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Elôszó

A tanulási környezet megtervezése: 55 példaértékû oktatási létesítmény címû könyv arról szól, hogyan segíthetik a színvonalas épületek az oktatás
folyamatát. A világ különbözô tájairól vett példákon keresztül megismerhetô, hogy az épületek, s az azokat körülvevô területek megtervezése, használata és a velük való gazdálkodás hogyan járulhat hozzá a tanítás és tanulás minôségének javításához.
Huszonegy OECD tagország 90 iskolája és egyeteme jelentkezett újonnan
épített vagy felújított épületek bemutatása, illetve olyan témakörök illusztrálása céljából, mint az iskolák és az információs társadalom, az oktatási létesítmények és környezetük, a könyvtárak és tanulóközpontok, a
posztszekunder oktatás elsô éveit kiszolgáló épületek kialakítása, valamint
ezek egészségvédeme és biztonsága.Tartalmilag ez a könyv a PEB elsô,
1996-ban kiadott és sikeresnek bizonyult összeállítása, a Schools for Today
and Tomorrow nyomán halad. Az elsô könyv kifejezetten az alap- és középfokú oktatásnak otthont adó létesítményekkel foglakozott, míg ebben a
második könyvben a posztszekunder oktatási intézmények (egyetemek, fôiskolák és mások) valamint felnôttoktatási létesítmények is szerepelnek.
A létesítmények végsô kiválasztását végzô nemzetközi zsûrit építészettel,
oktatásüggyel és az iskolák építésének anyagi vonzataival foglalkozó szakemberek alkották. A zsûri megítélése szerint a könyvben bemutatott 55 intézmény a PEB 1997-2001 közötti munkatervében szereplô egy vagy több
kategória keretében kimagasló teljesítményt ért el. A zsûri az általa különösen figyelemreméltó néhány létesítményre külön is fel szereretné hívni
a figyelmet: ezek leírása az 1. fejezetben található.

A PEB Irányító Bizottság ôszintén köszönetet mond a projekt minden
résztvevôjének, különösen a zsûri tagjainak.
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Bevezetés

A változás kihívása
A társadalom, gazdaság és technológia gyors változása által fémjelzett korban élünk. Az oktatás
terén bekövetkezô változások gyakran nagy hatással vannak az iskolák, fôiskolák és egyetemek kialakítására. A meglévô oktatást szolgáló épületek, valamint az újak építéséhez használatos kipróbált módszerek már nem felelnek meg az új kihívásoknak. Az új igények új megoldásokat követelnek.
Arról szóló döntésében, hogy mely projektek kerüljenek bele ebbe az összeállításba, a zsûri igyekezett kiválasztani azokat az iskolákat és egyetemeket, amelyek az új kihívásokra adott eredeti
és szellemes válaszokat testesítik meg.

A kiválasztás szempontjai
Az oktatási intézményeknek lehetôséget kell nyújtaniuk mind az ismert és feltárható jelenlegi,
mind a jövôben felmerülô, ma még elôre nem látható igények kielégítésére. Olyan környezetet
kell biztosítaniuk, amely segíti és hatékonyabbá teszi a tanulási folyamatot, ösztönzi az innovációt, és amely a tanulás szolgálatában felhasználható eszköznek és nem öncélú építészeti mûremeknek bizonyul, kimagasló teljesítményt ér el Ezekre a létesítményekre nem úgy kell tekinteni,
mint egyedülálló teljesítményt elért és kiválasztott kevesek oktatását szolgáló együttesrere, hanem úgy mint a mindenki számára elérhetô egész életen át tartó tanulást elôsegítô és a szabadidô kellemes eltöltését lehetôvé tévô közösségi erôforrásra. Fontos a költséghatékonyság és törekedni kell a fenntartási és üzemeltetési költségek minimalizálására, biztosítva ezzel, hogy a tervezés során és a ma meghozott döntések ne rakjanak fölösleges terheket az elkövetkezô generációk vállára. Végezetül a tervezés során nem csak az egyének, de a földkerekség egészének boldogulását is szem elôtt kell tartani.
Ezeken a gyakorlati szempontokon túl, a zsûri igyekezett megtalálni azokat a projekteket, ahol
érzékelhetôvé váltt egy szinte megfoghatatlan, ám lényeges összetevô jellemzô vonás – az örömszerzés szándéka. A zsûri azt kutatta, hogy az épület és környezetének kapcsolata, az anyagok
megválasztása, a formák és az arányok, a színek, fények és hanghatások árnyalatainak változásai
vajon örömet okoznak-e a szemlélônek. Olyan örömmel, amely jókedvre derít, és amely mind a tanulókat, mind pedig a tanárokat megerôsíti abban, hogy maga a tanulás jóval többet jelent annál, mint egyszerûen csak mindazoknak az ismereteknek és készségeknek a megszerzése, amelyek a túlélést hivatottak biztosítani ebben az egyre inkább versenyre épülô világban.
A projektek megvalósításán sokan, sokszor több éven keresztül dolgoztak olyan emberek, akik az
igények felmérésében, a kezdeti tervek meghatározásában, a helyszín kiválasztásában, a szükséges források biztosításában, az épületek megtervezésében és az építkezés embert próbáló feladatában egyaránt részt vettek. A könyvünk számára elküldött épületek leírásai megôrzik az utókor
számára azok munkáját, akik létrehozásukban részt vettek.
Mindezeket szem elôtt tartva a zsûri mindent megtett annak érdekében, hogy egyetlen projekttel
kapcsolatban se szülessen könnyelmû döntés; mert a beküldött projektek mindegyike érdemes volt
az alapos tanulmányozásra és gondos értékelésre. A jelentkezôk száma azonban nem tette lehetôvé, hogy minden olyan projekt bekerüljön a könyvbe, amelyet arra érdemesnek tartottunk. Ha
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valamely épület kimaradt, azt ne tekintsék kudarcnak vagy visszautasításnak, csak egy arra szolgáló jelnek, hogy valamilyen módon korlátozni kellett a bekerülô projektek számát. Ezért a kiválasztott projektek minden szempontbó nem szükségképpen kiemelkedôek, de a vizsgált témakörök közül egyre vagy többre, közülük mindegyik ötletes választ ad.
Ez az összeállítás azokra a tágabb értelemben vett témakörökre koncentrál, amelyek a PEB munkájának középpontjában állnak: milyen lesz az iskola a jövôben; a posztszekunder oktatás és az
igények kielégítése; valamint az oktatást kiszolgáló infrastruktúra menedzselési stratégiái. A felsorolt fôbb témakörök mind altémákra bonthatók, s amelyek mind-mind hatással vannak az oktatási épületek fizikai kialakítására.

A jövô iskolája
Az oktatással kapcsolatos technológiák fejlôdése, és különösen a személyi számítógépek egyre nagyobb mértékû elterjedése gyökeresen átalakította az iskolai tanulás módszereit és az iskolák számára rendelkezésre álló ismeretek mennyiségét és választékát. Sok iskolai projekt tágas, jól felszerelt könyvtárt és információs központot tartalmaz. A projektek egy része bemutatja azt is, hogyan lehet ezeket a létesítményeket úgy megtervezni, hogy tanítási idôn túl is használhatóak legyenek, lehetôséget biztosítva ezzel a közösség minden tagjának arra, hogy az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Több projekt épült arra a felismerésre, hogy az iskolák fontos
szerepet játszhatnak az egész életen át tartó oktatásban és a szabadidôs tevékenységekben, így
az iskola tervezésekor gondot fordítottak arra, hogy az iskola tereit – aulákat, közösségi tereket
és tornatermeket – a közösség is használni tudja.
Egyre inkább tisztában vagyunk azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a természeti erôforrásokra és Földünk éghajlatára, ezért egyre több ember számára fontos a környezeti nevelés.
Biztató jelek vannak arra, hogy a projektek közül hányban alakítottak ki ötletes, ösztönzô hatású, változatos terepet az iskolaépület körül, olyat, amely a szabadtéren megvalósúló tanulás helyszínéül szolgálhat. Néhány esetben az iskola a közösség rendelkezésére álló közös nyitott tér meghosszabbításaként, a környezô parkokhoz és játszóterekhez kapcsolódik.

