet, kerület, szektor, épületszárny, 

udvarrész, sportpálya 

1 válasz 

csomópont, elágazódás, kereszteződés, 

várócsarnok, ter, tér, aula, tanári, szoba, 

kávéautomata, büfé 

191 válasz 

tereptárgy, épület, jelzés, földrajzi, 

észrevehető, jellegzetes, ajtókilincs, tábla, 

bejárat, szobor, szökőkút 

248 válasz 

30. táblázat: Mentális városkép kulcselemek (Lynch, 1960) megjelenése a tanulási 
környezetek leírásában 

 

Megállapítható, hogy mezokörnyezetekben a csomópontok és tereptárgyak hangsúlyosabban 

jelen voltak a környezetekről készített leírásokban. 
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7.2.2 Tartalomelemzés összefoglalása 

 

Összességében elmondható, hogy a preferált olvasható környezeteket leggyakrabban tágas, 

szép, rendezett, míg a nem preferált olvasható képeket szűk, otthonos tartalmakkal 

társították.  

A csoportok válaszainak adataiban (csoportok összetételét lásd a Leíró statisztikában) 

megfigyelhető, hogy a tanulók minden preferált olvasható képet elsősorban szépként 

jellemeztek (487 fő, 2443 szó, 893 típus, TR=0,36), míg a tanárok és az építészek válaszai 

nagyobb változatosságot mutattak: ugyanezeket a képeket tágasnak, rendezettnek, 

kellemesnek stb. írták le. Az építészek abban különböztek a két másik csoporttól, hogy a 

kedvelt olvasható képeknél az ő esetükben kerültek negatív tartalmak (pl. giccses) a 

gyakorisági listák élére, ugyanakkor a nem kedvelt olvasható képeket nem kritizálták olyan 

mértékben, mint a tanárok és a tanulók.  

A Lynch-i kulcselemek tekintetében az eredmény: mezokörnyezetekben csak a csomópontok 

(191 előfordulás) és tereptárgyak (248 előfordulás) voltak hangsúlyosabban jelen voltak a 

környezetekről készített leírásokban. 
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7.3 Képek jellemzése a Környezeti Szemantikus 
Differenciál itemeivel 

 

 
 

 

A Környezeti Szemantikus Differenciál Skála kiválasztott itemeire adott válaszok számán 

elvégzett Khi-négyzet próba alapján összehasonlíthatóvá vált a preferált és nem-preferált 

olvasható környezetek jellemzése. 

 

 
 Olvasható és preferált környezetek  

 1 2 3 4 5 6 7  

NYUGTATÓ 112 316 205 76 17 4 2 IRRITÁLÓ 

OTTHONOS 22 111 220 207 124 41 7 IDEGEN 

EGYSZERŰ 62 168 241 199 47 12 3 BONYOLULT 

RENDES 353 272 74 20 6 4 3 RENDTELEN 

IZGALMAS 27 86 214 222 130 47 6 UNALMAS 

SÖTÉT 0 8 20 104 215 251 134 VILÁGOS 

JELLEGZETES 78 220 246 122 51 12 3 JELLEGTELEN 

ISKOLÁS 1 34 133 240 201 98 25 FELNŐTTES 

 Olvasható ugyanakkor nem preferált környezetek  

 1 2 3 4 5 6 7  

NYUGTATÓ 14 31 60 137 187 170 121 IRRITÁLÓ 

OTTHONOS 11 32 89 115 198 140 135 IDEGEN 

EGYSZERŰ 154 170 156 104 72 37 27 BONYOLULT 

RENDES 15 59 106 148 189 114 89 RENDTELEN 

IZGALMAS 6 34 74 145 189 155 117 UNALMAS 

SÖTÉT 102 172 233 127 49 16 21 VILÁGOS 

JELLEGZETES 30 53 123 145 157 110 102 JELLEGTELEN 

ISKOLÁS 61 133 205 168 93 43 17 FELNŐTTES 

31. táblázat: Képek jellemzése melléknév párokkal 
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A melléknevekkel való jellemzések összesítése egyrészt választ adott arra, hogy az 

áttekinthetőségre, rendezettségre, jellegzetességre utaló tartalmakat társítják-e a 

vizsgálati személyek az olvasható képekhez – akár preferált, akár nem preferált (de 

olvasható!) környezetről van szó. Az átlagokból az látszik, hogy ez az összefüggés (p<0,000) 

a kedvelt olvasható képeknél jelenik meg. 

 

Vízszintes tengely: KSZD értékei - 1-es rendes 7-es rendetlen 

Függőleges tengely: Az adott válaszok száma a teljes mintában (lásd 26-os táblázat) 

 
53. ábra: A rendes és rendetlen itemre kapott válaszok grafikonja 

 

A preferált és nem preferált képek csoportját összehasonlítva (ANOVA) látszik, hogy a 

leggyakoribb válasz az olvasható és preferált környezetek jellemzésénél az 1-es volt a 

„rendes”-„rendetlen” itemen belül, vagyis a Likert-skálán belül is a legerősebb értéket jelölték 

a válaszadók. Úgy tűnik, a rendesség fogalma szorosan kapcsolódik a kedvelt és olvasható 

helyszínekhez. 
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Négyzetösszeg df 

Mean 

Square F Sig. 

prefrendes Csoportok közötti 134.240 5 26.848 25.096 .000 

(p<0,000) 

Csoporton belüli 988.517 924 1.070   

Total 1122.757 929    

nemprefrendes Csoportok közötti 1135.460 5 227.092 53.078 .000 

(p< 0,000) 

Csoporton belüli 3953.320 924 4.278   

Total 5088.780 929    

32. táblázat: Olvashatóság és rend 

 

Ugyanez páros-t próbával (Student, N=720) megvizsgálva kimutatja azt is, hogy mely 

jellemzők mentén tettek különbséget a vizsgálati személyek a kétféle (preferált és nem 

preferált) olvasható környezet között. Ez a rendetlenség, a fényviszonyok és a hely 

nyugalmassága. 

 

Az aktuális saját környezetnek a Környezeti Szemantikus Differenciál Skála egyes egyeztetett 

itemei mentén történő megítélését egybevetve a kérdőívben látott képek Környezeti 

Szemantikus Differenciál Skála egyes egyeztetett itemei mentén történő megítélés 

eredményeivel az is látható, hogy az elővizsgálatban nem preferált képeket (p<0,000)  

negatívabban ítélték meg (p<0,000) a válaszadók ebben a vizsgálatban is a preferált 

csoporthoz képest – és a saját környezetükhöz képest is, ahol a kérdőív kitöltése zajlott. 
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54. ábra: Az olvasható és nem olvasható képek megítélése közötti különbségek mintázata 

 

 

A képek megítélése közötti különbségekre vonatkozó páros T-próbák eredményei (n=720): 

változó 

Átlagok 

T df p  preferált 

képek 

nem 

preferált 

képek 

különbség 

irritáló 2,4491 5,0118 -2,5627 -42,388 719 0,000** 

idegen 3,6187 4,9574 -1,3387 -19,038 719 0,000** 

bonyolult 3,0693 2,9706 0,0987 1,440 719 0,150 

rendetlen 1,7500 4,5729 -2,8229 -48,476 719 0,000** 

unalmas 3,6793 4,9563 -1,2770 -19,079 719 0,000** 

világos 5,4766 2,9660 2,5106 40,110 719 0,000** 

jellegtelen 2,8359 4,5109 -1,6750 -23,839 719 0,000** 

felnőttes 4,3540 3,3998 0,9542 14,266 719 0,000** 

33. táblázat: Képek megítélése közötti különbségek mintázata 
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7.3.1 Csoportok összehasonlítása 

 

A képekről kapott válaszok gyakorisága összehasonlításra került három csoport mentén is 

(tanulók, tanárok, építészek).  A korábban bemutatott Tanító Tér projektből kiindulva, mely a 

disszertáció témáját képző vizsgálat gyakorlati hátterét alkotta, a legérdekesebb kérdés az 

iskolát alakító és/vagy használó csoportok közötti participatív együttműködés volt. A 

csoportok megalkotása az önbevalláson alapuló demográfiai adatok foglalkozást megjelölő 

kategóriája alapján történt (lásd Minta bemutatása).  
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Építészek jellemzése a képeken látott környezetekről: 

 

55. ábra: Építészek képmegítélési mintázata 

 

Az átlagok közötti különbségre vonatkozó páros T-próbák eredményei (n=26): 

változó 

Átlagok 

T df p preferált 
képek 

nem 
preferált 
képek 

különbség 

irritáló 3,7067 3,6222 ,0844 ,176 14 ,863 
idegen 4,7600 3,1333 1,6267 3,541 14 ,003 
bonyolult 4,0267 3,0222 1,0044 2,317 14 ,036 
rendetlen 2,4933 4,2444 -1,7511 -5,157 14 ,000 
unalmas 4,4133 3,5778 ,8356 2,168 14 ,048 
világos 5,6667 3,1111 2,5556 7,604 14 ,000 
jellegtelen 3,5867 2,8889 ,6978 2,027 14 ,062 
felnőttes 3,8533 2,8889 ,9644 2,810 14 ,014 
34. táblázat: Építészek környezet jellemzése 

 

Bár az építészek (a p<0,05-ös szignifikanciaszint alatti értékeket tekintve, N=26) esetében is 

viszonylag fontos „választóvonalat” jelent egy hely rendetlensége, a kedvelt és nem kedvelt 

olvasható helyszíneket összességében egységesebben ítélték meg a minta egészéhez képest.  
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Tanárok jellemzése a képeken látott környezetekről: 

 

56. ábra: Tanárok képmegítélésimintázata 

 

Az átlagok közötti különbségre vonatkozó páros T-próbák eredményei (n=137): 

változó 

Átlagok 

T df p preferált 
képek 

nem 
preferált 
képek 

különbsége 

irritáló 2,2067 5,1394 -2,9327 -22,052 109 ,000 
idegen 3,3533 4,9697 -1,6164 -9,400 109 ,000 
bonyolult 3,0642 2,5424 ,5218 3,357 109 ,001 
rendetlen 1,4145 3,9091 -2,4945 -18,666 109 ,000 
unalmas 3,5642 5,2030 -1,6388 -11,496 109 ,000 
világos 5,8485 2,4909 3,3576 29,022 109 ,000 
jellegtelen 2,6709 4,5818 -1,9109 -11,519 109 ,000 
felnőttes 4,4370 2,8333 1,6036 10,321 109 ,000 
35. táblázat: Tanárok környezet jellemzése 

 
A tanárok a kétféle (preferált és nem preferált) olvasható környezet között elsősorban a 

fényviszonyok mentén tettek különbséget (p<0,000, N=137), de hasonlóan a minta 

egészéhez, a nyugalom és a rendetlenség is nagymértékben befolyásolja a környezetről 

alkotott ítéletüket.  
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Tanulók jellemzése a képeken látott környezetekről :  

 

57. ábra: Tanulók képmegítélési mintázata 

 

Az átlagok közötti különbségre vonatkozó páros T-próbák eredményei (n=496): 

változó 

Átlagok 

T df p preferált 
képek 

nem 
preferált 
képek 

különbség 

irritáló 2,4184 5,1332 -2,7148 -35,391 412 ,000 
idegen 3,5659 5,1469 -1,5810 -18,418 412 ,000 
bonyolult 3,0334 3,0864 -,0529 -,552 412 ,581 
rendetlen 1,8341 4,9512 -3,1171 -40,579 412 ,000 
unalmas 3,5633 5,0149 -1,4516 -17,005 412 ,000 
világos 5,2675 3,1243 2,1432 25,555 412 ,000 
jellegtelen 2,7390 4,6267 -1,8877 -21,387 412 ,000 
felnőttes 4,2676 3,7094 ,5582 6,242 412 ,000 
36. táblázat: Tanulók környezet jellemzése  

 

A mintában legnagyobb számban (52,5%) szereplő tanulók a minta összességéhez hasonlóan 

elsősorban a rendetlenség, a hely nyugalmassága alapján tettek különbséget (p<0,000, 

N=496).  
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Ezt alátámasztja az is, hogy ha a fenti három csoportból kimaradt felnőttek válaszai (egy 

negyedik csoportként, ahol N=271, p<0,000) elemzése a tanárok preferencia-mintázatát 

ismételte meg. A másik érdekes különbség, hogy a tanulók képeken látott környezetek között 

kevésbé tettek különbséget az „iskolás-felnőttes” skála mentén (p<0,000).  

