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Témák

1.Kreativitás és Design Thinking: egy 
művészeti munkamódszer, amely 
számos területen működik

2.Bauhaus pedagógia és Design 
Thinking – egy 100 éves modell 
aktualitása

3.Tervezéses Gondolkodás az 
oktatásban: néhány hazai és 
nemzetközi projekt 



1. Kreativitás és Design Thinking

„Olyannak látom magam, mint 
egy gyermeket, aki játszik a 
tengerparton, és miközben 

önmagát szórakoztatja, 
időnként talál egy sima kavicsot 
vagy egy szokottnál csinosabb 

kagylót”.
Newton



Kreativitás és vizuális 
gondolkodásJellemzői:

• divergens (elágazó) produkció;

• fluencia (folyékonyság, 
válaszszám);

• flexibilitás (hajlékonyság);

• originalitás (eredetiség).

Szintjei: 

1. Kifejező kreativitás

2. Produktív kreativitás

3. Újító (innovatív) kreativitás

4. Teremtő (emergentív) kreativitás



Kreatív gondolkodás: 
az alkotó(k) 

a középpontban

Kérdésfeltevés: a téma 

áttekintése, a probléma feltárása

Tapasztalatszerzés: a probléma 

megoldásainak áttekintése

Képességrendszer: a feladat 

megoldásához szükséges 

képességek megszerzése /

mozgósítása

Ötletroham: a probléma és a 

megoldási terv megvitatása

Forrás

Forrás

https://fyeahhistoricalwhaling.tumblr.com/post/74199703288/aubade-pages-from-logbook-of-the-ship-william
https://austinkleon.com/2013/01/06/pocket-notebooks/


Kreatív gondolkodás: 
az alkotó(k) a középpontban

Forrás: James Taylor

• Tanulás: hiányzó képességek 

megszerzése, kutatás

• Autonómia: az alkotó számára 

vállalható megoldás kiválasztása

• Kompetencia: az alkotási folyamat 

uralása

• Megoldás: a kielégítő megoldás 

megtalálása

https://www.jamestaylor.me/


Stanford University, 
Hasso Plattner Institute of Design

Design Thinking
/ Tervezéses 

Gondolkodás:

a kliens a 
középpontban

https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg


Weboldal

https://ifworlddesignguide.com/social-prize/if-social-impact-prize-2018


Verseny kategóriák

https://ifworlddesignguide.com/social-prize/if-social-impact-prize-2018


Forrás

http://open.mome.hu/design-thinking/


Design Thinking Bootleg 

ÉLD ÁT!    HATÁROZD MEG!  ÖTLETELJ! 
KÉSZÍTS  PROTOTÍPUST!  TESZTELJ!

A Bauhaus kézműves / építész iskola 
pedagógiája hasonló elveken alapul.

https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg


A  Bauhaus, mint metafora



Neo-világ: a Bauhaus korának közízlése

A polgár otthona a boldog békeidőben

https://mindennapoktortenete.blog.hu/2015/02/08/polgari_otthon


W. Gropius: A Bauhaus tanterve. 
Weimar, 1919. Forrás

Kognitív inaskodás: mentoráló céhmester rendszer

Művész / tudós / tanár mentorok

A kortárs képalkotó technika művészetbe emelése, 
művészi témák/technikai innovációk

https://www.flickr.com/photos/ad_symphoniam/4030762763


Design Thinking
a Bauhaus pedagógiában

Integratív szemléletű 
Alapkurzus: művészeti 
ágak, műfajok, formák 
szinergiája

Együttműködő, kísérletező 
tanulás: csoportmunka 
többféle képzettségű 

tagokkal



Moholy-Nagy László
(1895-1946)

Josef Albers-szel vezette az 
Alapkurzust, megalkotta a 20. 
század új, gépi/képi nyelvét, 
pedagógiai műve pl. „Az 
anyagtól az építészetig” 

Festő, fotóművész, designer, 
pedagógus, művészetelmélet író 
stb. A Bauhaus ifjú mestere, a 
Center for Advanced Visual Studies
alapítója, MIT, Boston, pedagógiai 
műve pl. „A világ új képe a 
tudományban és a művészetben”.