Felsôoktatás – az igények kielégítése
Az iparban és a kereskedelemben végbement fejlôdéssel összefüggésben a közelmúltban megnôtt
a tanulók száma, új képzési formák iránt merült föl igény; ennek következtében egyrészt bôvült
a felsôoktatás1, másrészt pedig megváltoztak az oktatás helyszínével kapcsolatos igények. Több
projektben látható volt, hogy mivel a tantermekben és a mûhelyekben folyó oktatást egyre gyakrabban egészíti ki indvidualizációs és számítástechnikai eszközökkel támogatott tanulás, ezért az
ezekhez kapcsolódó igények kielégítése érdekében jól felszerelt új könyvtárak és információs központok létesültek.
A posztszekunder oktatáson belül fôleg olyan tanfolyamokra van igény, amelyek szélesebb körûek, mint a hagyományos szakmai programok, illetve szakképzô tanfolyamok. A projektek egy része ezt az igényt a korábbinál többféle és kevésbé specializált, oktatásra használható tér biztosításával, valamint kellemes, az egyéni tanulást és a társas elfoglaltságot lehetôvé tévô terek kialakításával kívánta kielégíteni, megfelelve ezzel a változatosabb társadalmi háttérrel rendelkezô
és fiatalabb korcsoport igényeinek.
A projektek egy része ezeknek az igényeknek a kielégítését beépítette a meglévô fôiskolák bôví1 Ideértve s posztszekunder oktatást , azaz az „akkreditált felsôfokú iskolarendszerû szakképzést „ (AFISZ)
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tésének és korszerûsítésének tágabb programjába. Több példát láttunk arra, hogy ezeknek az új
létesítményeknek a hozzáépítésével egy korábban unalmas, csúnyácska épület teljes mértékben
átalakult és olyanná lett, ami megfelelô a XXI. századnak és egybevág a diákoknak az intézmény
vonzó megjelenésével kapcsolatos elvárásaival.

Az oktatást kiszolgáló infrastruktúra menedzselési stratégiái
Az oktatásban hosszú távon bekövetkezô változások, a fenntartási költségek csökkentése, a jobb
helykihasználás szükségessége, az alternatív finanszírozási megoldások, valamint az egészségvédelmi és biztonsági szempontok tervezésre gyakorolt hatása talán nem olyan szembeszökô a projekteket illusztráló rajzok és fényképek esetében, mint más kiemelt témaköröknél, ám nem kevésbé fontos.
Az oktatásban hosszú távon bekövetkezô változások lehetôségének figyelembe vétele jelentôs hatással van arra, hogy az épületeket milyen költséggel lehet majd az új, elôre nem látott igényekhez igazítani. A keretes struktúrákban nem teherhordó elválasztó falakat alkalmazó, és bôséges
mechanikai, elektronikus és elektromos kapcsolódási pontot felmutató épületek eredendôen jóval
rugalmasabbak és alkalmazkodóbbak lesznek, mint a hagyományosabb módon épült létesítmények. A különálló épületekbôl álló komplexumoknak könnyebb lesz alkalmazkodniuk a létszám
esetleges csökkenéséhez, hiszen a felesleges teret átadhatják más, közösségi vagy magánfelhasználóknak.
Az egyszerû, egyenes vonalakból építkezô, tartós anyagokkal burkolt építmények fenntartási költsége hosszú távon valószínûleg alacsonyabb. Hasonlóképpen, a kompakt formájú, a külsô felszínt
minimálisra csökkentô alaprajzú épületek hôvesztesége kisebb, és fûtésük kevesebb energiát
emészt föl. Néhány épület esetében világos, hogy célként jelölték meg a fosszilis tüzelôanyagok
fogyasztásának, valamint a környezetszennyezés mértékének csökkentését is – ezt nem csupán az
anyagok és az építési eljárás megválasztása szolgálta, hanem az is, hogy olyan alakú épület jött
létre, amely a lehetô legnagyobb mértékben kihasználja a napenergiát, a természetes fényt és
szellôzést, valamint élénkítôleg ható belsô tereket foglal magában.
A kurzusok változatosságának és a választás szabadságának növekedése változatosabb csoportméretekhez vezet. Azok az épületek, melyek a standard tantermek és elôadótermek helyett sokféle
méretû és típusú tanításra alkalmas teret kínálnak, minden bizonnyal hatékonyabb térkihasználást érnek el, és maga az épület is érdekesebb, változatosabb lesz.
Az oktatási létesítmények megépítésében használatos új megközelítések, például az állami és magánszervezetek együttmûködése, nem csupán az épületek alaprajzára volt hatással, de olykor ennek volt köszönhetô, hogy az intézmény új épületegyüttest kapott, és mûködését nem kellett egy
meglévô régi, a célnak kevésbé megfelelô épületben folytatnia. Az új finanszírozási stratégiák
eredményeként a hangsúly a kezdeti beruházás költségeirôl áttevôdött az épület teljes élettartama alatt felmerülô költségek összességére, és a tervezôket olyan megoldások alkalmazására ösztönözték, amelyek csökkentik a késôbbi fenntartási és karbantartási költségeket.
Néhány projekt a meglévô épületek nagyszabású bôvítésével vagy átépítésével járt, és a módosított épületek között történelmi vagy kulturális szempontból értékes épületek is akadtak. Ez jó példa a meglévô erôforrások kiaknázására és újrafelhasználására. A projektek egy részében új megközelítési útvonalak és közlekedôk kialakítására került sor, ami azon felül, hogy az épületet könnyebben megközelíthetôvé és használhatóvá teszi, a biztonságosságot is növeli.
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Az egyik veszély, amivel szemben biztonságot növelô megoldások révén védekezni kell és ami
egyes helyiségek esetében egyre nagyobb jelentôséget kap, a lopás, a támadás és a behatolással
fenyegetô emberrablás. Azok az projektek, ahol az épületek falain belül biztonságos, védett területeket, például belsô udvart, üvegtetôs átriumot vagy belsô utcákat alakítottak ki, hozzájárultak
a biztonság növeléséhez, s emellett azt is segítenek elérni, hogy gyengüljön az iskolákat és fôiskolákat börtönnek vagy erôdítménynek láttató kép.

A felhasználók értékelése
A felhasználók reagálása igen fontos, de gyakran elhanyagolt oldala az új épületek értékelésének.
Nem volt feltétel, hogy a jelen könyvhöz beküldött anyagok tartalmazzanak bármiféle hivatalos
vagy objektív értékelést a felhasználók részérôl. Mindemellett alkalmat adtak a felhasználók véleményének ismertetésére. Biztató volt látni, hogy a használók közül milyen sokan milyen lelkesen, meleg hangon dicsérték a projekteket. A használatba vevôk örömmel üdvözölték, hogy az új
épületek elôsegítik iskoláik és fôiskoláik oktatásának és társadalmi életének fejlôdését.
A zsûri élvezettel látta el, az ebbe a második összeállításba bekerülô projektek kiválasztásának
feladatát. A projektek sokféleségét és eredetiségét érdekesnek és lelkesítônek éreztük, és mély
benyomást tett ránk az a kreativitás és képzelôerô, ami a zsûri elé került sokféle épületben megnyilvánult. Ebbe a könyvbe csak a beküldött információk töredéke kerülhetett be, de reméljük,
hogy az olvasó talál a projektek között olyat, ami felkelti az érdeklôdését és talán inspirálólag
hat rá. Az információk és ötletek cseréjét megkönnyítendô a könyv tartalmazza azoknak a nevét
és címét is, akiket az érdeklôdôk az egyes projektekkel kapcsolatban megkereshetnek.
Végezetül, a zsûri szeretne köszönetet mondani azoknak, akik a projektekre vonatkozó információk megadása révén oly nagylelküen hozzájárultak e könyv elkészültéhez, továbbá a PEB titkárságának munkatársainak és mindazoknak, akik az anyag kiadásra való elôkészítésében támogatást
nyújtottak.