A különböző csoportátlagok különbségeinek mintázatát összehasonlítva látható, hogy az 

építészek csoportja eltér az összes többitől: preferált és nem preferált olvasható képek 

között nem tettek olyan éles különbséget, mint a minta egésze vagy a többi csoport.  
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37. táblázat: Csoportok (tanárok, tanulók, építészek) összevetése a képek megítélésének 
szempontjából 
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Az eredményeket a korcsoport függvényében ábrázolva megfigyelhető egy ismétlődő 

mintázat: úgy tűnik, az életkor befolyásolja a környezetek megítélését. A 19-24 éves 

korosztály adta a legalacsonyabb pontszámokat vagyis ez a csoport társította legszorosabban 

az olvasható képeket a „rendes”, „tiszta”, „jellegzetes” stb. melléknevekhez, míg a 13-18 éves 

korosztály éppen ellenkezőleg: a legmagasabb pontszámokat adta, tehát sokkal kritikusabb 

volt. 

Amiben mindegyik csoport hasonlít, hogy az olvasható képeket (tekintet nélkül arra: tetszett-

e nekik vagy sem) nem tartották egyszerűbbnek vagy bonyolultabbnak egymásnál. A képek 

megítélése közötti különbségek mintázatát bemutató táblázatban látható, hogy ez a különbség 

valóban alacsony, de nem szignifikáns (p=0,150), hasonlóan a jellegzetességben sem 

tapasztalható különbség (p<0,000) az olvasható képeket nem tartották jellegzetesebbnek 

vagy jellegtelenebbnek egymásnál. 

 

 
Négyzetösszeg df 

Mean 

Square F Sig. 

prefjelleg Csoportok közötti 92.389 5 18.478 7.833 .000 

(p<0,000) 

Csoporton belüli 2179.735 924 2.359   

Total 2272.125 929    

nemprefjelleg Csoportok közötti 801.684 5 160.337 33.407 .000 

(p<0,000) 

Csoporton belüli 4434.685 924 4.799   

Total 5236.370 929    

38. táblázat: Olvashatóság és jellegzetesség 

 

 

 

 

A másik érdekes különbség, hogy a tanulók képeken látott iskolai környezetek között kevésbé 

tettek különbséget. Az eredményeket a korcsoport függvényében ábrázolva megfigyelhető 

egy ismétlődő mintázat: úgy tűnik, az életkor befolyásolja a környezetek megítélését.  
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Olvasható környezetek  

  
  

  
  

  

39. táblázat: Korcsoport szerinti változás a képek megítélésében  
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7.3.2 Összegzés  

 

Úgy tűnik, a rendesség fogalma szorosan kapcsolódik a kedvelt és olvasható helyszínekhez, 

elsősorban a tanulók csoportjánál. ugyanakkor az olvasható képeket nem tartották 

jellegzetesebbnek vagy jellegtelenebbnek egymásnál. Az iskolai környezet alakításában részt 

vevő csoportok (tanulók, tanárok, építészek) válaszai között különbségek voltak: az építészek 

látásmódja eltért a használókétól, a tanárok számára a világosság inkább jellemezte a preferált 

képeket, mint a rendezettség. 
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7.4 Képválasztás preferencia mentén  
 

A vizsgálat befejező szakaszában dichotóm változók elemzése történt, hiszen a válaszadóknak 

a képernyőn megjelenő két helyszín közül kellett eldönteniük, hogy melyik tetszik nekik 

jobban.  

 N Átlag szórás 

kép07v09 703 1.63 .483 

kép20v01 702 1.92 .269 

kép02v17 702 1.38 .486 

kép13v05 701 1.17 .372 

kép09v02 700 1.18 .388 

kép05v20 699 1.10 .295 

kép01v07 699 1.55 .498 

kép17v13 698 1.93 .253 

40. táblázat: Képválasztás eredménye  

 

Az átlagok Khi-négyzet próbával való összevetése alapján elmondható, hogy a preferenciák 

közötti különbség akkor volt a legerősebb, ha egy olvasható és egy nem-olvasható 

környezet között kellett választaniuk a vizsgálati személyeknek (m=1,10; Khi 

négyzet=499,236; d=0,296, p<0,001), ehhez hasonló különbség csak akkor volt tapasztalható 

(m=1,93; Khí négyzet=519,203; d=253; p<0,000), amikor azok a képek kerültek egy párba, 

amelynek egyik tagja az elővizsgálatban az átlagnál szignifikánsan (p=0,05) legjobban 

kedvelt olvasható képek közé tartozott, másik párja pedig az elővizsgálatban az átlagnál 

szignifikánsan legkevésbé kedvelt olvasható képek közé tartozott. Ez azt jelenti, hogy az 

olvasható környezeteket összességében jobban kedvelték, ha választani kellett közöttük, a 

választások szórása nagyobb volt, mint ha olvasható és nem olvasható képek között 

választottak. 

 kép 
07v09 

kép 
20v01 

kép 
02v17 

kép 
13v05 

kép 
09v02 

kép 
05v20 

kép 
01v07 

kép 
17v13 

Chi-Square 46.602 499.236 40.205 313.782 279.091 456.688 5.678 519.203 
df 1 1 1 1 1 1 1 1 
Asymp. 
Sig. 

.000 
p<0,001 

.000 
p<0,001 

.000 
p<0,001 

.000 
p<0,001 

.000 
p<0,001 

.000 
p<0,001 

.017 
p<0,05 

.000 
p<0,001 

41. táblázat: Preferenciák közötti különbség   
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7.5 Vizsgálati eredmények összefoglalása 
 

Összességében elmondható, hogy a preferált olvasható környezeteket leggyakrabban tágas, 

szép, rendezett, míg a nem preferált olvasható képeket szűk, otthonos tartalmakkal társították 

a válaszadók. Az olvasható környezeteket összességében jobban kedvelték, ha választani 

kellett közöttük, a választások szórása nagyobb volt, mint ha olvasható és nem olvasható 

képek között választottak. 

A csoportok válaszainak adataiban (csoportok összetételét lásd 102-107. oldalon a leíró 

statisztikában) a tartalomelemzésnél megfigyelhető volt, hogy a tanulók minden preferált 

olvasható képet elsősorban szépként jellemeztek, ugyanakkor a KSZD skála itemei 

segítségével történt jellemzéskor a tanulók számára a rendesség fogalma kapcsolódott 

szorosan a kedvelt és olvasható helyszínekhez elsősorban. 

A tanárok a tartalomelemzésnél a preferált és olvasható képeket tágasnak, rendezettnek, 

kellemesnek írták le, míg a KSZD skálával való jellemzésnél a tanárok számára a világosság 

inkább jellemezte ezeket a képeket.  

A csoportok összehasonlításakor a környezetet kialakító építészek látásmódja eltért a 

környezetet használókétól – abban különböztek a két másik csoporttól, hogy a kedvelt 

olvasható képeknél az ő esetükben kerültek negatív tartalmak is a gyakorisági listák élére, 

ugyanakkor a nem kedvelt olvasható képeket nem kritizálták olyan mértékben, mint a tanárok 

és a tanulók, valamint a preferált és nem preferált olvasható képek között nem tettek olyan 

éles különbséget, mint a minta egésze vagy a többi csoport. 

A Lynch-i kulcselemek tekintetében az eredmény: mezokörnyezetekben csak a csomópontok 

és tereptárgyak voltak hangsúlyosabban jelen voltak a környezetekről készített leírásokban. 
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8 EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 

 

8.1 Eredmények értelmezése a hipotézisek mentén 
 
 
 
1. Milyen értékek és tartalmak jelennek meg az olvasható mezokörnyezetekről készített 

leírásokban? 

 

Az első hipotézis az volt, hogy az olvasható mezokörnyezetek leírásában megjelennek az 

áttekinthetőségre, jól tájékozódásra utaló jellemzők, valamint a Lynch-i kulcselemek. A 

feltételezést oly módon vizsgáltam, hogy az online kérdőívben a vizsgálati személyek  egy-

egy képet láttak, amelyeket szabadon, saját szavaikkal, kötetlen terjedelemben jellemezhették, 

majd ezeket a szövegeket Atlas.ti tartalomelemző programmal elemeztem.  

Feltételezhető volt, hogy az olvasható mezokörnyezetek leírása során jelentős gyakorisággal 

szerepelnek az olvasható környezetek kulcselemei: út, határ, körzet, csomópont, iránypont, 

valamint a jól tájékozódásra, áttekinthetőségre, rendezettségre utaló tartalmak. 

A szógyakoriság számlálás eredményeinek áttekintése után a minta összességéről (N=940; 

Szavak száma 25299) ez a rendezettséget tekintve beigazolódott, ugyanis a vizsgálati 

személyek a preferált olvasható környezeteket leggyakrabban tágas, szép, rendezett, 

társították. A Lynch-i kulcselemek közül azonban csak a csomópontok (191 előfordulás) és 

tereptárgyak (248 előfordulás) voltak hangsúlyosabban jelen voltak a környezetekről 

készített leírásokban, de az út- és határelemek alig, a körzetre vonatkozó utalások hiányoztak 

a szövegekből. 

Az eredmények tehát részben igazolták a hipotézist. 

Az olvasható mezokörnyezetek leírása során jelentős gyakorisággal szerepeltek a 

tágasságra, szépségre és rendezettségre utaló jellemzők, de csak a preferált olvasható 

képek esetében.  

Az olvashatóság kulcselemei (utak, határok, körzetek, csomópontok, iránypontok) pedig csak 

kettő, a csomópont és az iránypont jelent meg a leírásokban. Ez utóbbira magyarázat lehet 

a környezet nagysága. Mezoszinten valószínűleg nem különülnek el olyan látványosan 

nagyobb környezeti egységek, ahogyan makroszinten – vagy másképp értelmezhetők.  
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2. Milyen értékek és tartalmak jelennek meg az olvasható mezokörnyezetek melléknév-

párokkal történő jellemzésében? 

 

A második hipotézis az volt, hogy az olvasható mezokörnyezetek melléknév-párok 

mentén történő jellemzésében nagyobb valószínűséggel jelennek meg az 

áttekinthetőségre, jól tájékozódásra utaló melléknevek.  

A feltételezést, hogy az online kérdőívben a vizsgálati személyek egy-egy képet láttak, 

amelyet a Környezeti Szemantikus Differenciál Skála egyes egyeztetett itemei mentén ítéltek 

meg.  

Feltételezhető volt, hogy az olvasható mezokörnyezetek melléknév-párok mentén történő 

jellemzésében nagyobb valószínűséggel jelennek meg a jól tájékozódásra, áttekinthetőségre, 

rendezettségre, tisztaságra, világosságra utaló melléknevek, illetve olyan tartalmakat 

társítanak hozzájuk, amelyek a Környezeti Szemantikus Differenciál Skálán pozitív 

környezeti jellemzőként szerepelnek. Erre az olvashatóság fogalmának konceptualizációja 

miatt volt szükség.  

A melléknevekkel való jellemzések átlagának Khí-négyzet próbával történt összesítése után 

megállapítható volt, hogy az áttekinthetőségre, rendezettségre, jellegzetességre utaló 

tartalmak a kedvelt olvasható képeknél jelentek meg. Ezt alátámasztotta a 

varianciaanalízis (ANOVA), melynek eredményei alapján elmondható volt, hogy a rendesség 

fogalma kapcsolódott szorosan a kedvelt és olvasható helyszínekhez. Ugyanez páros-t 

próbával (Student) tesztelve kimutatható volt, hogy a rendetlenség, a fényviszonyok és a hely 

nyugalmassága voltak azok a jellemzők, melyek mentén különbséget tettek a vizsgálati 

személyek a kétféle (preferált és nem preferált) olvasható környezet között. 

A hipotézis tehát beigazolódott. 

A csoportok összehasonlítása során mintában legnagyobb számban (52,5%) szereplő tanulók 

a minta összességéhez hasonlóan elsősorban a rendetlenség, másodsorban a hely 

nyugalmassága alapján tettek szignifikáns különbséget a látott helyszínek között. Bár a rend 

az építészek esetében is viszonylag fontos „választóvonalat” jelentett, de rájuk az is jellemző 

volt, hogy a kedvelt és nem kedvelt olvasható helyszíneket összességében egységesebben 

ítélték meg a minta egészéhez és a többi csoporthoz képest. A tanárok a kedvelt és nem 

kedvelt olvasható környezet között elsősorban a fényviszonyok mentén tettek különbséget, 

de hasonlóan a minta egészéhez, a nyugalom és a rendetlenség is nagy mértékben befolyásolta 

a környezetről alkotott ítéletüket.  
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Összességében minden csoportról elmondható volt, hogy az olvasható képeket (függetlenül a 

preferenciától) nem tartották egyszerűbbnek vagy bonyolultabbnak egymásnál (p=0,150), 

és nem tartották jellegzetesebbnek vagy jellegtelenebbnek sem (p<0,000). 