Kepes György
(1906-2001)



A Design Thinking elemei, Bauhaus példákkal 

Éld át
Az emberközpontú design 
alapja az empátia.

A tervezői problémáid nem a 
sajátjaid - a megrendelőidtől 
származnak – ismerd meg 
értékeiket!

Megfigyelés

Kapcsolatteremtés

ÁtélésAz angol nyelvű művelet leírások 
forrása: Design Thinking Bootleg 

https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg


A kihívás honlapja 

https://dschool.stanford.edu/shadow-a-student-k12


A Bauhaus totális színháza: formák és színek dinamikája, 
érzelemkifejező improvizáció a mozgó emberi test 
megismerésére.



Az érzelmek átélésének alapja: megfigyelés, tanulmányok 
készítése, zene, dráma, tánc és kép integrációja 



Határozd meg
Az átélési fázisban gyűjtött 
tapasztalatok átfordítása 
szükségletekké, 
lehetőségekké, megoldható 
tervezői problémákká.

A megismert megrendelők 
igényeihez igazítva, a tervező 
meghatározza, milyen 
problémákat  oldjon meg az 
új tér vagy tárgy



A Bauhaus kézműves műhelyében: taktilis
gyakoratokból textil művészet



Ötletelj

Radikális tervezői 
alternatívák

Lobogás, nem égés 

Széles körből merített ötletek 
gazdag gondolati bázis, amelyből a 
felhasználó számára prototípusok 
készíthetők



Radikális ötletelés: 
lámpaterv a 
Bauhaus 
Fémműhelyéből



A színkontrasztok és 
harmóniák variálására 
készült játékok Paul Klee: 
“Képi formatan” 
kurzusáról, 1923–24



Készíts prototípust

Ez egy post-it-fal, színjáték, 
vagy tárgy is lehet. 

Olcsón előállítható, sokféle 
ötletet megjelenítő legyen.

A lényeg: tesztelhető legyen 
rajta a tervezői gondolat.

Célja az empátia elmélyítése, 
a sikerre vezető megoldás 
kiválasztása.



Kepes György és hallgatói: Felfedezés – Fényinstalláció, 
Hayden Gallery, Massachusetts Institute of Technology, 1970

Kepes György és William Wainwright:
Photoelasztikus séta, 1969

A DESIGN LABOR
Természettudományos kísérletezés, 

esztétikai célok megvalósítására



Wilhelm Wagenfeld, Carl Jakob Jucker: Table Lamp. 1923-24. 
Museum of Modern Art (MOMA), New York



Tesztelj

A cél a kiválasztott prototípus 
alapján visszajelzések gyűjtése, 
a terv finomítása. 

Az egyszerű prototípust 
elhelyezed a leendő 
felhasználó életében.

Tanulj a kudarcból! A 
prototipizálás célja a legjobb 
ötlet kiválasztása, a tesztelésé 
a hibák feltárása.



Breuer Marcell: Klubfotel (Model 
B3, Wassily Szék), 1925

„A legextrémebb munkám! (…)
a legkevésbé művészi, és a leginkább logikus,
a legkevésbé „otthonos” (cosy) és a leginkább 
mechanikus tervem." (Breuer Marcell, 1925)

Klasszikus angol 
klubfotel, 1920 körül



Breuer Marcell: tervek a Wassily Székhez, 1925



„Az úriember széke!” (reklámszöveg)

A modern design 
ikonikus műve Lucia 

Moholy-Nagy művészi 
tárgyfotóján



A Bauhaus pedagógiai 
öröksége

Interdiszciplinaritás
 Művészet és tudomány

szinergiája

Multimédia  intermédia

Kollaboratív kreativitás

33

Walter Gropius

Hannes Meyer

L- Moholy-Nagy

Marcel Breuer

György Kepes



A Tervezéses Gondolkodás, mint design módszer: felhasználó központú.