A zsûri nevében: Michael Hacker
2000 október
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A PEB munkája

Az OECD oktatási célú épületekkel foglalkozó programja (PEB) elôsegíti az oktatási létesítményekkel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó politikák, kutatások és tapasztalatok nemzetközi cseréjét és elemzését, valamint támogatást nyújt a résztvevô Tagok2 számára annak érdekében, hogy
az oktatási létesítményekre szánt erôforrásokat minden szinten a leghatékonyabban tudják kiaknázni. A program három célkitûzés köré épül:
•

az oktatási célú épületek színvonalának és alkalmazhatóságának növelése, az oktatás minôségi fejlesztéséhez nyújott hozzájárulás révén;

•

az oktatási célú épületek tervezésére, megépítésére, üzemeltetésére és fenntartására forditott jelentôs összegek leghatékonyabb felhasználásának elôsegítése;

•

az oktatásügyben és a társadalom egészében lezajló folyamatok oktatási célú épületekre gyakorolt hatásának korai elôrejelzése.

A PEB titkársága az OECD Oktatási, Munkaügyi és Szociális Igazgatóságának keretében mûködik.
A program az európai oktatási miniszterek kezdeményezéseként indult 1972-ben, a gazdasági növekedés idején, a gyorsan növekvô számú tanuló népesség iskolaépületek iránti igényének vizsgálatára. Az 1970-es évek végén a hangsúly áthelyezôdött az iskolai és közösségi létesítmények
integrációjára. Ezt egy olyan fázis követte, melyben a kormányok felkészültek a tanulók számának csökkenésére, így a fô kérdés a racionalizáció volt. Azóta a program keretében végzett munka központjába fokozatosan bekerültek a mai legfontosabb témák: a létesítmények színvonala,
irányítása és megújulása.
Az OECD oktatási programjainak témáihoz illeszkedôen a PEB 1997-2001-re érvényes munkaterve
a mindenki számára elérhetô egész életen át tartó tanulással foglalkozik. Donald Johnston, az
OECD fôtitkárának definíciója szerint “Az egész életen át tartó tanulás nem ‘ismétlôdô tanulást’
jelent, hanem folyamatos kapcsolatot az oktatással, kiindulópontja pedig a ‘megtanulni tanulni’.
És amíg a tanítás sarokkövét továbbra is a formális oktatás testesíti meg, a kevésbé formális környezetek – az otthon, a munkahely, a közösség és a társadalom – szintén alapvetô alkotórészei a
tanulási környezetnek, éppúgy, mint a gazdaságnak és a társadalomnak.” Könyvünk annak a munkának a gyümölcse, melyet a PEB a jelenlegi munkaterve keretében végzett, gyakran együttmûködve más, oktatásra, kutatásra és az erôforrások menedzsmentjére specializálódott szervezetekkel. A könyv egyes fejezetei a PEB munkaprogramjának négy központi témája közül az egyikkel
foglalkoznak:
•

a hatékonyság növelése a tervezés és menedzsment révén;

•

a jövô iskolája,

•

felsôoktatás – az igények kielégítése3;

•

az oktatást kiszolgáló infrastruktúra menedzselési stratégiái.

A tárgymutató tartalmazza a kiadványban szereplô intézmények felsorolását a fenti központi kérdéseken belüli, általuk leginkább illusztrált témakörök szerint csoportosítva.
2 A PEB tagjai és társult tagjai 2000-ben: Ausztrália, Ausztria, Cseh Köztársaság, Finnország, Franciaország,
Görögország, Írország, Izland, Korea, Mexikó, Hollandia, Új-Zéland, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország,
Törökország, Egyesült Királyság, Albán Oktatásfejlesztési Program, Het Gemeenschapsonderwijs (Belgium), Service
Général de garantie des infrastructures scolaires subventionnées (Belgium), Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft (Belgium), Province of Quebec (Kanada), Regione Emilia-Romagna (Olaszország), Regione Toscana
(Olaszország), Szlovák Köztársaság, Tokyo Institute of Technology (Japán).
3 (a posztszekunder oktatást is beleértve)
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A létesítmények színvonalának és kihasználtságának értékelésére
szolgáló indikátorok
Ez a könyv természeténél fogva a kvalitatív és illusztratív jellegû. A PEB foglakozik a létesítmények színvonalának és kihasználtságának értékelésére szolgáló indikátorok kidolgozásával és ezen
keresztül a kvantitatív jellemzôk vizsgálatával is, és céljai közt van egy nemzetközi összehasonlító adatbázis felállítása az oktatási célú létesítmények építése és fenntartása témakörében.
Az OECD számos indikátort kidolgozott, melyek segítségével összehasonlítható, hogy az OECD országok milyen beruházásokat eszközölnek az oktatásügy terén. Az indikátorok elsôsorban az oktatásügy pénzügyi vonatkozásaira és tulajdonviszonyaira épülnek. Céljuk hármas: az egyéni és a
társadalmi gazdasági teljesítmény növelése az oktatás révén; az oktatási rendszerek hatékonyságának növelése; valamint az oktatás iránti növekvô igényeket kielégíteni képes további erôforrások felkutatása.
Az OECD-n belül a PEB a következô témakörökben folytatott kutatásokat: az oktatást szolgáló infrastruktúrák menedzselési stratégiái; a tervezés szerepe az iskolák hatékonyságának növelésében;
valamint az oktatási létesítmények értékelését lehetôvé tévô indikátorok használata és fejlesztése. A PEB ennek köszönhetôen kiváló pozícióban van az oktatásüggyel kapcsolatos beruházások
vizsgálatát illetôen.
A PEB az Európai Befektetési Bankkal közösen egy projektet folytatott le, melynek célja az oktatást szolgáló infrastruktúra terén eszközölt beruházások értékelésében használható szempontok
és eljárások lefektetése volt. A projekt egy konferenciával zárult, melynek anyagai a The Appraisal
of Investment in Educational Facilities c. kiadványban jelentek meg. A beszámoló célja az oktatással kapcsolatos beruházások gazdasági elemzésének bemutatása volt. Emellett foglalkozott a teljesítmény-indikátorok oktatási rendszerek értékelésében való felhasználásával is. Harmadik témaként kitér az oktatást szolgáló fizikai erôforrások menedzselésére is, különösen az iskolai környezet és a tanulói teljesítmény közötti összefüggésekre. Végezetül, a jelentés az oktatási létesítmények kialakításával és felszerelésével foglakozik.
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Elsô fejezet

A hatékonyság
növelése a tervezés
és menedzsment révén
Az ebben a fejezetben bemutatott iskolák és
fôiskolák azzal érdemelték ki a kitüntetett figyelmet, hogy bizonyítékul szolgálnak arra,
hogy az oktatás színvonalához hogyan járulhat
hozzá az az épület, amelyben az oktatás folyik.
Az elmúlt években a PEB egyik fô vizsgálati témái közé tartozott a létesítmények az oktatás
eredményességére gyakorolt hatásának vizsgálata. E befolyás számszerûsítése igen nehéz, és
az itt bemutatott esetekben nem törekedtünk
erre. Ám lehetôség van arra, hogy meghatározzuk azokat a szempontokat, amelyek alapján
az épületek a maguk teljességében ítélhetôk
meg. Elôször is ilyen szempont az esztétikai
vonzerô, ami, részben szubjektív megközelítést
ad, ám egyetértô megitélés tárgyát is képezheti. Másodsorban pedig a funkcionalitás vehetô
számba: a tanításra szolgáló terek, a közlekedôk és más egyéb térségek illeszkedése az oktatási programhoz.