Csoportok közötti különbségekként egyrészt az építészek eltérő látásmódja jelenik meg, 

alátámasztva a tartalomelemzés eredményeit, vagyis a környezeteket megtervező szakértő 

és a környezeteket használók más értékeket és tartalmakat társított a látott 

helyszínekhez. Ez mindenképpen olyan eredmény, amire a környezetek kialakításában 

tudatosan figyelni kell, akár adminisztratív módszerekkel elősegíteni a sikeres 

együttműködést, ahogyan a Building Schools for the Future program tette, vagy szakmai 

műhelyek szervezésével megindítani a kommunikációt a partnerek között, lehetőséget adva 

különböző nézetek ütköztetésére és kompromisszumára, ahogyan a Tanító Tér programban 

tettük. 

A másik érdekes különbség volt a korcsoportok eltérő látásmódja. A tartalomelemzés során 

megállapítható volt, hogy a tanulók minden preferált olvasható képet elsősorban szépként 

jellemeztek, míg a tanárok és az építészek válaszai nagyobb változatosságot mutattak. A 

Környezeti Szemantikus Differenciál eredményeinek értékelése során látható volt, hogy a 

tanárok (N=137, p<0,000) és a nem-építész felnőttek (N=271, p<0,000) elsősorban a 

fényviszonyok mentén tettek különbséget, míg a tanulók elsősorban a rendetlenség mentén 

(p<0,000, N=496). Ez azt jelenti, hogy a laikus környezethasználók csoportján belül 

különbség mutatkozik a „gyerekek” és a „felnőttek” között. A tanulók továbbá a képeken 

látott környezetek között kevésbé tettek különbséget az „iskolás-felnőttes” skála mentén 

(p<0,000).  

Az eredményeket a korcsoport függvényében ábrázolva megfigyelhető volt, hogy az életkor 

befolyásolja a környezetek megítélését, a 13-18 éves korosztály minden környezet és 

minden jellemző esetében sokkal kritikusabban ítélt (p<0,000). Ez természetesen 

magyarázható az életkori sajátosságokkal. 

Ha eltekintünk a tanulók csoportját meghatározó 13-14 éves korcsoport életkori 

sajátosságából fakadó kritikusságától, akkor is érdekes, hogy a minden esetben elsősorban 

szépnek leírt olvasható környezeteket a rendelkezésre álló melléknév-párok közül 

legvalószínűbben a „rendes”-ként jellemeztek. Ez jelentheti azt, hogy a spontán, szabad 

véleményformálásnál ugyan a „szép” jelzőbe belesűrítik az olvasható környezet iránti 

preferenciát,  de valójában a rend társul leginkább az olvashatósághoz – a tanulók esetében.  

Ezt egy további vizsgálat dönthetné el, ahol a rend-rendetlenség és a szép-csúnya is 

szerepelne a kérdőív melléknevei között. 
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3. Jobban preferálják-e a vizsgálati személyek az olvasható mezokörnyezetek látványát? 

 

A harmadik hipotézis az volt, hogy az olvasható tanulási helyszíneket a válaszadók 

jobban preferálják. 

A feltételezést oly módon vizsgáltam, hogy az online kérdőívben a képek páronként jelentek 

meg és a vizsgálati személynek egyet választani kellett közülük. Az átlagok Khi-négyzet 

próbával való összevetése alapján elmondható volt, hogy a preferenciák közötti különbség 

akkor volt a legerősebb, ha egy olvasható és egy nem-olvasható környezet között kellett 

választaniuk.  Hasonló különbség csak akkor volt tapasztalható, amikor azok a képek 

kerültek egy párba, amelynek egyik tagja (az elővizsgálatban) legjobban kedvelt olvasható 

kép volt, másik párja pedig a legkevésbé kedvelt olvasható kép – vagyis az olvasható 

környezeteket összességében jobban kedvelték, mert a választások szórása olvasható 

képpárok között nagyobb volt, mint ha olvasható és nem olvasható képek között választottak 

a résztvevők. Mind a tartalomelemzés, mind a melléknév-párokkal való elemzés során az 

olvasható környezeteket ábrázoló képekhez olyan pozitív értékeket asszociáltak a vizsgálati 

személyek, mint: szépség, rend, nyugalom, tisztaság.  

A hipotézis beigazolódott.  

A vizsgálat alátámasztotta azon feltételezés létjogosultságát, hogy olyan mezoterekben, mint 

az iskola, az olvasható környezet megteremtése, a kulcselemek erősítése, a rendezettség, az 

átláthatóság kialakítása pozitív attitűdöt vált ki a környezethasználókból. A szakirodalmi 

áttekintést követően feltételezhető volt, hogy ha az iskolai környezetekben tapasztalt 

összefüggések igazak, a válaszadók az olvasható mezokörnyezetek látványát pozitívabban 

fogják értékelni. Ahogy korábban kifejtettem, az olvashatóság preferenciájának vizsgálata a 

környezetpszichológiában nagy múltra tekint vissza (Kaplan, 1982; Herzog és Kropscott, 

2004; Milgram, Jodelet, 1976; Appleyard, 1972), ám ezek a kutatások makrokörnyezeti 

szinten történtek. Eeredményeim azt jelzik, hogy az olvashatóság jól alkalmazható edukációs 

mezokörnyezetek értelmezésére is. 
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8.2 Eredmények értelmezése a vizsgálati célok tükrében 

 
1. A disszertációban bemutatásra kerülő saját vizsgálatot végigkísérte az a gondolat, hogy az 

iskolai környezettel való foglalkozás a jövő generációjának környezeti feltételeinek 

kialakítását is szolgálja, ezért különösen fontos foglalkozni magának a tanulási környezetnek 

lehetséges jövőjével.  

 

A Tanító Tér háttértanulmánya (Lippai, 2009) során világossá vált számomra, hogy a 

rugalmasság és a multifunkcionalitás a jövőt meghatározó trend, de ez magára az 

iskolaépületre, mármint szerkezeti jellemzőire, a kulcselemekre kevésbé vonatkozik. 

Valószínűnek tartom, hogy a határok megváltoztathatók lennének (Ponti, 2011), de az 

iránypontok, csomópontok, amelyek a tartalomelemzés során megjelentek – nem. A rugalmas 

és multifunkcionális, 21. századi iskola a csomópontok-iránypontok mentén szerveződik.  

 

 

 

2. A jövőképek tanulmányozásának a saját vizsgálatom szempontjából fő célja az volt, hogy 

megismerhetővé váljanak az iskolák fejlesztésével kapcsolatos döntések szempontjai, 

hiszen a környezetpszichológiai eredmények alkalmazása ezen tervezési víziók mentén 

valósulhat meg, a tanulási környezetek alakulása a fejlesztési elképzelésektől függ elsősorban. 

 

Az eredmények alapján azt tanácsolom az iskolák kialakításában szerepet játszó tervezőknek 

és környezethasználóknak, hogy erődszerű iskola esetén tudatosan erősítsék az olvashatóság 

kulcselemeit, különféle anyagok, színek, szimbólumok segítségével tagolják körzetekre a 

létesítményt, legyen egyértelmű, melyik út melyik iránypont felé vezet. Szétszórt és 

terjeszkedő iskola esetén maga az intézmény lehet egy csomópont, téri elemek által jól 

kommunikált találkozási pont (Eplényi 2010). Hálózatos iskolák mindezeket a törekvéseket 

akár virtuális térben is megvalósíthatják, bár a probléma, a típus Magyarországon kevésbé 

feltörekvő, de az iskolák honlapját, virtuális felületét is lehetne olvashatóbbá tenni, 

figyelembe véve webergonómiai megfontolásokat). 
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3. Az olvashatóságot olyan környezeti háttértényezőnek tekintettem, amelynek mélyebb 

feltárása ugyan komplex módszertant kíván, de általánosságban hozzájárulhat a jól működő 

tanulókörnyezetek és a szervezettebb iskolai tér kialakításához kulcselemeinek megerősítése, 

hangsúlyozása segítségével (kulcselemeket részletesen lásd 11. oldal). Az erre való törekvést 

a terepmunka során megfigyeltem a tanulási környezetek használóinál, ebből nőtt ki az 

olvasható tanulási környezetekről készült képek megítéléséről szóló elővizsgálatom, melynek 

célja az olvasható környezetek preferenciájának feltárása volt. Vizsgálatomban arra kerestem 

választ, hogy milyen tartalmakat társítanak az olvashatósághoz, mélyebben feltárva így a 

preferencia természetét. 

 

Az eredmények arról tanúskodnak, hogy az olvashatósághoz a szépséget, rendezettséget 

társították és általánosan pozitív viszonyulást eredményez. Mind az elővizsgálatban, mind a 

vizsgálatban felbukkant ezen felül a zöld területek, a természetes környezet fontossága – ez 

hasonlóan alapvető háttértényezőnek tűnt, mint az olvashatóság. A preferált képek esetében a 

kültéri helyszínt ábrázoló képek ugyan nagyobb arányban voltak jelen, de látható volt, hogy a 

kültéri helyszíneken belül (és a beltéri helyszínek esetében is) az olvasható képek voltak 

népszerűbbek. 

A feltételezés az volt, hogy az olvasható mezokörnyezetek leírása során jelentős 

gyakorisággal szerepelnek majd az áttekinthetőségre, jól tájékozódásra utaló jellemzők, 

valamint megjelennek az olvasható környezetek kulcselemei: út, határ, körzet, csomópont, 

iránypont. Az eredmények részben igazolták ezt a feltételezést. A tartalomelemzés során 

látható volt, hogy a csomópontok és tereptárgyak hangsúlyosabban jelen voltak a 

környezetekről készített leírásokban, de az út- és határelemek alig, a körzetre vonatkozó 

utalások hiányoztak a szövegekből. Ez utóbbira magyarázat lehet a környezet nagysága. 

Mezoszinten valószínűleg nem különülnek el olyan látványosan nagyobb környezeti 

egységek, ahogyan makroszinten – vagy másképp értelmezhetők.  

Érdekes eredménynek tekinthető, hogy bár az olvashatóság értékként jelent meg, az iskola 

viszont nem, ugyanis az olvasható és nem-olvasható környezetek két dimenzióba 

rendeződtek, ahol az „iskolás” és a „sötét” egy dimenzióba került. Ez az eredmény 

környezeti szinten alátámasztja Rapos (2005) eredményét, mely szerint a tanulók az iskola 

szóról elsősorban börtönre asszociálnak. Kérdés, hogy vajon ez az élményt mennyire lehet a 

téri jellemzők segítségével befolyásolni illetve viszgálható-e képek megítéltetésével. A már 

korábban bemutatott Lowenthal vizsgálatának érdekes tanulsága volt, hogy bizonyos a 

környezet jellemzésére kiválasztott melléknevek, bizonyos esetekben más asszociatív 
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kapcsolatot mutattak. Például a hely rendezettsége „elméletben” a régi épületekhez párosult, 

míg a kaotikus az újakhoz, holott a helyszínen történt megítélés során ez épp fordítva 

kapcsolódott (Lowenthal, 1972). Proshansky ugyanerre a különbségre hívja fel a figyelmet, 

városi környezetekhez való asszociáció kapcsán: mást gondolunk a helyszínekről és másképp 

ítéljük meg őket használat közben (Proshansky, 1978).  

 

 
4. A disszertáció célja összességében az olvashatóság konceptualizálása és 

operacionalizálása volt, mezoterekben való alkalmazhatósága céljából. Bár maga az ötlet 

iskolai terek vizsgálata során fogalmazódott meg, az eredmény általánosan közelebb viheti a 

környezetpszichológiát az olvashatóság fogalmának releváns alkalmazásához városnál kisebb 

léptékű terekben is. 

 

Bár több képen is határozottan elkülöníthető út volt látható és az utak stabil részét képezik a 

kognitív térképeknek (Schneider, 1973), mégsem jelentek meg a leírásokban, viszont a 

csomópontok-iránypontok, a környezeti jellegzetességek igen. 