A Tervezéses Gondolkodás az oktatásban: tanuló központú.

Design Thinking for Educators

https://designthinkingforeducators.com/design-thinking/


A Design Thinking
(Tervezéses Gondolkodás) 

fejlesztése

Projekt weboldala

https://www.a-lab.nl/events/design-we-trust


Bauhaus 100 
Pozsonyban:

interaktív 
kiállítás / 
játszótér
gyermek

foglalkozásokkal



MOME kurzus: Design Thinking

Interjú – Interjú Bényei
Judit projekt vezetővel és 
Csernátony Fannival, 2019. március

http://open.mome.hu/design-thinking/
https://designisso.com/2019/03/26/szamunkra-egyertelmu-hogy-mindenki-designer-interju-benyei-judittal-es-csernatony-fannival/
https://designisso.com/2019/03/26/szamunkra-egyertelmu-hogy-mindenki-designer-interju-benyei-judittal-es-csernatony-fannival/


MOME BeSteam projekt

• Design Thinking alapú oktató munka: formatervező hallgatók 
tanítanak általános iskolásokat

• Digitális technológiák ötvözése hagyományosakkal

• A gyerekek minden fázist megtapasztalnak az felhasználók 
megismerésén és a kivitelezésen át a bemutatásig

http://digitalcraftlab.mome.hu/hu/fejlesztes/


Projekt honlap

https://www.gobotu.nl/social-impact-by-design/?lang=en


Bauhaus félévek, Kaposvári Egyetem, 
Rippl-Rónai Művészeti Kar

Szabó Zsófia, Szigethy Anna (2019). A Bauhaus pedagógiai programja 
és a kortárs művészeti képzés.

Bauhaus up! - képzőművészeti előadás - Kaposvári Egyetem

A Bauhaus története, stílusai és alkotó 
módszereinek megismerése

Design filozófiája a tervezésben: 
alkotói gyakorlatok 15 kurzuson 

Ikonikus munkákat, szellemiségét, történetét 
dolgozzák fel, vagy ma is aktuális vizuális és 
társadalmi problémákra reflektálnak  

http://magister.uns.ac.rs/files/kiadvanyok/konf2019/ConfSubotica2019.pdf
http://www.mk.ke.hu/kezdolap/hirek/556-bauhaus-up-kepzomuveszeti-eloadas


Tervezéses Gondolkodás a 
Moholy-Nagy Vizuális Modulokban

Vizuális kommunikáció: napjaink 
domináns kifejezésmódja: a képi 
nyelv elsajátítása

Vizuális média: a technika 
humanizálása

Környezetkultúra: az élettér 
humanizálása

Kortárs képzőművészet: a kamasz 
(szub)kultúrák metszéspontjában

Négy modul – négy kézikönyv: 
pedagógiai és tanítási-tanulási 

program, 1.-11. osztály

http://vizualiskultura.elte.hu/

MTA Tantárgypedagógiai Program MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport

http://vizualiskultura.elte.hu/
https://mta.hu/tantargy-pedagogiai-kutatasi-program
https://mta.hu/tantargy-pedagogiai-kutatasi-program/mta-elte-vizualis-kultura-szakmodszertani-kutatocsoport-107086


Can't park the 

car? 

Blame your 

hormones! 

No, it's not 

sexist

Egy fontos, design alapú
fejlesztési terület: 

a térszemlélet

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-4111376/Can-t-park-car-Blame-hormones-No-s-not-sexist-nonsense-Scientists-say-ll-better-different-times-month.html
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-4111376/Can-t-park-car-Blame-hormones-No-s-not-sexist-nonsense-Scientists-say-ll-better-different-times-month.html
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-4111376/Can-t-park-car-Blame-hormones-No-s-not-sexist-nonsense-Scientists-say-ll-better-different-times-month.html


• A térszemléletben és téralkotásban robusztus
nemi különbségek vannak a férfiak javára.