szerelések mennyisége és minôsége, valamint
az, hogy mennyire sikerül az épületeket és a felszereléseket az oktatási projektek szolgálatába
állítani. A zsûri figyelembe vette azt is, hogy az
épületek vajon kényelmes, barátságos környezetet biztosítanak-e a tanulók és diákok mellett
az iskolában dolgozó tanárok és más alkalmazottak, valamint a szülôk és más látogatók számára. A rajzok és fényképek mellett a zsûri figyelmet kiterjedt az épületek használóinak írásos véleményeire is. Ahol arról bizonyíték állt
rendelkezésre, a zsûri figyelme az iskola által elért eredményekre is ráirányult és azokat összehasonlította az azonos típusú intézményekre
jellemzô eredményekkel. A tervezés vagy az építési eljárások terén megvalósított innováció önmagában nem volt követelmény, de plusz pontnak számított az innovatív szemlélet oly módon
történô alkalmazása, amely támogatta az oktatás terén kitûzött célokat.

Egy harmadik szempont lehet az intézmény közvetlen és tágabb környezete. Egyes intézmények helyszíne természettôl fogva kedvezôbb,
mint másoké, de az oktatást mind a helyszínben
rejlô lehetôségek leleményes kiaknázása, mind
az épületek tájba illeszkedô kialakítása is segítheti. További tényezô a rendelkezésre álló fel-

Ennek ellenére az itt bemutatott kilenc projekt
nem azért került ide, mert ezek a legjobbak,
hanem azért, mert valamilyen módon mindegyikük megtestesíti azoknak az összetevôknek
valamelyikét, amelyek a zsûritagok szerint a jó
iskola vagy a jó fôiskola kulcsfontosságú alkotóelemeit képezik.

Belgium
ÉPÍTÉSZ
Carine Driesmans
és Marc Zweber
ISKOLA TÍPUSA
Bölcsôde, óvoda
és alapfokú iskola
TANULÓK
103

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
2-12 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1997

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Administration Communale
de Remicourt

Remicourtban a hangsúlyt az új, differenciált tanítási módszerekre helyezik.
A cél az, hogy minden tanulónak lehetôsége legyen szabadon fejlôdni. Ez a
szemlélet, melynek központi elemeit a
csoportmunka, az egyéni munka és a
mûhelyek képezik, megköveteli, hogy az
iskola elszakadjon a múltban alkalmazott kötött alaprajztól és beosztástól.
Remicourt új általános iskolája a kortárs tervezést példázza, rugalmas, félig
nyitott többcélú tereket foglalva magában. Helyet biztosít az osztályok közös
tevékenységei számára és a csoportmunkához egyaránt. Az épület két szárnyának funkciója különbözô: az egyikben van a tornaterem és a ruhatárak, a
másikban pedig a tantermek és a kapcsolódó tevékenységi köröket kiszolgáló terek. Az iskolai tevékenységi körök
centruma az információs központ, amin
belül a könyvtár, valamint több, olvasásra, illetve egyéni és csoportmunkára
alkalmas tér található.
A bölcsôde és óvoda önálló egységet
alkot az épületen belül, melynek középpontjában a mosdók és toalettek
vannak. A csoportok beosztása az

egyes gyermekek kívánságai alapján
történik, a foglalkozások közt megtalálható a bábozás, homokozás, vízi játékok és a barkácsolás. Minden bútor
és berendezés a gyermekek testméreteihez lett igazítva.
Az egyik elsôs osztályterem és az óvodai blokk közötti közösségi teret a három elsôs osztály használja. Másik
funkciója, hogy a pedagógusok itt rendeznek közös tevékenységeket a fiatalabb korúakkal, hogy az óvodások
megismerhessék az elsô osztályban folyó munkát, ilymódon a lehetô legkisebbre csökkentve a “nagy iskolába”
való átmenettel járó problémákat.
Az épület helyszínére azért esett a választás, mert a város központjához közel, kellemes természeti környezetben
található. A külsô terekre az iskola
szerves részeként tekintenek. A tantermekben és az ebédlôben alkalmazott
nagy üvegfelületek és a nagy tetôablakok bôséges természetes fényt biztosítanak. Az iskola hangulata emiatt
nyugodt és felszabadult, a gyerekek
pedig szabadnak, és nem korlátok közé szorítottnak érzik magukat.
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o ➀

A két szárnyból álló iskolaépület Remicourt központjában, fákkal körülvett udvaron helyezkedik el.

➁

Az iskola középpontjába a könyvtár került, melyet az
óvoda és a bölcsôdei tömb és a három általános iskolai osztályterem vesz körül.

➂

A tér az elôtér felôl, át a többfunkciós aulán át a
csoportmunkák színhelyéig terjed.

➃

A mûhelyek és a szaktárgyak tanítására szolgáló terek az osztatlan légterû felsô szinten helyezkednek
el.

➄

Az egyik általános iskolai osztályteremben a lépcsô a
felsô szinten elhelyezkedô mûhelyekhez vezet.

➅

A tornaterem.
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➆

Földszinti alaprajz: az iskola
szárnyban (balra) található
tantermek elválnak a tornateremi szárnytól (jobbra). A tantermek a könyvtárt, s a munka
és játék céljára szolgáló tereket
veszik körül. A bölcsôde és óvoda a tantermeket magában
foglaló tömbben (jobbra fenn)
egy nagy, osztatlan légterû teremben található.

➇

Elsô emeleti alaprajz: a tetôtérben elhelyezett mûhelyeket
lépcsôk köztik össze a tantermekkel.

➈

A fogadótér üvegezett tetejének köszönhetôen az iskola jó
természetes megvilágítottságú
elôtérrel rendelkezik.

„Az egyszerû és visszafogott építészeti megoldások,
méretek és az anyagok ebben az iskolában jókedvet
sugároznak. A belsô terek gazdagsága, változatossága
és funkcionális kombinálhatósága révén újszerû térbeli
elrendezés valósult meg, amely jól illeszkedik a
differenciált oktatáshoz.”
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Finnország
ÉPÍTÉSZ
Ilmari Lahdelma
ISKOLA TÍPUSA
Alapfokú iskola
TANULÓK
414

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
7-12 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1997

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Helsinki városa

A

Soinien Általános Iskola 12 osztályában és három speciális tantervû
csoportjában húszféle nemzetiségû
gyermek tanul. Ennek megfelelô ennek
a helyi és országos oktatásügyi hatóságok által támogatott kísérleti projektnek az elnevezése is, amely azt jelenti: az iskola mindenkié.
A gyermekváros koncepcióra épülô új
iskolakomplexum kialakítása arra ösztönzi a gyermekeket, hogy felnôtt irányítása mellett végzett saját, önálló
felfedezô és kísérletezô munkájukból
tanuljanak. A szabadidôs tevékenységekre is alkalmas három üvegtetôs belsô udvar köré szervezôdô épületrészeket a hullámos alaprajzú külsô fal foglalja egységbe. Három olyan fôbb oktatási egység – a város “külvárosai” –
találhatók az épületegyüttesben, amelyek az osztálytermeket foglalják magukban.
A különálló, de egymáshoz kapcsolódó oktatási terek csoportja lehetôvé
teszi a tanárok és az osztályok együttmûködését, fôként pedig kiszolgálja
a tanulási nehézségekkel küzdô gyer-