A disszertáció által a környezetpszichológia közelebb került az olvashatóság mezoterekben 

történő konceptualizációjához, ugyanis egy olyan vizsgálatot mutatott be, amely szakmai 

kritikák után további vizsgálatokat generálhat. Operacionalizáció tekintetében a vizsgálat 

metodikája a klasszikus úton haladt, hiszen képek megítéltetésével dolgozott (Bell, 2001, 

Letenyei, 2006), de abban új, hogy tartalomelemzéssel egészítette ki a preferenciák értékeinek 

elemzését (Blackmore, 2007; Fisher, 2005; Blades, Spencer, Plester, Desmond, 2004). A 

kvalitatív és kvantitatív módszertani elemzés egyaránt azt jelezte, hogy az olvasható 

környezeteket a válaszadók jobban preferálták, de a tanulók, a tanárok és az építészek 

másképp jellemezték és értékelték a bemutatott iskolai környezeteket. 

 

Természetesen mindig kritikus pont a környezetek bemutatása. A képek megítéltetésének 

(vö. Dúll, Urbán, 1997) legfőbb kritikája, hogy nem mindegy, mit gondolunk és hogyan éljük 

meg az adott környezetet. A környezet összehasonlíthatatlanul összetettebb élmény a 

képeknél. További kritikus pont a képanyag kiválasztása, ezért következő lépésként olyan 

képek közötti választást javasolok, ahol két ugyanolyan kép között az egyiken fotóprogram 

segítségével meg lennének erősítve a kulcselemek – vagy ugyanezt olyan berendezett 

helyiségben oldanám meg, ahol két egyforma térrészlet közül az egyikben erősebbek 

volnának a kulcselemek.   
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5. Vizsgálatom a gyakorlatból nőtt ki, összekapcsolódik benne a nevelési-oktatási 

környezetben pszichológusként és tanárként eltöltött tíz éves tapasztalatom és a 

környezetpszichológiai szemléletem. Reményeim szerint a bemutatott eredmények segítenek 

olyan iskolai környezeteket kialakítani, amely az iskola valamennyi szereplőjének közvetett 

vagy közvetlen módon hasznára válik, pozitívabb attitűdöt alakít ki benne a tanulási 

helyszínek iránt. Az értekezésben alább bemutatott munka egyik célja, hogy kommunikálja a 

környezetpszichológia hozzáadott értékét ehhez az egyébként gazdag és életszerű tervezési 

folyamathoz. 

 

Úgy vélem, ezt a vizsgálati célt elértem, hiszen a disszertációm környezetpszichológiai 

szemléletű és bemutatja a területre jellemző komplex gondolkodást és metodológiai 

pluralitást. A vizsgálat folyamata során érdeklődés mutatkozott iskolák és építészek részéről, 

hogy megismerjék az eredményeket belső továbbképzés, szakmai műhely, konferencia vagy 

tematikus internetes közösségek fórumain. Reményeim szerint ezzel a folyamatos 

kommnikációval a jövőben is megmarad az a partneri kapcsolat, amelyet 2009-2011 között 

a Tanító Tér projekt alapozott meg és amelyet 2012-2014 között az önkéntes, szakmai 

lelkesedés tartott fenn.  
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9 KITEKINTÉS 

 

A vizsgálat továbbfejlesztésének kulcskérdései lehetnek, hogy egyrészt érdemes volna a 

képek megítéltetésén kívül más módszertannal megközelíteni az olvashatóság preferenciáját, 

például olyan terepkutatással, ahol az adatfelvétel viselkedések megfigyelésével és 

térképrajzoltatással történne. A kutatás egyik további lehetősége tehát feltétlenül az volna, 

hogy a disszertációban vizsgált kérdéseket adott térben való mozgás, használat közben 

tegyük fel, bár erre – ellenőrizetlen körülmények között – a jelenlegi vizsgálatban is volt 

lehetőség, hiszen az első „ráhangoló” kérdés arra a környezetre vonatkozott, ahol a válaszadó 

éppen tartózkodik. Ha a későbbi kutatás a tanulási környezetek világában marad, akkor 

érdemes volna újabb csoportok válaszait is bevonni az összehasonlíthatók körébe (pl. 

szülők, technikai dolgozók), mert hasznos információval szolgál az adott környezetről való 

vélemények eltérésének bemutatása az esetleges participatív együttműködés 

megalapozásához. 

 

Az iskola olvashatóságára irányuló vizsgálat egyik következménye volt, hogy az országos 

szintű keretkutatás, a Tanító Tér által készített szakmai anyagokba és az interdiszciplinaritást 

„élőben” megvalósító szakmai műhelyek által megállapított minőségi kritériumok közé az 

olvashatóság is bekerült. A pedagógusok számára összeállított kézikönyvben (Kívül-belül jó 

iskola, szerk, Réti M., 2011) gyakorlatorientált módon mutattam be az olvasható iskolai 

környezet megvalósításának lehetőségeit, a tereptanulmány során készített fényképanyagra 

alapozva. A Tanító Tér kiadványainak sikere, az online oldalak mai napig észlelhető 

látogatottsága arra utal, hogy a téma népszerű és az érintett környezetek használói (tanulók, 

tanárok) fontosnak, hasznosnak tartják. A végzett munka nemzetközi szinten is érdeklődést 

váltott ki, ezt jelezte a CELE (Centre for Effective Learning Environments), tanulási 

környezetekkel foglalkozó szervezetével való szorosabb együttműködés, valamint a CIDREE 

(Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe) 2012-es 

évkönyvében (Réti, Lippai, 2012/a) és a kötetet bemutató stockholmi konferenciáján való 

szereplés (Réti, Lippai, 2012/b). Úgy tűnik a „Tanító Tér” illetve az „Educating Space” 

bekerült az iskolaépületekkel foglalkozó szakmai köztudatba.  

A Tanító Tér jelenleg is működő közösségi oldal, amely ötleteket, inspirációkat ad a téma 

iránt érdeklődőknek (jobbára pedagógusok számára). Rendszeres információval szolgál az 
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iskolában alkalmazható, megvalósítható térrendezési ötletekről és környezetpszichológiai 

ismeretterjesztést végez. 

 

A pszichológiai kutatások alapvető célja, hogy gazdagítsák az emberről való ismereteinket, 

ezen belül a környezetpszichológiai kutatások az ember és szociofizikai környezet 

kölcsönkapcsolatát tárják fel. Disszertációm, reményeim szerint egy lépést tett abban, hogy 

bebizonyítsa (1) érdemes különböző környezethasználó csoportok véleményét megismerni 

és beépíteni a tervezési folyamatba, (2) a különböző léptékű terekben használatos 

fogalmak, leírt környezeti háttértényezők – legalábbis részben – megjelenhetnek más 

nagyságrendet képviselő terekben is, vagyis lehetnek olyan környezetszerveződési elvek, 

amelyek univerzálisak. Ezek keresése és tudományos igényű leírása, valamint 

összekapcsolása a világunkat leíró magyarázó elvekkel a munkám nyomdokain elinduló újabb 

vizsgálatok feladata. 

Az olvasható iskola fogalmának körüljárása azzal a kézzelfogható haszonnal járt, hogy a 

tanulási helyszínek környezetpszichológiai elemzésének eredménye eljutott mind a 

nevelési-oktatási intézmények használóhoz és fenntartóihoz, mind javaslatok, mind 

kérdések formájában, vagyis az eredmények az alkalmazni kívánt területen a lehetőségekhez 

mérten hasznosultak. A szakmai kommunikáció, az interdiszciplináris műhelymunka tehát 

elindult. 
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11.1 Elővizsgálati kérdőív instrukciója 
 

 

 

Kedves Válaszadó! 

Arra kérünk, szánj ránk pár percet, és töltsd ki az alábbi kérdőívet! Biztosítunk arról, hogy a 

kérdőív anonim, a demográfiai adatokat is csak a kutatás mélyebb értelmezése érdekében 

kérdezzük. 

A kérdőív három részből áll: 

1) Az első részben pár személyes kérdést teszünk fel. Kérjük, ezekre azért válaszolj, hogy a 

kutatásunkat később még több oldalról tudjuk bemutatni. 

2) A második részben állításokat sorolunk fel, és a végén két jellemző megoldást. Minden 

esetben csak egy választ jelölj meg! Ha mind a kettő illik rád, válaszd azt, amelyik 

gyakrabban fordul elő! Fontos, hogy senkinek nem kell megfelelned, ezért a rád igaz 

megállapítást jelöld be! 

3) Az utolsó részben képeket mutatunk, melyekről azt kell eldöntened, hogy tetszenek-e képen 

látott helyek vagy sem. FIGYELEM! Előfordulhat, hogy a böngésződ nem támogatja a képek 

megjelenítését (mi ezt eddig Chrome-nál észleltük). Kérünk, ez esetben a képeket a linkre jobb 

egérgombbal kattintva, új ablakban/lapon nézd meg vagy használj másik böngészőt (pl. 

Mozilla, Explorer)! 

Segítséged köszönjük! 
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11.2 Vizsgálati kérdőív instrukciója 
 

 

 

Kedves Válaszadó! 

Arra kérjük, szánjon ránk pár percet, és töltse ki az alábbi kérdőívet! Biztosítjuk arról, hogy a 
kérdőív anonim, a demográfiai adatokat is csak a kutatás mélyebb értelmezése érdekében 
kérdezzük. 

A kérdőív négy részből áll: 

1) Az első részben néhány demográfiai adatot kérünk. 

2)-3) A következőkben különböző környezetekről készült képeket mutatunk be, ezek jellemzését 
kérjük Öntől. 

4) Az utolsó részben is képeket mutatunk, ezúttal párosával, itt azt kell eldöntenie, hogy a 
tetszenek-e képen látott helyek vagy sem. 

 

FIGYELEM! Előfordulhat, hogy a böngészője nem támogatja a képek megjelenítését. Kérünk, 
ez esetben a képeket a linkre jobb egérgombbal kattintva, új ablakban/lapon nézze meg vagy 
használjon másik böngészőt! 

A következő oldalra a "Next" gomb megnyomásával tud lépni. Kérjük, a következő oldalak 
kitöltése után is nyomja meg a "Next" gombot egészen a kérdőív végéig! 
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11.3 A vizsgálati kérdések 
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11.4 Vizsgálatok során használt képek 
Kép01 

 
58. ábra: Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tokaj 

 
Kép02 

 
59. ábra: Deák Diák Általános Iskola, Budapest VIII. 

 
Kép03 

 
60. ábra: Deák Diák Általános Iskola, Budapest VIII. 
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Kép04 

 
61. ábra: Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségű Gimnázium, 
Budapest XII. 

 
Kép05 

 
62. ábra: Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségű Gimnázium, 
Budapest XII. 

 
Kép06 

 
63. ábra: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, Algyő  
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Kép07 

 
64. ábra: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, Győr 

 

Kép08 

 
65. ábra: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád 

 

Kép09 

 
66. ábra: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád  
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Kép10 

 
67. ábra: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád 

 

Kép11 

 
68. ábra: Deák Diák Általános Iskola, Budapest VIII. 

 

Kép12 

 
69. ábra: Deák Diák Általános Iskola, Budapest VIII. 
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Kép13 

 
70. ábra: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád 

 

Kép14 

 
71. ábra: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, Algyő 

 

Kép15 

 
72. ábra: Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségű Gimnázium, 
Budapest XII.  
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Kép16 

 
73. ábra: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád 

 

Kép17 

 
74. ábra: ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Kossuth utcai helyszín, Dévaványa 

 
Kép18 

 
75. ábra: Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tokaj 
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Kép19 

 
76. ábra: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, Algyő 

 

Kép20 

 
77. ábra: Deák Diák Általános Iskola, Budapest VIII. 

