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Oktatás célja:
A kurzuson áttekintjük a környezetpszichológia alapvető elméleteit, módszereit – a design kontextusában.
Tartalma/témakörei:
-

Környezetpszichológia és társterületei: történeti-módszertani-etikai áttekintés. Környezetpszichológiai
fenntarthatóság. Környezetészlelés, ambiens ingerek.

-

A környezet megismerése: tájékozódás, eligazodás. Affektív kapcsolat a környezettel: érzelem, motiváció,
személyiség.

-

Szociofizikai környezet: magánszféra szabályozás. Zsúfoltság.

-

Település, közterek, mobilitás. Lakókörnyezet / az otthon(osság) környezetpszichológiája

-

A munkavégzés terei, formális és informális oktatási környezetek. A kikapcsolódás terei

-

Probléma-terek: betegség, deviancia. Gyógyító terek.

-

Természeti környezet. Környezet- és természetvédelem, (környezetpszichológiai) fenntarthatóság.

Számonkérési és értékelési rendszere:
Beadandó munka: egy épített vagy természeti környezet vagy elemei – épület, park, helyiség, utca, műalkotás,
utcabútor, használati tárgy stb. – részletes elemzése egy vagy több választott környezetpszichológiai szempont
szerint (pl. térhasználat, zsúfoltság, érzelemkiváltó jelleg stb.). A korrekt és adekvát szakirodalmi hivatkozás és
szakirodalmi beágyazottság küszöbkövetelmény (a hivatkozás szabályait nem követő munka nem értékelhető). A
munkát elektronikusan kell elküldeni a dull.andrea@ppk.elte.hu emailcímre.
A munka műfaja lehet:
·

elemző esszé, amely formáját és tartalmát tekintve feleljen meg a tudományos írásművek követelményeinek.
A választott szempont, elemzendő probléma környezetpszichológiai szakirodalmi „felvezetése” (pontos
hivatkozásokkal) és szakszerű tárgyalása a dolgozat része. Szövegterjedelem (mellékletek nélkül): min. 5. –
max. 8 oldal. A szövegszerű részhez mellékelni kell a választott helyszín dokumentációját (fotóit, alaprajzát
stb.).

·

fotó-, film vagy egyéb vizuális tanulmány, amelyben a választott szempont, elemzendő probléma a vizuális
elemzése dominál. Ebben az esetben a szöveg szerepe az, hogy segítse az elemzés környezetpszichológiai
kontextuálását. Itt is fontos a megfelelő szakirodalmi beágyazottság.

Határidő: 2022. június 6. Pótlás: az elemzés késedelmes küldése lehetséges június 13. éjfélig, ekkor a késés egy
jegy levonással jár. A június 14. után beadott munkák jegye feleződik.
A beadott munkákat átnézem, írásban és szóban egy közösen egyeztetett időpontban részletes visszajelzést adok.
Az értékelés alapján megajánlok egy jegyet. Jegyjavítási igény, illetve elégtelen munka esetén (1) a javasolt
korrekciók mentén javított dolgozat újra beadható, vagy (2) a munka szóban „megvédhető” egy, az elemzés
témájához kapcsolódó téma megbeszélése során.
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