mekek speciális szükségleteit úgy,
hogy eközben alkalmat kínál a bekapcsolódásra. A részvétel elvét erôsíti
ezeknek a tereknek a rugalmassága is:
a válaszfalak és a bútorok abból a célból mozgathatóak, hogy különbözô
osztályok együtt dolgozhassanak. Az
ezekhez a terekhez tartozó közlekedôterek is az oktatás helyszínéül szolgálnak.
A tantermek és a három külváros az iskolai könyvtárat és az információs központot veszik körül. Ezek a közös használatú specializált terek és a többi hasonló terület – például a színház, a
többfunkciós aula és a tornaterem –
kialakítása olyan lett, hogy segít az iskolai közösségi érzés kialakításában,
miközben lehetôvé teszi azt is, hogy
ezeket a közösség más tagjai is használhassák anélkül, hogy a tanítást
szolgáló területeket zavarnák. A gyermekváros szíve és a társas érintkezés
fô színtere az ebédlô.
A kompakt alaprajz, a belsô udvarok és
a felhasznált anyagok – tégla, fa és
acél – megfelel az éghajlati feltételek-

e
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Soinien Primary School, Helsinki
nek és segít minimalizálni az energiafelhasználást és a fenntartás költségeit. A belsô terek kialakítása és a jól
megtervezett bútorok kényelmes, a
gyermekek méreteihez illeszkedô környezetet teremtenek.

t

Az épület jól átgondolt elhelyezésének
köszönhetôen sikerült megôrizni a terület parkszerû küllemét, így tágas szabadtéri pihenôterek jöhettek létre. Az
épület kerületén egyenletesen elhelyezkedô bejáratok jóvoltából az épületbe minden irányból könnyû a bejutás.
➀

Általános helyszínrajz: az iskola egy lakótömbökkel
körülvett kis parkosított területen helyezkedik el.

➁

A tantermeket a belsô udvarok köré rendezett egyemeletes épülettömbök foglalják magukban.

➂

Az iskola különbözô épülettömbjeit a hullámos alaprajzú külsô fal foglalja egységbe.

➃

Az ebédlô, az iskola fô találkozási pontja és a társas
érintkezés legfôbb színhelye.

➄

A központi helyzetû könyvtár és információs központ
egyik munkaállomása.

u
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➅➆ A három belsô udvar köré rendezett tanítást szolgáló terek.

➇

Az egyik tanterem, a gyermekek testarányaihoz
igazított kényelmes bútorokkal és berendezésekkel.

➈

Emeleti alaprajz: ezen a szinten a két csomópont
köré szervezett térben az oktatás céljára szolgáló
terek (A) és a speciális oktatás helyiségei (B) integráltan helyezkednek el.

➉

Földszinti alaprajz: az iskola három belsô udvar
(N), az ebédlô (0) és a könyvtár (I) köré szervezôdik.

8
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Soinien Primary School, Helsinki
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„Ennek a kis általános
iskolának az építészeti
kialakítása minden részletében
a projekt oktatásra vonatkozó
célkitûzéseiben gyökerezik.
Az iskola bevonásra épülô
jellegét fejezi ki az épület
és az azt körülvevô park
szoros kapcsolódása, és az
épület számos bejárata,
amelyeket a hullámzó külsô
fal világosan megjelöl.”

A TANULÁSI KÖRNYEZET MEGTERVEZÉSE
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Egyesült Királyság

ÉPÍTÉSZ
Alford Hall,
Monaghan Morris
ISKOLA TÍPUSA
Alapfokú iskola
TANULÓK
180

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
4-11 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1999

A Notley Green általános iskola egy, a
Design Council és Essex Megye Tanácsa
által közösen kiírt pályázat eredménye, melynek célja egy olyan iskola
felépítése volt, amely a fenntartható
iskolák prototípusa lehet – azaz egy
olyan iskoláé, melynek fenntartása
egyszerû, gazdaságos, energiatakarékos és épületegyüttese a lehetô legkisebb mértékben módosítja a természeti környezetet. A projekt bebizonyította, hogy egy színvonalas, környezetbarát új iskola felépíthetô a standard állami költségvetésbôl, és hozzájárult a
fenntartható épületek alapelveinek és
építési eljárásainak lefektetéséhez.

Az építési helyszín kimagasló pontján
elhelyezett épület tájolásának köszönhetôen az osztálytermek délnyugatra
néznek, maximalizálva ezzel a passzív
napenergia-hasznosítást és megelôzve
a nyári túlmelegedést. Az épület elhelyezése a hôviszonyok alapos modellezésének eredménye. Télen az iskola fûtése egy magas hatásfokú kondenzátoros gázkazánnal történik.
A szokatlan háromszögletû alaprajznak
köszönhetôen a falak és az alapterület
aránya kiváló. A belsô közlekedôk
csökkentésével – csak egyetlen közlekedôfolyosó található az épületben –

IDÔPONTJA

e

MEGBÍZÓ
Essex County Council
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Notley Green County Primary School, Essex
az építészek jelentôsen növelték a tanításra és tanulásra szolgáló alapterületet. A tantermek a folyosóról nyílnak, az összes többi helyiség pedig a
belsô udvar köré rendezôdik. Az alapterület gondos beosztásának köszönhetôen több pénz jut az iskola egy
egységnyi területére.

t

A gerendavázas külsô “lélegzô” fal –
mely lehetôvé teszi a légnedvesség kiáramlását az épületbôl- szigetelését
újrafelhasznált újságpapír képezi, a
külsô borítás pedig kezeletlen cédrusfából készült. Az épület tetejét zöld
növényzet borítja, melyet a szûrôk és
vízelvezetô rétegek fölött növô varjúháj-fajok alkotnak.
A felhasznált anyagok mindegyike alapos értékelésen esett át a minôség,
élettartam, karbantartási költség, az
elôállításhoz felhasznált energia és az
újrafelhasználhatóság tekintetében.
PVC-bôl készült termék szinte egyáltalán nem fordul elô az épületben, sok
viszont az újrafelhasznált anyag: a padok teteje újrafelhasznált mûanyag
palackokból, a bejáratoknál használt
padlóborítás pedig teherautó-gumiabroncsokból készült.
➀

Notley Green elsô évfolyamainak tanulói a játszótéren. A telek elég nagy ahhoz, hogy lehetôvé tegye az
eredetileg hat osztályra tervezett épület bôvítését,
ha az a jövôben szükségessé válik.

➁

A helyszínrajz.

➂

Az iskola aulája és a belsô udvar közötti tolóajtók kinyitásával a tér megnagyobbítható.

„Notley Green egymással ellentétes szélsôségek harmonikus ötvözete.
Kívül az épület kompakt formája és erôsen vízszintes jellege meleg, élénk
színekkel társuk. Belül a tantermek a mozgatható válaszfalaknak
köszönhetôen könnyen és gyorsan átalakíthatók rugalmas, változatos,
különféle tevékenységeknek otthont biztosító terekké.”

A TANULÁSI KÖRNYEZET MEGTERVEZÉSE
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„Tetszik, hogy a tetôn
varjúháj nô, mert így
a rovarok ott tudnak lakni,
és a madaraknak is van hol
fészket rakniuk.”
Asa Barry Nuttall, 11 éves

„Nagyon tetszik az ötlet,
hogy újrafelhasznált
székeink, papírunk stb. van.
Így nem kell annyi fát
kivágni feleslegesen.
Tényleg szeretek ebben
az iskolában tanulni.”
Robert Allen, 9 éves

-

u
Az iskola minden helyisége természetes fényt és szellôzést kap. A jó nappali megvilágítást a külsô ablakok
és a tetô alatti felsô ablaksor biztosítja. A tantermek belsô részének és az épület más területeinek, így a
háromszög alakú belsô udvarnak és az aulának a nappali megvilágításáról tetôablakok gondoskodnak.

i

12

PEB

Notley Green County Primary School, Essex
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➃

Az alaprajz: az egyetlen kijelölt közlekedôtér a belsô
folyosó, a többi helyiség a belsô udvar köré szervezôdik.