 

Kép21 

 
78. ábra: Deák Diák Általános Iskola, Budapest VIII. 
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11.5 Kivonatok az ajánláskötetből (Lippai, 2011/a) 
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Ajánlások a minőségi infrastruktúra kialakításához: Partneri tervezés szempontjai 

 
A partneri tervezés szempontjainak összegyűjtésével célunk volt rávilágítani azokra a 
tervezési szempontokra és kritériumokra, amelyek elősegítik az iskola létesítményének oly 
módon történő átalakítását, hogy a tervekben megjelenjen valamennyi használói csoport 
érdeke, véleménye.  
Állapotfelmérés. Annak érdekében, hogy pontos képet kapjunk a hazai közoktatási 
intézmények tényleges állapotáról, hogy pontos képet kapjunk a hazai közoktatási 
épületállomány minőségéről, kapacitásairól.  
Partnerek meghatározása. Érdemes meghatározni azon szereplők körét, akik a közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztéseiben iskolahasználói, működtetői és finanszírozói 
oldalról egyaránt érdekeltek. Ajánlott ezen szereplők bevonása a koncepcióalkotás 
folyamatába ill. a teljes építési, utánkövetési folyamatba is.  
Iskolafejlesztési projektirodák létrehozása. Egy projektiroda legyen alkalmas mikrotérségi 
és kistérségi érdekegyeztető vagy tervező fórumok, workshopok működtetésére. A fejlesztési 
tervek tartalmi elemeit határozza meg és mutasson be jó mintákat, amelyek alapján tervezhető 
a közoktatási infrastruktúra-stratégia. A projektiroda készítse elő a pályázatokat, ehhez 
alakítson ki egységes szempontrendszert, egységes adatgyűjtő rendszert, mely a későbbi 
mérhetőség és dokumentálhatóság alapjául szolgál. 
Tervezés, fenntarthatóságot szem előtt tartva. Az igények pontos felmérése után stratégiai 
gondolkodás és tervezés szükséges a jövőben esetlegesen hazai vagy uniós forrásból 
származó, szétosztható források világos, a fenntarthatóságot és a sokszínű közoktatási és 
lakossági szükségletet kielégíteni tudó iskolai épületek kialakítására.  
Pályázati logika helyett iskolafejlesztési logika. Érdemes felülvizsgálni a pénzek elosztását 
szubjektív és a helyi politikai érdekek által befolyásolt pályázati rendszereket, s helyette a 
nagyon egyszerű, a tárgyaláson, megegyezésen és belátáson alapuló emberi párbeszédet 
preferálni.   
Partnerek tájékoztatása. A program elemei a következők lehetnének: fórum teremtése az 
építész, belsőépítész szakma, területfejlesztési és a közoktatási szereplők közötti párbeszédre 
(pl. szabadegyetem, konferencia szekciómunka, rövid műhelymunkák, pilotok egy-egy 
jelentősebb fejlesztés mellett, a nemzetközi eredményeket és a hazai jó gyakorlatokat 
bemutató országos rendezvény ill. több workshop megrendezése).  
Kompromisszum. A térszervezés helyi elveiben szükségszerűen kompromisszumnak kell 
megtestesülnie az eltérő helyi igények, az igények és a lehetőségek, és esetlegesen egymásnak 
ellenmondó elvek között. 
A tervezés komplexitása. Az iskola-fejlesztés komplexitása azt jelenti, hogy az új, kísérleti 
iskolaépületek építése, illetve meglévő iskolák korszerűsítése egy létrehozott, és folyamatosan 
karbantartott, egységes szemléletű fejlesztés szerves része kell legyen, amely azonban a 
mindig változó elvárásokat is képes befogadni, vagyis képes változni anélkül, hogy 
hatékonysága csökkenne.  
Térszervezés. Koherens egésszé kell szervezni az iskolai tereket.  
Pedagógiai tervezés. A koherencia nemcsak a  térbeli elemek összeszervezését kell hogy 
jelentse, hanem a pedagógiai tevékenységnek kell alárendelni a térszervezést is.  
Helyi és nemzeti érdek a tervezésben. Át kell térni olyan, a  fejlesztést kikényszerítő 
tervezési metodikára, amely képes a nemzeti érdekeket a legkorszerűbb kutatási eredmények 
felhasználásával érvényesíteni. A jelenlegi (különböző piacgazdasági érdekek nyomására 
létrejött) egymástól elszigetelt projektszervezési módszereket fel kell váltsa az alapkutatás és 
a különböző projekteket egymással, a helyi érdekeket az ipar (technológia) eredményivel 
összekapcsolni képes módszer.  
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Ajánlások a minőségi infrastruktúra kialakításához: Tájépítészeti szempontok 
 
A tájépítészet szempontjainak összegyűjtésével célunk volt rávilágítani azokra a tájépítészeti 
szempontokra és kritériumokra, amelyek által az iskolán belüli és kívüli zöldfelületek 
minősége fejleszthető, funkciója gazdagítható mind oktatási, szociális, esztétikai és ökológiai 
szempontból.  
 
Az iskola ethoszához igazodó udvar. Fontos, hogy az iskolának legyenek határozott 
elképzelései udvarával kapcsolatosan, új iskolák tervezése esetén pedig az épületet a kerti 
funkciók integrált részeként kezelje.  
Iskolaudvar a települési zöldhálózat metszetében. Fontos szempont, hogy az iskola a 
települési zöldfelületi rendszerbe ágyazva is újradefiniálja helyét. A vezetés nézzen át a 
kerítésen és iskolaudvarát kapcsolja be a falakon túli szomszédos természeti életterek 
rendszerébe; létesítsen fizikai kapcsolatot a települési környezet rekreációs és kondicionáló 
célokat szolgáló zöldfelületi elemeivel.  
Iskolaudvar megismerése gyermekszemmel. Lényeges, hogy a diákok és szülők 
megismerjék az iskolai környezet történetét az adott helytörténeti gyűjtemények forrásai 
alapján. Az átalakítás előtt a vezetés végeztessen felmérést a kert/udvar mai helyzetéről, 
állapotáról, érzelmi minőségeiről és a gyermekek kötődéseiről, valamint tárja fel a 
konfliktusforrásokat. Ha lehetőség van rá, akkor a tervezők interaktív módon közösen vitassák 
meg a helyszínen a problémákat a tanulókkal. 
Tájépítész szakember bevonása a tervezésbe. készüljön komplex tájépítészeti és 
környezetértékelési vizsgálat tájépítész szakember által.   
A mozgásban lévő iskolaudvar. Az oktatási tematikába, tanórákba és a szünetekbe beépített 
mozgás-gyakorlatok mellett az iskolaudvar elődleges szerepe a mozgástér, a hagyományos és 
alternatív játék-, és sportlehetőségek megteremtése.  
Tájakkal való tanulás - komplex ökológiai tervezés az iskola környezetében. Új építésű 
iskolák tervezésénél és a nagyobb felújításoknál az ökológiai tervezés teljes integritására kell 
törekedni. Az iskolaudvart fajgazdagságának növelésével, a mikroklimatikus körülményeinek 
javításával fenntarthatóbbá tehetjük.  
Közösségi fenntartás napról napra – iskolaudvar a tantervben. Gondoskodni kell arról, 
hogy amikor egy új szabadtéri helyszín, kertrészlet megszületik, annak legyen gazdája egy 
osztályközösség, egy szakkör, egy tanári munkaközösség személyében. Iskolakertet akkor 
szabad létesíteni, ha ennek feltételei megoldottak, ha a kert gondozói nem érzékelik teherként 
ezt a munkát. Az iskolakertek fenntartásáról a nyári hónapokban is gondoskodni kell! 
Út az iskolába – a jó fogadótér és az iskolakerítés. Kiemelkedő fontosságú az iskola 
átmeneti, bejárati fogadóterének tudatos diák-, és családbarát, figyelemfelkeltő, élményt-
szerző és egyben várakozásra is alkalmas kialakítása. A tér biztonságát, határoltságát kifejező 
elem a kerítés.  
Játékosság az iskolaudvaron. Különösen fontos szempont, hogy ne determináljunk minden 
eseményt és szabad teret az udvaron, hanem érdekes és változatos, rugalmas, mozgó helyeket 
teremtsünk, amelyek akár több tevékenységet is lehetővé tesznek egy időben, különböző 
egyének, felhasználócsoportok és rendeltetés céljából.  
Kellemes és hasznos. A külső tér tagolható növényekkel vagy környezetbarát műtárgyakkal, 
esetleg a diákok által kézműves foglalkozásokon készített tárgyakkal – ez kiállítóhellyé, a 
tanulók művészeti ízlését kifejezővé teheti az udvart. Egy növényekkel tagolt tér szabadtéri 
foglalkozások helyét jelölheti ki, árnyékolt térben tartható tanóra.  
Külső és belső terek összenyitása. Ha az épület egy falszakasza eltolható, használatával a 
belső és a külső tér összenyithatóvá válik, kreatívan berendezhetővé válik. Szintén érdemes 
gondolkodni az épület tetejének hasznosításában. 
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Ajánlások a minőségi infrastruktúra kialakításához: Környezettudatosság szempontjai 
 
A környezettudatosság szempontjainak összegyűjtésével célunk volt rávilágítani azokra a 
tervezési szempontokra és kritériumokra, amelyek elősegítik az iskola létesítményének oly 
módon történő átalakítását, hogy a tervekben megjelenjen valamennyi használói csoport 
érdeke, véleménye, a környezettudatosság és a fenntarthatóság elmélete és gyakorlata, 
valamint a hazai és a nemzetközi iskolafejlesztés minőségi kritériumrendszere. 
 
A környezet tudatosítása állami szinten is. A tudatos térszervezés fontos lépése a fennálló 
helyzet elemzése és a legalább középtávon vállalható elvek megfogalmazása. Amennyiben az 
iskolák, a települési önkormányzatok nem rendelkeznek az ehhez szükséges tudással, akkor 
ezt számukra hozzáférhetővé kell tenni. 
Ember-környezet tudományok. Az iskolafejlesztésben felhasználhatjuk az ökológia, az 
építészet, a környezetpszichológia, a szociológia, a néprajz, a humán geográfia és a környezeti 
kommunikáció eredményeit.  
A környezetet tudatosító épület. Az iskola képviselje az energiahatékonyság jelenkori 
csúcstechnológiáját, alkalmazza mindazt a technikai-technológiai megoldást, amely által 
gazdaságos, fenntarthatóságot képviselő az épület fűtése-hűtése, világítása és az elektromos 
áramot használó műszaki berendezések működtetése. Az épület anyagait, szerkezeti 
megoldásait transzparenssé kell tenni, azaz tanulási környezetté alakítani. Fel kell tüntetni és 
láthatóvá kell tenni az épületet alkotó anyagokat és elemeket, hogy a diákok és a látogatók 
megfigyelhessék és tanulmányozhassák az épületet alkotó elemek anyagát, sajátosságaikat. 
A fogyasztás tudatosítása. Javasolt, hogy az ivóvíz, a vezetékes áram és gáz mérőállomásait 
üveg /plexi burkolatú szekrények tegyék láthatóvá.  
A fenntartható iskola hőgazdálkodása. Nyáron, az erős napsütésben az árnyékvetők, a 
természetes külső és belső növényzet segítik hűteni. Télen a fűtés hatékonyságát a hőszigetelő 
nyílászárók, a termenként szabályozható radiátorok és hőszivattyús megoldások segíthetik. A 
fűtő- és hűtőrendszerek berendezéseit néhol plexi vagy üvegburkolatú köpeny veszi körül, 
abból a célból, hogy tanulmányozhatóak legyenek.  
A fenntartható iskola vízgazdálkodása. Pedagógiai szempontból nagyon fontos, hogy ezek 
a berendezések jól megfigyelhetőek, a legkisebbek számára is könnyen megközelíthetőek, 
tanulmányozhatóak legyenek. Az épület vécéi víztakarékos üzemelésűek legyenek, azaz 
szabályozható mennyiségű öblítővizet használjanak a működés során. 
Szennyvíz és tisztítószerek a fenntartható iskolában. Az iskola szennyvízgazdálkodása 
szempontjából kiemelt jelentőségű a folyékony hulladék kezelése. Törekedjünk a 
hagyományos, természetbarát tisztító-, mosogató és tisztálkodó szerek használatára, tekintettel 
a szükséges környezetegészségi és allergológiai szempontokra is. 
Harmónia a környezettel. A fenntarthatóságot képviselő és szolgáló iskolaépület a 
lehetőségek határain belül flexibilis, alakítható – a változó körülményekhez, feltételekhez, 
tanulólétszámhoz és pedagógiai feladatokhoz átalakítható. Szorosan kapcsolódik a helyi 
közösség igényeihez és jövőbeni fejlesztési terveihez: mind anyag-eszközi, mind spirituális és 
szellemi értelemben. 
Környezetbarát berendezés. A berendezés a természetbarát és ökológiai harmóniát tükrözze, 
lehetőleg természetes vagy újrahasznosított anyagú legyen.  
A környezettudatos iskola organikus-digitális rendszer. Ideális esetben ezt olyan 
infrastruktúra biztosítja, amely variábilis, flexibilis, alternatív energiaforrásokból igyekszik 
önmaga energiaszükségleteit fedezni, a lehetőségek szerint önellátó.  
Kutatás. Megfelelő tudományos háttér nélkül a társadalom akármely szeletének környezeti 
problémái kezelhetetlenek, ezért a téma kutatása rendkívül fontos. A nemzetközi kutatási 
projektekbe való bekapcsolódás szintén elengedhetetlen. 
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Ajánlások a minőségi infrastruktúra kialakításához: Gazdaságos fejlesztés szempontjai 
 
A gazdaságos fejlesztés szempontjainak összegyűjtésével célunk volt bemutatni azokat az 
elveket, amelyek nélkül a 21. század első évtizedeiben már nem lehet iskolai 
infrastruktúrafejlesztést elképzelni. Az oktatásban rejlő emberi erőforrás és kapcsolatrendszer 
kiaknázása, a minőség többletértékének felismerése, a hosszútávon is fenntartható létesítmény 
kialakítására való törekvés az a három pillér, amelyre támaszkodnia kell minden olyan 
vezetőnek, szakembernek, aki az iskolák pénzügyeivel foglalkozik. 
 