• A terület, ahol a legnagyobb az előnyük: a
mentális forgatás. (Sorby, 2007)

• A téri képességek nélkülözhetetlenek pl. a 
mérnöki, technikusi pályákon – a nők speciális, 
képességeiknek megfelelő fejlesztésére új 
módszerek szükségesek.

• A műszaki rajzi konvenciókon alapuló, klasszikus 
módszerek hatása gyenge, nem szolgálják a 
fejlesztési esélyegyenlőséget. ender equity in 
technical and scientific fields should involve
development in this area.

A téri képességek nemi különbségeket 
figyelembe vevő fejlesztése (2016-…)



• Építő játékok, robotépítők

• 3D számítógépes játékok 
(mentális térkép!)

• Geometria feladatok 
megoldása

• Bizonyos csapatsportok: 
futball, kézi/kosár labda

• Barkácsolás, kézimunka –
jellegzetes női 
tevékenység, igen ritka 
manapság

Térszemlélet fejlesztő tevékenységek
= „fiús játékok”



Article

LEGO világ 
lányoknak!

https://www.educationaltoys.expert/girls-need-to-build-too/


MTA-ELTE Vizuális Kultúra 

Szakmódszertani Kutatócsoport: 

Moholy-Nagy Vizuális Modulok

Kompetencia alapú fejlesztés és értékelés

• Vizuális képességek: képi kommunikáció, 
térszemlélet, színbefogadás 

• Kreativitás, divergens gondolkodás,
kombinatív képesség

• eDia online tesztkörnyezet (MTA-SZTE Képességkutató 
Csoport): bemért vizuális képességtesztek. 

• Képes Önértékelő Lap,

• TCT Kreatív Gondolkodás Teszt 

• Portfólió, vizuális tehetség esettanulmány sorozat



MTA-ELTE Vizuális Kultúra 

Szakmódszertani Kutatócsoport: 

Moholy-Nagy Vizuális Modulok

Környezetkultúra modul: építés 
valós térben, 5.-11. osztály

Térkommandó a Fazekas Mihály Gimnáziumban

https://designped.com/2016/03/08/terkommando-kozossegi-terek-az-iskolankba/


Térszemlélet 
minta: 893 fő

GRADES/Training N FEMALE MALE Mérés

Általános isk. 5. oszt. 335 168 167 2017, 
2019Középiskola, 9. oszt. 261 118 143

Építész és 
építőmérnök hallgatók

297 123 174 2014-2018

Babály Bernadett építész, rajztanár, doktorandusz kutatása



TÉRI 
VIZUALIZÁCIÓ
5 & 9. osztály



TÉRI 
ORIENTÁCIÓ 

5 & 9. 
osztály

Babály Bernadett 
feladatai



TÉRI 
ORIENTÁCIÓ 

8 & 10. osztály

Babály Bernadett 
feladatai



A téri műveletek komplexitásának 
fokozódásával növekedik a fiúk előnye.

A teljesítményeket és a nemi különbségek 
mértékét nagyban befolyásolja az 
iskolaválasztás (a szelekciós mechanizmus 
elsősorban a középiskolákat érinti 
Magyarországon)

A téri képességek fejlődését pozitívan 
befolyásolja: építőjátékok, a matematika 
és a vizuális nevelés – az új NAT-ban csak 
16 éves korig!

Részletesebb vizsgálatot igényel a 
sportolás és a számítógépes játékok 
hatása a téri képességek fejlődésére.