➄

Az épület keresztmetszete.

➅

Az épület “orra”; az itteni fedett tér használható tanításra, vagy az iskolai aula meghosszabbításaként.

➆

Az egyik tanterem bejárata; a könnyebb megkülönböztetés érdekében minden tanterem ajtaja más-más
színû.

➇

A földszintes iskolaépület építéséhez kevés energia
felhasználásával készült, fenntartható anyagokat
használtak föl; a külsô cédrusdeszka-burkolatra azért
esett a választás, mert kevés karbantartást igényel.
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Japán
ÉPÍTÉSZ
Atelier Zo
ISKOLA TÍPUSA
Alapfokú iskola
TANULÓK
634

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
6-12 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1998

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Hirosima Városi
Oktatási Tanácsa

A Hirosimát körülvevô hegyekben elhelyezkedô Yanominami Általános Iskola a Hirosima külvárosaiban gyorsan
szaporodó lakónegyedek gyermekeinek
elhelyezésére épült. Az iskola a nagy
telek északi oldalát határoló két fôépületbôl, valamint a nyugati oldalon
található egyéb épületekbôl – tanári
szobák, gyengélkedô, tornaterem, zeneterem és uszoda – áll.
A külsô megjelenés célja a környezô
területtel való harmónia kialakítása
volt. A háromszintes szárny teteje az
ezen a hegyvidéki területen elterjedt
hagyományos tetôformát követi. A helyi talaj színéhez illeszkedôen világosbarna falú és tetôzetû alacsonyabb
épület enyhén hajlított alaprajzú. Az
épületek képe illik a környezô hegyek
alakjához és körvonalaihoz.

Az iskola tervezésében fontos szempont volt a természet iránti tisztelet
és érdeklôdés felkeltése. Az építész és
a tájépítész több különbözô olyan környezetet alakított ki, amiben a gyermekek már egészen zsenge koruktól
kezdve megtapasztalhatják a természeti környezetet. A természettudományos és a mûvészeti szaktermek mellett kellemes kert található. A játszótéren van egy patak, dombocskák és
homokozó.
A második emeleti tetôkertben egy kis
patakot, miniatûr rizsföldet és különbözô virágok és fûfélék termesztésére
szolgáló parcellákat találunk. Ezek a
kertek sokféle rovart vonzanak, köztük
lepkéket és szitakötôket. A gyermekek
láthatják azt is, amint a szennyezett
víz áthalad az épület strukturális elemeibe beágyazott vízszivárogtató
rendszereken. és megtisztulva kerül ki
onnan.

e
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Yanominami Elementary School, Hirosima
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➀

Az iskola Hirosimát körülvevô hegyek felôli látképe;
az iskolát alkotó épületek a telek két oldalhatárán
sorakoznak, részben körülvéve a nagy játszóteret.

➁

A két tantermi blokk közt elhelyezkedô védett udvarban található, változatos terepszintû kert.

➂

A város terjeszkedô külvárosát ellátó iskola 19 tantermének egyike.

15

Japán

u

i

16

➃

Elsô emeleti alaprajz, benne a tantermekkel (1), az
oktatókonyhával (11), a könyvtárral (12), a számítógépteremmel (13) és a zeneteremmel (14).

➄

Az iskola hátulról, a kertek és a környezô hegyek látképével.

➅

Földszinti alaprajz: a tantermek (1), a természettudományos szaktermek (4) és a mûvészeti szakterem
(2) az északi épületekben találhatók, míg a nyugati
oldalt határoló épületekben van a gyengélkedô (8),
a tanári szoba (9) és az iskolához tartozó irodák
(5,6 és 7).

➆

A kétszintes tantermi blokk képe, rajta az árnyékot
adó széles fedett erkéllyel, a tetôkerttel és a szépen
kialakított kerttel.

PEB

Yanominami Elementary School, Hirosima
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„Itt, a felkelô nap országában, egy olyan iskolát látunk,
amely harmonikusan
illeszkedik környezetéhez.
Menedéket nyújt az
elvárosiasodás tengerében,
olyan helyet, ahol az iskolába
életet lehelô 600 tanuló
nyugalmat és csendet talál.”

A TANULÁSI KÖRNYEZET MEGTERVEZÉSE
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Ausztrália
ÉPÍTÉSZ
NSW Department of
Public Works and
Services
ISKOLA TÍPUSA
Alapfokú, középfokú
és posztszekunder iskola
TANULÓK
1600

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
5-18+ év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1998

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
NSW Oktatási
és Szakképzési Minisztérium
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A Tomaree Oktatási Központ két meglévô olyan iskola – egy általános és
egy középiskola – kiváltása érdekében
jött létre, amelyek nehezen tudtak eleget tenni az oktatás iránti növekvô
igényeknek, s amelyek bôvítésére nem
volt lehetôség. A két iskolának, a tanulók lakó- térségeihez legközelebb
esô egyetlen helyszínre való költöztetésével kijelölt cél, a modern oktatási
létesítmények lehetô leghatékonyabb
költségfelhasználással történô létrehozása volt.
A helyi önkormányzattal és más kormányzati szolgáltatókkal való megbeszélések során a két iskola új helyre
való költöztetésének ötlete továbbfejlôdött. Ennek eredményeként a központ ma a Tomaree-félsziget lakói számára széles körû oktatási és közösségi
szolgáltatások helyszínéül szolgál. Az
épületegyüttes tervezése biztosítja,
hogy az a tanulás minden szintjén
megfeleljen a résztvevôk szükségleteinek. A központ részei az új általános
iskola, középiskola, speciális oktatási
egység, egészségügy központ, szak- és
továbbképzô egységek, egy többfunkciós központ és a sportpályák, s ez

utóbbiakat mind az iskola, mind a tágabb közösség használhatja.
Az épületek általában földközeliek, az
egyes létesítmények elrendezése a
központ területén finom rendet követ.
Annak köszönhetôen, hogy többféle
oktatási létesítmény került egy helyre,
a tanulók élvezhetik az egyes létesítmények és erôforrások közös használatának elônyeit. A különbözô életkorú
tanulók például ugyanazt a nagy közös
teret vehetik igénybe. Az általános iskola és a szak- és továbbképzést szolgáló egység integrációja ugyanakkor
lehetôvé teszi a könyvtár, a számítógépes berendezések és a többfunkciós
terek közös használatát.
A Tomarre-i épületegyüttesben mindenütt olyan beépített kábelrendszert
alakítottak ki, amelyre az adat-, hang
és képtovábbítási szolgáltatásokhoz
való rugalmas hozzáférés érdekében
minden oktatási célú épületben rá lehet kapcsolódni. A tanítási célú általános terek nagyobb méretûek annak érdekében, hogy helyet biztosítsanak a
rugalmas tanítási és tanulási módszerek alkalmazására és a számítógép-
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Tomaree Education Centre, Salamander Bay, Új-Dél-Wales
használatra. A könyvtár fölött elhelyez- i
kedô mûszaki részleg számítógépes berendezéseket, valamint egy “nyílt mûszaki teret” tartalmaz.
A központ a kis energiafelhasználású,
környezetbarát épületkezelési elvek
megtestesítôje. Az épületek elhelyezése és tájolása olyan, hogy a legjobban
kihasználhassák a téli napsütést és a
nyári szellôt. A napenergiát fényelemek
alakítják át villamos energiává, biztosítva a zuhanyzók és az étkezô melegvízzel való ellátását, a fel nem használt
áramot pedig visszatáplálják az ellátó
hálózatba. Az általános iskola oszlopokra emelt tanulóteraszának fûtését
és hûtését egy, a föld geotermikus
energiáját kihasználó hôszivattyú biztosítja. A szabadban gyûjtött magvakból ôshonos növényfajokat nevelnek az
iskolaudvaron, a felfogott csapadékvíz
pedig a növényparcellák öntözését
szolgálja.
➀-➃ : Az intézmény egyes tagozatai vonzó, földszintes
vagy egyemeletes épületekben kaptak helyet, aminek
köszönhetôen a nagy campus területén kisebb léptékû
tanulási környezetek jöttek létre.