Gazdasági fenntarthatóság. A költséghatékonyság mellett megkerülhetetlen szempont a 
fenntartható fejlődés érvényesítése az iskolai térszervezés átalakítása során. Ideális esetben ez 
már alapelve az oktatáspolitikának, és az iskolavezetés valamennyi tagjának, különös 
tekintettel a gazdasági vezetőre.  
Elegendő idő. A pénzügyi feltételek biztosítása mellett nagyon fontos, hogy megfelelő idő 
álljon rendelkezésre a helyi igények felmérésére, a partnerek közötti egyeztetések 
lebonyolítására, hogy a többség számára elfogadható és működő kompromisszumok 
jöhessenek létre, hogy tájékozódni tudjanak a lehetséges megoldásokról az optimális 
kiválasztás érdekében.  
A fejlesztés előkészítése. Időben ez egy jó fél éves előkészítő munka piackutatással valamint 
a diákok, kollégák, szülők, a fenntartó ill. a szakmai érdekképviseleti szervezetek és az iskola 
kapcsolatrendszerében lévő kisebb nagyobb cégekkel történő igényfelmérő konzultációkon 
keresztül.  
Hosszú távra tervezés. Az iskolaépületek tervezésekor legyen követelmény legalább húsz 
éves üzemeltetési költségszámítás is. Sok esetben az építés során használandó minőségi 
anyagok felára már 5-10 év alatt megtérül.  
Flexibilitás és minőségre törekvés elve. Olyan beruházásoknak, fejlesztéseknek van csak 
értelme, amelyek kiállják az idő próbáját, mert rugalmasan alkalmazkodnak a megváltozott 
viszonyokhoz. Az építés során nem a legolcsóbb, hanem a legjobb megoldásokat kell 
választani. Minőséget tekintve csak a már bizonyított, referenciával rendelkező világszínvonal 
lehet az elfogadható mérce. 
Érdekegyeztetés. Amikor már kész a tervezési program, akkor kezdődik a tervezési folyamat, 
egyeztetés a tervezővel, a lehetőségek számbavétele, költségvetés készítés. Szükség esetén 
folyamatosan lehet bevonni különböző feladatokra az iskolát használó pedagógusokat, 
diákokat, szülőket.  
A fejlesztési koncepció végleges kialakítása. Amikor a projekt, pályázat megindul, akkor a 
feladatra felkészített építészek tarthatnának a témáról ismertetést, ahol elmondanák a laikus, 
iskolaépítő közönségnek közérthető nyelven, hogy mit engednek, ill. mit követelnek meg a 
vonatkozó előírások. Nagyon fontos, hogy kérdezni is lehessen. 
A források elosztása. A pályázati források elosztását úgy kell kialakítani, hogy a nyertesek 
több fordulón keresztül folyamatosan érlelve a gondolataikat jussanak a célig. Egyedi 
mérlegelést igényel a helyi erőforrások, vállalkozók bevonása. 
Használat, avulás. A használat során létrejövő tényleges avulás fizikai elhasználódást jelent, 
amelynek építészeti összefüggései vannak a megvalósulás oldaláról értelmezve. Az 
építésznek meg kell találnia a fejlesztésre irányuló, de még reális megoldásokat. 
Pszichikai szükségletek. A pszichikai szükségletek valamennyi aspektusát érdemes 
átgondolni.  
Bevételi források, szellemi és kapcsolati tőke.  Használják azt a tudás- és 
kapcsolatpotenciált, amellyel a szülők, a régi diákok, a testvériskolák tudnának segíteni az 
intézménynek, nem is szólva a tehetséges diákok eredményeinek marketing-értékéről és a 
világháló adta korlátlan lehetőségről.  
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Ajánlások a minőségi infrastruktúra kialakításához: Biztonsági szempontok 
 
A biztonsági szempontok összegyűjtésével célunk volt rávilágítani azokra a kritériumokra, 
amelyek elősegítik az iskolai feladatok biztonságos megvalósítását. Ezért olyan ajánlásokat 
fogalmaztunk meg, amelyek a biztonság kérdésén kívül az oktatás/nevelés szempontjait, és az 
iskolai környezetet használó összes résztvevő igényeit is szem előtt tartják. Fontos 
megjegyeznünk, hogy az ajánlások elveket tartalmaznak, a konkrét megvalósítás komplex 
team-munka. 
 
Az iskola tagozódjon be a helyi közösség életébe.. A gyerekek nevelése, a szocializáció nem 
csak az iskola falai között zajlik. Fontos, hogy az iskola kapcsolatot, párbeszédet tartson fent a 
helyi közösséggel, az iskola környékén elhelyezkedő intézményekkel, szolgáltató helyekkel. 
Ennek egy lehetősége, ha valamilyen módon ezek a szereplők is megjelennek az iskolában, 
részévé válnak az ottani életnek.  
Az iskola külső és belső határai legyenek világosak, akadálymentesek. Ennek kulcsa az, 
ha az iskolaépület kialakításában hordozza azokat a jegyeket, amelyek közvetítik a használók, 
látogatók számára, hogy hol, milyen határokat lépnek át, kinek a territóriumán járnak.  
Fontos, hogy a belépőhelyiség megfelelően szolgálja a porta működését. Egy élő, működő 
iskolában a portás, a portaszolgálat az, aki mindenkit ismer, azonosítani tud: tudja ki diák, ki 
tanár, nagyjából a szülőket is ismeri, és tudja ki idegen. A beérkezők számára nyújtson arra 
vonatkozó információt, hogy mit kell tennie és segítse a tájékozódást. 
Biztonsági berendezések telepítése előtt gondoljuk át azok hatékonyságát. A 
bűnüldözéssel kapcsolatos szakirodalom arra utal, hogy a biztonságtechnikai berendezések 
adott helyen talán csökkentik a különböző nemkívánatos cselekmények előfordulását, de meg 
nem szüntetik azokat: csak máshová helyezik őket. Az iskolai élet kapcsán különösen 
fontossá válhat ez a kérdés: mit nyerünk, és mit veszítünk azzal, ha ilyen berendezéseket 
alkalmazunk.  
A korszerű iskolaépületnek meg kell felelnie a korszerű munkahely követelményeinek is. 
Fontos, hogy az egyes személyeknek módja legyen arra is, hogy saját munkahelyeként élje 
meg az épületet – legyen lehetősége személyének megjelenítésére a környezetben.  
A tanároknak mind a tanáriban, mind a tantermekben megfelelő helyet kell kapniuk. 
Olyan tanári szobákat kell kialakítani, amelyek viszonylag kevés személy napi használatára 
vannak kialakítva. Emellett néhány tárgyalóban lehet megoldani a tantestületi közös 
munkavégzést. Fontos kérdés e helyiségek kapcsán a vagyonvédelem.  
Az iskolaépületnek olyannak kell lennie, hogy ne rójon plusz terhet a tanulókra. Egyrészt 
könnyen „olvashatónak” kell lennie az épületnek, amely a tájékozódást, eligazodást 
könnyebbé teszi. Másrészt megfelelően komplexnek kell lennie ahhoz, hogy ne váljon 
unalmassá, serkentőleg hasson.  
Fontos, hogy a diákok olyan épületekben tanulhassanak, ahol a teljes személyiségük 
helyet kap, amely segíti a szocializációt és a teljesítményt. A diákok teljes 
személyiségükkel vesznek részt az oktatási folyamatban, nem csak azok a tulajdonságaik 
nyilvánulnak meg, amelyek az oktatás szempontjából fontosak, kívánatosak. 
A tanulóknak is lehetőséget kell teremteni, hogy birtokolják a saját iskolájukat. Arra van 
szükség, hogy a hangsúlyosan közös használatú helyiségek mellett (pl. ebédlő, mosdók, aula, 
udvar) legyen hangsúly a priváttá tehető, perszonalizálható tereken is.  
Fontos, hogy a szülők és az iskola partneri viszonyba kerüljön. Ehhez elengedhetetlen, 
hogy – megfelelő keretek között – a szülő is magáénak érezze az iskolát, ne legyen onnan 
kizárva. 
Fontos, hogy a szülők érezzék, hogy minden szempontból jó és biztonságos helyen van a 
gyerekük. Az iskolai környezet szempontjai közül első helyen van a biztonság kérdése.  
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Ajánlások a minőségi infrastruktúra kialakításához: Egészségi szempontok 
 
Az egészségi szempontok összegyűjtésével célunk volt rávilágítani azokra a kritériumokra, 
amelyek elősegítik az iskolai feladatok egészségtámogató formában való megvalósítását. 
Ezért olyan ajánlásokat fogalmaztunk meg, amelyek a egészség kérdésén kívül az 
oktatás/nevelés szempontjait, a korcsoportra jellemző igényeket és az akadálymentesítés által 
kifejezett egészségtámogató magatartást is szem előtt tartják.  
 
Az iskola biztosítsa a tanulók kiegyensúlyozott testi (érzelmi és értelmi) fejlődését. Az 
iskola úgy tudja biztosítani a kiegyensúlyozott testi fejlődést (amelynek függvénye az érzelmi 
és értelmi fejlődés), hogy tereivel, berendezéseivel is alkalmazkodik a korcsoportok élettani 
szükségleteihez, és a gyermekek differenciált egyéni fejlesztésekor figyelembe veszi a 
gyermekek fejlődési különbözőségeit.  
Az iskola feleljen meg az egészséget támogató iskolai környezet feltételeinek. Az 
egészségtámogató környezet feltétele a kedvező légkör, a kiegyensúlyozott 
kapcsolatrendszerek, az iskolai szerepek elsajátításának sikeressége és az akadálymentesség. 
A testi-lelki egészséget képviselő szakembereknek szükségük van megfelelő 
munkakörülményekre.  
Az iskolai klíma a tárgyi környezet és az interperszonális viszonyok kölcsönhatásában 
formálódik. Az iskolai klímát egyrészt azok az építészeti sajátosságok jelentik, a melyek az 
edukációs helyszínek elrendezésében és díszítésében öltenek testet, másrészt  az e színtereken 
belül és a közöttük lejátszódó interakciók. Összességében szociofizikai kérdésként kezelhető.  
Étkezés egészséges körülményei. Az ebédlő kialakításánál javasoljuk a legfeljebb 6-8 
személyes asztalokat, s ha lehetőség van rá, akkor a boxosítást, vagyis valamilyen válaszfallal 
elválasztani legalább az asztalok egy részét. A tizenévesek különösen szeretik az ilyen tereket, 
melyek közösségképző hatása bizonyított.  
Ebéd. A gyerekek nagy része az iskolában ebédel. Sokan – és főleg a szegényebbek – csak ott 
esznek meleg ételt. Fontos arra figyelni, hogy nyugodtan tudjanak ebédelni, hogy az ebédlő 
mérete tegye lehetővé az ebédelés viszonylag rövid idő alatt történő, higiénikus 
lebonyolítását.  
Tízórai, uzsonna. Az iskolai élet fontos része egy egészséges ételeket és italokat kínáló büfé. 
Ez legyen közösségi tér is, ahol találkozni és beszélgetni lehet, ezért ajánlott, hogy a büfé 
vagy az aulához, központhoz, vagy az ebédlőhöz kapcsolódjon.  
A saját konyha kitüntetett szerepet kaphat a jövő iskolájában, mert az otthonosság 
biztosítéka. A saját konyha fontos szerepet tölt be a nevelésben is. A helyes táplálkozásra 
nevelés, az egészséges életmódra nevelés fontos eleme.  
Napközi. Legyen elég tágas, el lehessen különíteni a különböző funkciókat, hogy a gyerekek 
minél kevésbé zavarják, ugyanakkor minél kevésbé korlátozzák egymást. Jó, ha a napköziben 
van víz: tisztálkodni, festeni, manuális munkák után kezet mosni.  
Szünetek, pihenés. A kisiskolások tantermei tegyék lehetővé a tanórák játékos mozgásra, 
tornára épülő szervezését, ezt szolgálná a flexibilis, multifunkcionális berendezés. A serdülők 
esetében az iskolának biztosítania kell a fokozott mozgásigény kielégítését.  
Biztonság és egészség. Megfontolandó, milyen mennyiségű vegyszert, hogyan használ az 
iskola, ezeket hogyan lehet ártalmatlanítani, tárolni illetve elszállítani. Az udvar kialakításánál 
figyelembe kell venni a telepített növények mérgezési kockázatát.  
Mosdók, mellékhelyiségek. Kerüljük az egy-légterű vécék kialakítását.  Akadálymentes vécé 
kialakítható egy korábban mosdó előtérrel rendelkező vécé válaszfalának lebontásával is A 
tornaöltöző zuhanyzóit mindenképpen válassza el függöny. A tanulók által használt 
mosdókból semmilyen takarékossági szempontra hivatkozva nem hiányozhat a szappan. 
Ideális lenne az iskolai mellékhelyiség papírral és törölközővel való ellátottsága. 
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Ajánlások a minőségi infrastruktúra kialakításához: Szociokulturális szempontok 
 
A szociokulturális szempontok összegyűjtésével célunk volt bemutatni azokat az irányelveket, 
amelyek az iskolai infrastruktúrafejlesztés során figyelembe veszik az iskolát körülvevő 
társadalom jellemzőit, a családi hátteret és az ehhez kapcsolatos épülethasználati kultúrát, 
valamint a komfortigényt. 
 