10-17 évesek 
eredményei



KÍSÉRLETI 
PROGRAM

Építész és 
építőmérnök 

hallgatók

 Kreatív feladatmegoldás a 
Tervezéses Gondolkodás lépéseivel 
a kreativitás és a téri képességek 
fejlesztése

 Integratív alkotó módszerek: (a téri
tapasztalatok, az ábrázolásmódok, a
kreatív problémamegoldó stratégiák
és az innováció együtt

 Mindennapi vizuális kommunikáció
és a tervezőirodában alkalmazott
kifejező eszközök

 Valódi és virtuális alkotó környezet -
összevetjük az alkotói 
tapasztalatokat és a fejlődést.



ÉRTÉKELŐ 
ESZKÖZÖK

Építész és 
építőmérnök 

hallgatók

Diák kérdőívek

Helyszíni 
megfigyelés

Képi dokumentáció

Tanulási napló 
(önreflexiók)

Magyar Térszemlélet 
Teszt (Séra, Kárpáti &
Gulyás, 2002)



KONTROLL CSOPORT:

hagyományos kétdimenziós feladatok

KÍSÉRLETI 
PROGRAM

Építész és 
építőmérnök 

hallgatók



KÍSÉRLETI CSOPORT:

háromdimenziós modellek, virtuális téri munka

Projekt módszer, 5 hónap (1 szemeszter)

KÍSÉRLETI 
PROGRAM

Építész és 
építőmérnök 

hallgatók



a fejlesztés
EREDMÉNYEI

MÉRNÖK HALLGATÓK
kísérleti csoport

 Csökkent a fiúk és lányok közötti különbség. 
Az előmérésnél még szignifikáns a fiúk előnye, 
az utómérésnél már nem.

Nem
Előteszt (%) Utóteszt (%)

Fejlődés

(%)

Mean St.d. Mean St.d. Mean St.d.

Fiú

(N=174)
66,20 14,35 74,72 15,47 8,53 12,33

Lány

(N=123)
60,02 13,11 71,03 16,61 11,01 13,10

Független 
mintás           
t-próba

t=3,85 

p<0,001

t=1,94 

p=0,053 n.s.*

t=-1,67, 

p=0,097 n.s.*

* Nem szignifikáns

Pirossal a fejlődés %-os mértéke van kiemelve



A fotós, filmes dokumentációk és a 
munkanaplók alapján megállapítható, 
hogy alapvetően azonos téri 
gondolkodással jellemezhetők a nők 
és a férfiak.

Nemi különbségeket csak néhány 
tevékenységben és attitűdben 
találtunk.

a fejlesztés
EREDMÉNYEI

MÉRNÖK 
HALLGATÓK

kísérleti 
csoportok



A férfiak közel kétszer annyi időt töltenek el 
strukturális problémák megoldásával (pl. 
szerkezeti felépítés, formakapcsolatok), amely 
elősegíti a térbeli viszonyok értelmezésének 
képességét. 

Ezzel szemben a nők esztétikai problémák 
megoldásával töltenek el több időt, pl.: a szín 
és textúra megválasztásával.

helyszíni 
megfigyelés

EREDMÉNYEI

MÉRNÖK HALLGATÓK
kísérleti csoportok



A lányok a téri és technikai problémák 
megoldását tartották legnehezebbnek a félév 
alatt, míg a férfiak elsősorban az esztétikus 
megjelenítést.

A fiúk magabiztosabban, gyorsabban oldották 
meg a feladatokat, míg a nők számos esetben 
bizonytalankodtak és munkájukat a valós 
teljesítményüknél gyengébbre értékelték. 

hallgatói
VISSZAJELZÉSEK,

ÖNÉRTÉKELÉS

MÉRNÖK HALLGATÓK
kísérleti csoport

A Tervezéses Gondolkodás, a kreatív, nyitott, 
életközeli feladatok és esztétikus 

megoldásoknak kedvező kifejező eszközök
a lányok képességfejlődése szempontjából 

döntő jelentőségű volt. 
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