➄

A Tomaree Oktatási Központ (az elôtérben) oktatási
és közösségi szolgáltatásokat biztosít a környék lakossága számára, akik az alap- és középfokú, valamint a
posztszekunder oktatás intézményeit és az egészségügyi és sportlétesítményeket ugyanazon a helyen találják meg.

t
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➅

A speciális oktatási egység (A tömb) és az általános
iskolai tömbök (B és C ) alaprajza. Az alaprajz lehetôvé teszi a jövôben további osztálytermek hozzáépítését.

➆

A könyvtár kialakítása olyan, hogy lehetôséget biztosítson a rugalmas tanítási módszerek alkalmazására,
és rendelkezik a számítógépek használatához szükséges beépített kábelezéssel.

➇

A sportlétesítményeket a helyi közösség is használja.

➈

A Tomaree Oktatási Központ helyszínrajza.

PEB

Tomaree Education Centre, Salamander Bay, Új-Dél-Wales
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„A Tomaree Oktatási Központ nagy
méretei ellenére, a változatos, kellemes,
kisléptékû oktatási környezetek kiváló
példája. Az épületek elhelyezése
figyelembe veszi a terület természeti
adottságait, elkülönült, védett
környezetet biztosítva az iskola minden
tagozata és az ott folyó minden
tevékenység számára.”
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Franciaország
ÉPÍTÉSZ
André és Christian Roth
ISKOLA TÍPUSA
Középfokú iskola
TANULÓK
1500

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
14-22 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1993

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Région Ile-de-France

A Lycée Léonard de Vinci az ott tanuló különbözô diákcsoportokat 19 különbözô vizsgára készíti föl. Az iskola
tervezésekor a fô szempont a változatos oktatási módozatok elhelyezése, a
különféle tanítási módszerek alkalmazásának lehetôvé tétele és az iskolai
közösségi érzés és a felelôsségtudat
kialakításának elôsegítése volt.
A viszonylag szûkös városi telken felépített iskola két épületbôl áll, melyek
a felhasználható tér megnövelése érdekében ötemeletesek. Az iskola szíve
két kört formázó nagy lépcsôház,
amely összeköti a két épületet. Innen
közelíthetô meg az ebédlô, az osztálytermek, a szaktermek, s a dokumentációs és információs központ.
A tanulók és tanárok mozgását továb-

bi négy lépcsôház segíti. Világítóaknák
és belsô udvarok biztosítják, hogy
mindenhová elegendô természetes
fény jusson.
A szaktantermek az egyes emeleteken
a nagyobb tantárgycsoportok szerint
csoportosítva kerültek elhelyezésre.
Minden tantárgy tanárai számára külön
tanári szoba áll rendelkezésre. Ezeket
a szobákat a kommunikációs hálózat
köti össze az iskola fô irodáival, az információs és dokumentációs központtal és az Internettel. Van még két tanári szoba az öt tanterem és a két tárgyaló mellett is. A kétszintes dokumentációs és információs központ
alapterülete 600 négyzetméter, és
egyéni tanulásra és kiscsoportos munkára alkalmas kisebb tanulószobákat is
magában foglal. A tanulók munkájának

e
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Lycée Léonard de Vinci, Levallois-Perret

értékeléséhez szükséges körülmények
pedig négy vizsgateremben biztosíthatók.
Az iskola ösztönzi a felelôsségteljes,
önálló hozzáállást. A diákok két kávézó-büfét, valamint több játék- és pihenôszobát használhatnak. Az oktatás
és a társadalmi élet másik középpontja a 230 férôhelyes nagyelôadó, amely
színházi elôadások színhelyéül is szolgál. A Leonardo da Vinci munkáinak
reprodukcióival díszített 800 négyzetméteres központi csarnok is hozzájárul az iskola nyugodt, funkcionális
hangulatának kialakításához. Mindez
hozzásegítette az iskolát a regionális
és az országos átlagnál jobb vizsgaeredmények eléréséhez.
➀

A városközpontban elhelyezkedô Lycée Léonard de
Vinci modern, vonzó homlokzata.

➁

Széles, világos folyosók és lépcsôk segítik a közlekedést az iskolán belül.

➂

A tanórákon kívül a diákok szabadon találkozhatnak az ilyen tágas közösségi terekben, mint ez az
elôcsarnok.

r
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t

➀

A városközpontban elhelyezkedô Lycée Léonard de Vinci modern, vonzó homlokzata.

➁

Széles, világos folyosók és lépcsôk segítik a közlekedést az iskolán belül.

➂

A tanórákon kívül a diákok szabadon találkozhatnak az ilyen
tágas közösségi terekben, mint
ez az elôcsarnok.
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PEB

University of Limerick,
Library
and Information
Building
Lycée
Léonard
de Vinci, Services
Levallois-Perret

p

➃

Az egyik tanterem.

➄

A 230 férôhelyes nagyelôadó.

➅

Az építészek a 28 000 négyzetméteres épület minden részében olyan anyagokat választottak, melyek
optimálisan kihasználják a napfény nyújtotta világítási lehetôségeket.

➆

A kétszintes dokumentációs és információs központ.

A TANULÁSI KÖRNYEZET MEGTERVEZÉSE

„A Leonardo da Vinci középiskola a jövô
iskolája, amel, nyitva áll az egész életen
át tartó tanulás koncepciója elôtt – olyan
hely, a mely az egész közösség jólétét
szolgálja. Röviden: kiváló iskola.”
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Spanyolország
ÉPÍTÉSZ
Jose Antonio,
Gil-Fournier Carazo
ISKOLA TÍPUSA
Középfokú iskola
TANULÓK
1400

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
12-18 év
PROJEKT TÍPUSA
Felújítás
BEFEJEZÉS
1998

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Ministerio de Educación
y Cultura

Az Institutio de Enseñanza Secundaria
“Cardenal López Mendoza” egy tizenhatodik századi épületben, a Colegio
San Nicolásban található. Az eredetileg is oktatás céljára szánt, Cardenal
López által alapított és finanszírozott
épület ma hivatalosan védett mûemlék.
A közelmúltban elvégzett nagyszabású
felújítási munkák célja az volt, hogy a
belsô terek megôrzése mellett biztosítsa, hogy az épület jobban megfeleljen
az oktatás támasztotta követelményeknek. Számos munkálat azt a célt
szolgálta, hogy az épület megfeleljen
a mai építészeti elôírásoknak: sor került egy lift beépítésére, hogy az épületet a mozgáskorlátozottak is használhassák, és egy új vészkijárat kialakítására. Megszûnt egy viszonylag
újabb külsô épület, amiben eddig az illemhelyek voltak, és a már a mozgáskorlátozottak által is használható mosdók bekerültek a fôépületbe.
A felújítás részeként a padlók faburkolatát megerôsítették és helyreállítottak számos termet és eredeti építészeti elemet. Ahol csak lehetett, a projekten dolgozó építôbrigád az eredetileg
alkalmazott építési eljárásokhoz és
technológiákhoz hasonló módszereket
és eljárásokat használt.