Az épület értéket közvetítsen. Ha az iskola bejárata szép, időtálló anyagokból készül, 
ugyanakkor vidám benyomást kelt, akkor leomlik az első, vizuális előítélet, mert a kép azt 
sugallja, hogy mindenkit igényes tárgyi környezettel várnak. A helyesen megépített és 
berendezett iskola sok pedagógiai kérdést spontán módon megold, illetve a felvetődését is 
kizárja.  
Az átmenet megkönnyítése: átmenet az óvodából az iskolába. Azok a gyerekek, akiknél 
otthon kevés vagy szinte egyáltalán nincsen játék, az óvodát elhagyva elveszítik a játékokat is. 
Egy helyet is lehet gyászolni, ha érzelmileg kötődtünk hozzá. Szükséges lenne ezért olyan 
termek kialakítása, ahol az óvodai jellemzők erősebbek. 
Partnerszerű együttműködés a szülőkkel. Főleg az iskolakezdés elején rendkívül fontos 
lehet a szülők beengedése a bizalom megnyerése miatt, a kölcsönös ismerkedés miatt. Sokat 
tanulhat a tanár a szülő – gyerek kommunikációt szemlélve arról milyen mintát lát a gyermek, 
hogyan reagál bizonyos helyzetekben. Míg a szülők a tanulássegítés módját, a tanulás 
feltételeinek megteremtését, a kölcsönös bizalmat tanulhatják meg. Ezt a környezetnek is 
támogatnia kell a szülők számára is alkalmas helyiséggel, helyiségekkel, az átmenetet 
megkönnyítő teremben részvételi lehetőséggel.  
Partnerszerű együttműködés a diákokkal. Ahol sok ember mozog kis helyen, ott a fontos 
lehet a flexibilis közösségi tereket kialakítani (kint és bent), ahol az ülőkék, padok, asztalok, 
szőnyegek elrendezésével tudatosan alakíthatjuk a tanulók interakcióit, lehetőség van annak 
interpretálására, reflexióra, de azért a spontán kapcsolatokat is megengedi.  
Ahol az olvasáskultúra nem fejlett, nem jellemző ott a manuális tevékenységek előtérbe 
kerülnek, a kognitív megértést segítik. A különböző elvont tartalmak tanításához nagy 
segítséget jelent olyan tárgyi eszközök, modellek, makettek megjelenítése, amelyek a tapintás, 
mozgásos átélés, megélés útján „viszik” a tanulókat az elvont megértés irányába. 
Nemi különbségek környezeti igények terén. Javasoljuk, hogy működjék lányok számára 
egy szoba, ahol kellő mennyiségű és nagyságú tükör található. A fiúk inkább a nagy tereket, 
sportpályákat igénylik, ahol kedvükre mozoghatnak. 
Nyitott terek, udvarok, kertek. Az iskola külső terei használatukkal szintén közvetítenek 
értéket, tanítanak, szépre, munkára – persze csak a maguk természetességében, nem pedig egy 
felsőbbrendű „megmutatással”.  
A többcélú iskolai könyvtár. A lakóközösségek számára is használhatóvá tett iskolai 
könyvtárnak biztosítani kell a külső megközelítését, úgy hogy a lakossági forgalom ne 
keresztezze az iskola belső forgalmi rendszerét. A nyitottá tett iskolai könyvtár felvállalhatja a 
lakóközösségek helytörténeti gyűjteményeinek elhelyezését, és ápolását. 
A többcélú ebédlő. A korszerű konyhák jó kihasználtsága érdekében a lakóközösséget is 
kiszolgálják. Az iskolai éttermeket nyitottá kell tenni a lakóközösségek számára is.   
Kulturális és vallási szimbólumok megjelenítése. A pedagógiai programban 
megfogalmazott értékeknek ki kell fejeződnie a létesítmény kialakításában, ugyanakkor ne 
legyen kirekesztő más csoportokkal szemben. 
Változó tárgykultúra, változó társadalom. Iskola átépítése, felújítása esetén érdemes 
tájékozódni az új építészeti trendekről, anyagokról, lehetőségekről, szem előtt tartva a 
környezetbarát megoldásokat. Ideális esetben az iskola volna a legkorszerűbb épület a 
településen/ városrészben, mintaként szolgálna a helyi társadalomnak.  
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Ajánlások a minőségi infrastruktúra kialakításához: Közösségépítés szempontjai 
 
A közösségi szempontok összegyűjtésével célunk volt rávilágítani arra, milyen módon 
szolgálhatja az infrastruktúra az iskolai közösség megteremtését, kohéziójának erősítését. Az 
iskola egyszerre jelent társas és fizikai környezetet, valamint ezek folyamatos 
egymásrahatását.  
 
Utak és találkozási pontok. A folyosókon sok pad, asztal legyen, minél több közösségi tér, a 
legjobb a nagy asztal, olyan, amely köré tízen-tizenöten is le tudnak, ülni, amely tehát 
közösségi együttlétre és külön beszélgetésekre egyaránt alkalmas.  
Reggeli várakozás. A gyerekek különböző távolságokból érkeznek iskolába: van, aki nagyon 
korán érkezik. Biztosítani kell, hogy ezek a gyerekek lepakolhassanak, olvashassanak, 
tanulhassanak, játszhassanak a tanítás előtti időben. Az iskolában tanító, dolgozó emberek és 
szülők parkolási lehetőséget is igényelhetnek. A környezetbarát közlekedés megfelelő 
kerékpártároló építésével is segítendő. Nagyobb rendezvények idejére fontos biztosítani 
további parkolóhelyeket, például a környékbeli más intézményekkel együttműködve. 
Lukas órák és délutáni várakozás. Ügyelni kell arra, hogy miközben a szabadon bóklászó 
diákok számára kellemes és hasznosan kihasználható legyen a tér, közben ne zavarják a 
tanórákon résztvevő diákokat. Fontos tudni, hogy az üldögélő gyerekcsoportok általában 
kevésbé hangosak, mint az állók.  
Akadálymentesítés. Fontos úgy kialakítani a közlekedési útvonalakat, a bejáratokat, a 
mosdókat, hogy használatuk ne állítsa ezeket a gyerekeket/tizenéveseket a figyelem 
középpontjába a mindennapok során. Feleslegesen költséges beruházások, átalakítások ne 
történjenek akadálymentesítés címén, ha arra valójában nincs szükség, ha a cél elérhető 
kreatívabb, költséghatékonyabb módon is.  
Tanévnyitó és tanévzáró ünnepség. Fontos, hogy minden diák, tanár, az iskola minden 
dolgozója, továbbá minden érdeklődő szülő, nagyszülő elférjen. 
Iskolai rendezvények. Az egyes kisebb, osztály-szintű eseményeknek nincs speciális 
térigénye, de a variabilitás megkönnyíti az egyes programok szervezését. Például hasznos 
lehet, ha egy iskolában vannak nagyobb és kisebb termek egyaránt.  
Szalagavató, ballagás. Ezek a rendezvények annyira speciális tereket igényelnek, hogy a 
szalagavatókat nagyon sok iskola nem is az iskolában rendezi, hanem külső helyszíneken. 
Nagyon sok embernek kell csöndben és viszonylag rendezetten közlekedni. Ezen a két 
eseményen sarkalatos kérdés a parkolási lehetőség, az iskola olvashatósága (könnyen 
tájékozódnak-e benne idegenek) valamint a vagyonvédelem.  
Iskolarádió. Az iskolarádió jelentősége az utóbbi években részint csökkent, ezért lehetséges, 
de nem feltétlenül szükséges az iskolarádió beszerelése.  
Könyvtár. Az egyetlen könyvtár, amit minden gyereket el tud érni, az az iskolai könyvtár. A 
könyvtár legyen barátságos hely, nagyon világos, hogy minél kevesebb mesterséges fényt 
kelljen használni, és az egész kedvet csináljon az olvasáshoz.  
Elkülönült terek. Az iskola infrastruktúrájának fejlesztésénél érdemes figyelemmel kísérni a 
tanulók és dolgozók spontán kialakított találkozási pontjait. A kapcsolatok kialakulását 
elősegítő tér egyik jellegzetessége az egymással derékszöget bezáró ülőhely, az emberek 
ugyanis ezt a helyzetet részesítik előnyben társas interakció esetén.  
Kapcsolat a helyi közösséggel. Az oktatási intézmény a tanév szabadidős szakaszaiban és 
tanévzáró utáni időszakban lehetőséget adhat civil csoportoknak táborok vagy intenzív 
felkészülési folyamatok szervezésére, ha megfelelő infrastrukturális adottságokkal 
rendelkezik. A napi szabadidős kihasználtságot a településen belül vagy kistérségi szinten az 
intézmények együttműködése teremtheti meg. 
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Ajánlások a minőségi infrastruktúra kialakításához: Tanári hivatás szempontjai 
 
A tanári hivatás szempontjainak összegyűjtésével célunk volt rávilágítani azokra a 
kritériumokra, amelyek a tanárok igényeit fogalmazzák meg, ezáltal elősegítik az igényes és 
hatékony a pedagógiai munkát, valamint kellemes munkahelyi környezetet teremtenek. 
 
Megérkezés az iskolába. A tanároknak is le kell pakolniuk a kabátjukat, táskáikat, egyéb 
felszerelésüket, fontos ugyanakkor, hogy a helyiségeik ne váljanak rakodótérré. 
Tanári szoba. Egy ideális tanári a létesítmény mindenhonnan könnyen megközelíthető 
csomópontjában található. Kialakítása egyszerre lehetővé teszi az elvonulást, a találkozást, 
információcserét valamint a rekreálódást. Érdemes szem előtt tartani, hogy minden tanárnak 
szüksége van ergonómiailag megfelelő székre, asztalra. Hasznos, ha a tanári szoba térileg is 
kapcsolatban áll az iskolavezetés és titkárság szobáival. A tanári megtervezése gondos 
előkészítő munkát igényel, amelynek szerves részét kell képezze a felhasználók igényeinek, 
véleményének megismerése, összegzése és a szervezeti struktúra átgondolása. 
A többcélú iskolai szertárak. Az iskolai szertárak azon felül, hogy eszközök tárolására 
szolgálnak, egyéb szerepet is betölthetnek. Az ott berendezett munkahelyek alkalmasak 
zajterheléstől mentes, privát zóna kialakítására a pedagógusok számára. 
Iskolai munkatér: az osztályterem. Két tanterem-elosztási lehetőség ismert: az egyik 
megteremti a diákközösségek terét, és kiegészítésként használ speciális tantermeket, a másik 
minden szaktantárgy igényeire szabottan kabineteket alakít ki, és a diákok vándorolnak 
közöttük. Az osztályteremben legyen lehetőség frontális munkára és csoportmunkára 
egyaránt. Lehessen gyorsan és nagyon hatékonyan szellőztetni. Minél kevesebb mesterséges 
fényt kelljen használni.  
Speciális termek: laboratórium, projektszoba, bázis. Megfontolandó, hogy több szaktárgy 
által használt projektszobákat szereljenek fel, illetve hogy a különálló szertár-egységek 
helyett, ahol lehet, bázisokat alakítsanak ki, ahol a speciális felszerelés, eszköz mellett 
szakkönyvek, fénymásoló. számítógép segítik az órára való felkészülést. Amennyiben nem a 
szakirányú továbbtanulásra való felkészítés a cél, megfontolandó projektszoba, hordozható 
kísérleti készletek, mikrokísérleti dobozok beszerzése és használata. 
Projektmunka, témahét. Szükség lehet kiállítások elhelyezésére, prezentációk bemutatására. 
Ezek rendezésére alkalmas tér amúgy is hasznos egy iskolában: akár az iskoláról szóló 
kiállítások megrendezésére, akár művészeti kiállításokra, akár tematikus, szakmai 
kiállításokra (pl. a földrajzszakkör bemutatójára).  
A szemléltetés eszközei: interaktív tábla, vetítés, dekorálás. Olyan nagy dekorálható 
felületek kellenek), amelyek nehezen sérülnek, amelyeken cserélni lehet a kitett anyagot. Az 
órák során születő, az iskolai életet dokumentáló alkotások szerves részei lehetnek a 
dekorációnak. Érdemes fenntartható megoldásokban gondolkodni. 
Szakkörök, diákkörök. A szakkörök számára jól megtervezett tér inspirál arra, hogy 
szívesebben szervezzék őket. A tanórán kívüli, informális foglalkozásoknál feltétlenül 
figyelni kell az otthonosságra is (legyen kuckó jellege, legyen a csoport sajátja) valamint arra 
is, hogy a lehető legstabilabb megoldást válasszuk - legyen azonos helye a csoportnak. 
Versenyek, vizsgák. Az iskolákban megrendezett versenyeknek, vizsgáknak nincs speciális 
térigénye, előnyös viszont, ha vannak elkülöníthető folyosók, lezárható iskola-részek. 
Egyéni foglalkozás, korrepetálás. Kiemelten fontos, hogy legyen egy olyan terem vagy 
helyiség, ahová egy-egy kisebb csoporttal, egy-egy gyerekkel, sőt akár kollégával is 
félrevonulhat a pedagógus. 
Találkozás a szülőkkel, más külső segítőkkel vagy partnerekkel. A szülőkkel való érdemi 
találkozásnak legyenek meg a külső feltételei, mégpedig úgy, hogy a két fél egyenrangúnak 
érezhesse magát, ahol csöndben és zavartalanul lehet beszélgetni.  
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Ajánlások a minőségi infrastruktúra kialakításához: Kreativitás fejlesztése 
 
A kreativitás fejlesztés szempontjainak összegyűjtésével célunk volt a sokoldalú 
képességfejlesztés, a felhalmozott kulturális örökség átadása, a közösségben cselekvően 
együttműködni tudó öntudatos emberek nevelése. A kreativitásra, önbizalomra nevelés 
továbbgondolása a művészettel való nevelés szükségszerűségét artikulálja. Feltételezzük, 
hogy a kevésbé kreatív gyerekek is fogékonyak a népművészetre, és ösztönösen megbecsülik 
az igazán esztétikus környezetet. A tanulási környezet kreatív, multifunkcionális 
megközelítése nemzetközi trend az iskolai infrastruktúrafejlesztésben, a szellemes hazai 
megoldások követendő példák lehetnek az Európai Unióban. 
 
Esztétikus környezet. Esztétikus környezet kialakítható, ha az iskolavezetés rendelkezik egy 
megvalósítható lépésekre bontott infrastruktúrafejlesztési tervvel. 
Kulturális hagyományok. A kulturális hagyományok megőrzése és továbbörökítése a 
művészeti tevékenységeken keresztül a leghatásosabb. A művészeti nevelés a kisebbségi és a 
többségi kultúrák kapcsolatát is erősíti. A hátránnyal küzdő diákok felzárkózását elősegíti az 
önkifejezésre módot adó művészeti tevékenység.  
Gazdasági fenntarthatóság és partnerség gondolata a fejlesztésben. Nyilvánvaló, hogy 
nem ésszerű minden település vonatkozásában az összes művészeti terület személyi és tárgyi 
infrastrukturális fejlesztését végrehajtani. Kistérségi vagy helyi intézményi együttműködéssel 
megvalósított munkamegosztás teremtheti meg az optimális helyzetet. 
Kreativitásra nevelés infrastrukturális alapja. Épített vagy mobil audiovizuális stúdió az 
összes iskolatípusban az oktatás minden területén kihasználható napi rendszerességgel. A 
szabadban kialakított és elkülönített térben hatásos művészeti produkciók szervezhetők. Az 
iskola falfelületei és térhatároló egyéb elemei is bevonhatók a kreativitásra nevelés körébe.  
Fejlesztő falak. A falak kihasználásának eszköze mindenekelőtt a tükör, amely optimális 
esetben teljes falfelületet elfoglalhat. Az önmegfigyelés, a (színpadi) beszédfejlesztés 
kellékéről van szó. A falak felszereléséhez tartoznak a bordásfalak. A mozgás fejlesztésére 
szolgáló eszköznek tekinthető, amely a tértagolásnál (függőleges irány) is szerepet kaphat. 
Megvilágítás. Az érzelmi és hangulati sokféleség az önkifejezésben, a kiemelés, az 
értelmezés a drámai helyzetelemzésben szabadon felhasználhatóságot és irányíthatóságot 
kíván.  
Dráma- és színjátszás. Ennek a művészeti tevékenységnek elengedhetetlen feltétele a szabad 
tér, amelyben az interaktív tevékenységek megvalósíthatók, s amely a kreatív mozgásnak, s a 
térelrendezésnek minél tágabb lehetőségét biztosítja. A tér minden irányú kihasználásának 
feltétele a melegpadló burkolat, vagy olyan szőnyeg, amely könnyen leteríthető, a mobil, 
függőlegesen is állítható emelvény, a paravánok, amelyek a függöny szerepét töltik be.  
Bútorzat. Nem szükséges semmiféle speciális bútor a kreativitás fejlesztéséhez.  
Mozgókép- és média. Bármely szabad vagy tükörrel/bordásfallal ellátott felület elé 
vetítővászon szerelhető. A szélessávú internetes kapcsolat megléte szintén elengedhetetlen 
feltétel, hiszen a világhálós kommunikáció komplex művészeti tevékenységet tesz lehetővé. 
Ének-zene. A hangszeres zene oktatása jelentős infrastrukturális felszereltséget feltételez, 
erre szakosodnak a zeneiskolák. Az ének-zene térigénye nem speciális. Zongora elhelyezése a 
zene- és táncterem szükséges berendezése lehet. A mobil berendezésen kívül szükséges olyan 
tárolótér, ahol a hangfelvételek, kották, egyszerűbb hangszerek elhelyezhetők.  
Vizuális kultúra. A rajz- és képzőművészeti tevékenységek, kézművesség terének világosnak 
kell lennie a szemet erősen igénybevevő tevékenységek végzéséhez. Az állítható magasságú 
és dőlésszögű mobillá tehető asztalok szintén a rajztanítás alapfeltételei. Nélkülözhetetlen 
felszerelése ennek a teremnek a vízcsap. Nagyon fontos tér az elkészült munkákat kiállító 
hely.  
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Ajánlások a minőségi infrastruktúra kialakításához: Mozgásra nevelés 
 
A mozgásra nevelés szempontjainak összegyűjtésével célunk volt rávilágítani azokra a 
kritériumokra, amelyek által megvalósítható az iskolai testnevelés és diáksport kettős célja: a 
tanulók életkori adottságaihoz igazodó élettani szükséglet kielégítése, és a felnőtt korra 
elkísérő sportos, mozgásos cselekvő életvitel kialakítása.  
 
Az iskolai mozgás szemléletének átdefiniálása. Azok a felnőttek, akiknek pozitív élménye 
volt gyermekkorában a testnevelés, azok igen korán a testnevelésórán kívül is sportoltak. A 
gyermekkori sportolás meghatározó hatással van a későbbi életmódra.  
Megfelelő tisztálkodási feltételek. Tisztálkodási lehetőséget korlátozottan vagy egyáltalán 
nem biztosító öltözők rontják a diákok komfortérzetét, a testnevelés és sportfoglalkozások 
népszerűségét. Ennek érdekében találjunk megoldást a zuhanyzófülkék szeparálhatóságára, 
igényes, víztakarékos kialakítására. A tornaöltözőben legyen elegendő ülőhely, fogas és tükör.  
A sportudvar mérete és elhelyezkedése. Minimálisan elvárható 5-8 m2 tanulónként. A 
tornateremmel, illetve az iskolaudvar kijáratával közvetlenül kapcsolata legyen, se az utca 
felől, se más épület felől átjárás ne legyen a pályákon keresztül az iskolaépületbe. Az 
iskolaudvar formájától és tagoltságától függően célszerű a labdajátékokhoz legalább 50 x 30 
m-es kombinált pályát építeni, melynek szélén legalább 3 sávos (3x1 m széles) 40 m hosszú 
futópályát kialakítani, az így kialakított pálya az iskolai ünnepélyek és rendezvények 
helyszínéül szolgálhat, pormentes, műgyantaborítással – esetleg esti kivilágítással – az 
időjárástól és évszaktól függetlenül folyamatosan lehet használni. Különösebb karbantartást 
nem igényel.  
Modern sportburkolati eljárások. Hosszú időtartamú és különösebb karbantartást nem 
igényel a műanyag sportburkolat. Ezek beton vagy aszfalt alapra teríthetők, műgyanta 
alapanyagú, UV ellenálló, jó viszkozítású, gumi alapra öntött több színű koptató réteggel, 
nagy mechanikai igénybevételnek kitett, több funkciós használatra, könnyen tisztán tartható. 
Atlétika és gimnasztika. Legalább 2-3 helyen létesítsünk – az atlétika különböző szakágának 
gyakorlásához pályákat (ugró-dobó), hogy egyidejűleg kisebb csoportokban is lehessen 
gyakorolni, a közbülső formátlan területeket fákkal, bokrokkal, évelőkkel telepítsük be, hogy 
a zöld felületet növeljük, a sportudvar mikroklímáját optimalizáljuk.  
Különleges helyek kihasználása. Kisebb terület, tömör kerítés, tűzfal esetén: szabadtéri 
bordásfal készíthető időjárásálló fémrészekből, kosárlabda palánk állítása. Járdák, utak, hepe-
hupás udvarrészek: görkorcsolyázás, gördeszkázás, kerékpározás és rollerezés spontán 
sportolásra inspirálnak. Szabadtéri akadályok, játszó állványok, csúszó-mászó alkalmasságok 
a fiatalabb korosztály kedvelt szabadidős kínálatát gazdagítják. 
Egységes stílus, esztétikus megjelenés. A beépített műtárgyak természetes anyagból 
készüljenek és azonos stílust kövessenek.  
Futópálya. Célszerű 3-4 sávos pálya kialakítása (3x1,2m), hogy a váltófutás és a 
versenyszerű résztávos futás is gyakorolható legyen, 4-6 sávos 80-120 m-es egyenessel, ahol 
mérhető versenyek síkon és gáton – már-már az atlétika ízét-zamatát kínálja.  
Úszómedence. Természetesen ez a fejlesztés sem minden iskolában valósítható meg, de az 
intézmények közötti együttműködés révén a tanítási folyamat része lehet.  
Parkosítás. Érdemes padok, kerti pavilonok, futónövényekkel körbeültetett pihenőhelyek 
kialakítása a sportudvar csendesebb zugaiban. Zaj- és porvédelmi megfontolásból a 
sportpályákat és szabadtéri létesítményeket erős növésű cserjékből foglaljuk zöld keretbe. 
Mozgásra nevelés szervezettségének téri feltételei. Az iskolák hangulatának egyik nagyon 
fontos összetevője a tornaterem, a sportpálya. A fejlesztés tervezésénél fontos átgondolni a 
testnevelésórák menetrendjét. Lehetőleg az előző óráról kijövők és a következő órára érkezők 
ne akadályozzák egymást. Ne a higiéniai feltételeken múljon a mozgás szeretete! 
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11.6 Beleegyező nyilatkozatok az iskolaigazgatóktól 
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