Az eredményként nyert épületben a
mûemléki jellegzetességek tökéletesen
illeszkednek a korszerû oktatás követelményeihez. A tizenegy világos, tágas és a legmodernebb audiovizuális
technológiákkal felszerelt tanterem a
belsô kertre nézô kétszintes kerengôt
veszi körbe. A félemeleten hét tanítás
céljára szolgáló tér biztosít lehetôséget egyéni vagy kisebb csoportokban
történô oktatásra. A felújítás lehetôvé
tette az igazgatói iroda és az adminisztratív irodák más, megfelelôbb
helyre történô költöztetését, és kétfunkciós tantermek kialakítását, ami a
felsô középfokú szinten választható új
fakultatív tantárgyak oktatásához
elengedethetetlen.
A felújított épület egy oktatási épületegyüttes része, ahol megtalálható egy
szabadtéri botanikus kert, egy XIX.
századi oktatási anyagokat és eszközöket bemutató természettudományos
múzeum és egy gótikus kápolna is. Ez
utóbbi, bár megôrizte egyházi funkcióját, kulturális eseményeknek, így elôadásoknak, koncerteknek, tanári értekezleteknek és díjátadó ünnepségeknek is helyszínéül szolgál.
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Institutio de Enseñanza Secundaria “Cardenal López Mendoza”, Burgos

➀

Keresztmetszet a felújított tizenhatodik századi
épület impozáns fôhomlokzatának képével.

➁

A gótikus kápolna belülrôl, mely az istentiszteletek
mellett az intézmény különféle rendezvényeinek is
helyet ad.

➂

A felújítás keretében sor került a lépcsôk megújítására és egy lift beépítésére is, biztosítva ezzel azt,
hogy az intézmény megfeleljen az épületekre vonatkozó mai elôírásoknak és megkönnyítve az épület
használatát a mozgáskorlátozottak számára.

➃

Az épület kellemes környezetben helyezkedik el,
ahol egy szabadtéri botanikus kert is helyet kapott.

r
t
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Institutio de Enseñanza Secundaria “Cardenal López Mendoza”, Burgos

o

„A Mendoza iskolaközpont sikeres
példája annak, hogyan lehet egy
értékes mûemléket felújítani és új
életre kelteni úgy, hogy az a mai
igényeknek megfelelô modern
oktatási környezetet biztosítson.
A régi épület a maga szimmetrikus
alaprajzával, árkádjaival és központi
udvarával méltóságteljes, lélekemelô
környezetet nyújt az oktatáshoz
és a tanuláshoz.”
➄

Földszinti alaprajz: a tantermek egy csendes központi udvart zárnak körbe.

➅

Az intézmény épülete helyet ad
egy régi oktatási eszközöket
bemutató természettudományos múzeumnak is.

➆

A frissen felújított könyvtár
egyik terme.

p
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Portugália
ÉPÍTÉSZ
Rosa Bela Costa
és Luis Cunha
ISKOLA TÍPUSA
Középfokú és
posztszekunder iskola
TANULÓK
1080

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
15-18 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1998

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Direcção Regional
de Educação do Norde

A

Rodo iskolakomplexum helyszíne
egy észak-portugáliai gazdaság, ahol
ma is folyik szôlô- és vörösbor-termelés. A komplexum egy középiskolát és
egy szak- és továbbképzô intézetet,
továbbá kollégiumokat, borospincét,
mezôgazdasági gépszerelô mûhelyt,
üvegházakat és sportlétesítményeket
foglal magában. Az egyes épületek különbözô korúak: a legrégebbi épület az
eredeti ház, a régi Rodo gazdaság fô
épülete.
Az iskolában tanulók a falusi turizmusra és a mezôgazdaságra szakosodnak,
az oktatásban fontos szerepet kap a
modern technológia és a környezetvédelem. Az iskola arra törekszik, hogy a
diákokban kötôdés alakuljon ki a régió
iránt, hogy megbecsüljék a vidék földmûveléshez kapcsolódó hagyományait
és képessé váljanak hozzájárulni a terület kulturális örökségéhez. Az épületkomplexum építészeti kialakítása is
ezeket a célokat szolgálja.
Az épületegyüttes építészeti kialakításának célja a hagyományok és a modern jellegek közti kölcsönhatás bemutatása – az új épület építészeti motívumai modernek, mégis harmonizálnak a régióra jellemzô épületekkel.

zott építôanyagok mind olyan terv
alapján készültek, amely figyelembe
veszi az uralkodó szélirányt, a nap járását, a helyi éghajlatot, s amelynek
kidolgozásához a napsütéses órák száma és a hômérséklet-értékek szolgáltak alapul.
A tantermek kelet-nyugati irányban
sorakoznak egymás mellett. Az északi
oldalon ütközésre szánt, illetve védelmet nyújtó terek helyezkednek el: közlekedôk, tárolók és mellékhelyiségek.
A délre nézô tantermek így hasznosítani tudják a napenergiát. A hatékonyság maximalizálása érdekében a közvetlen hôelnyelés elnevezésû passzív
technológiát alkalmazó épület nagy
hôtehetetlenséggel és jó hôszigeteléssel rendelkezik.
Az iskolaépületek megtervezésekor a
környezetbarát kialakítás, a karbantartás egyszerûsítése és az alacsony fenntartási költségek elérése volt a cél.
Amellett, hogy a napenergia fûtésre
szolgál, az épület déli homlokzatán
mechanikus szellôztetôrendszer helyett napenergiával mûködô légcserepanelek kerültek beépítésre, melyek
biztosítják a tantermek természetes,
szabályozott módon történô légcseréjét, amikor csak arra szükség van.

Az esztétikai megfontolások mellett a
régió éghajlata, topográfiája és a táj is
befolyásolta az épületegyüttes kialakítását. Az épületek tájolása, struktúrája, a belsô és külsô terek elrendezése,
az ablakok árnyékolása és az alkalma-
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Complexo Escolar de Rodo, Peso da Régua

r

➀

Az épületegyüttes keresztmetszete: a középiskolát
(balra) és a szakképzô intézményt (jobbra) a közös
könyvtár- és tanulóterek kapcsolják össze (középen).

➁

Az épületegyüttes felülnézetbôl: az új iskolaépületek (középen) harmonikusan illeszkednek a régi
gazdasági épületekhez (az elôtérben).

➂

Az épületegyüttes egy üzemelô gazdaság területén
épült, melyen még mindig zajlik a szôlôtermesztés
és a vörösbor-termelés.

t
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Portugália

Q
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➃

A déli homlokzat a tantermekkel,
melyek fûtését és szellôzését a
napenergia passzív hasznosítása
biztosítja.

➄

Az épületegyüttesben mindenütt
alkalmazott ablakpanelek egyike:
az ablak alatt és felett elhelyezkedô, napenergiával mûködô szellôzôk biztosítják a természetes légcserét télen és nyáron is.

➅

A két iskolát magában foglaló
Rodo épületkomplexum központi
részének elsô emeleti alaprajza.
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Complexo Escolar de Rodo, Peso da Régua

„A Rodo oktatási központ kiváló példa arra, hogyan
lehet a helyi építészeti tradíciókat tiszteletben tartva
finoman ötvözni a régit és az újat. Az új épület sokféle
módon, a lehetô legnagyobb mértékben kihasználja
a napenergia és a természetes szellôzés lehetôségeit.”

o

A TANULÁSI KÖRNYEZET MEGTERVEZÉSE

33

Írország
ÉPÍTÉSZ
Murray O’Laoire
Architects
ISKOLA TÍPUSA
Posztszekunder iskola
TANULÓK
2500

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
17-25 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület és felújítás
BEFEJEZÉS IDÔPONTJA
1995-1999
MEGBÍZÓ
Limerick Institute
of Technology /
Oktatási Minisztérium

Ennek a több lépcsôben megvalósított
fejlesztésnek a kiindulópontja egy nehezen megközelíthetô helyen álló
meglévô nagy földszintes épület volt.
Az intézmény úgy döntött, hogy a
meglévô épületet teljesen felújítja és
egy újjal kibôvíti annak érdekében,
hogy férôhelyet biztosítson a nagyobb
tanulólétszám számára, és hogy a
meglévô létesítmények színvonalát
emelje. Az épületnek az átépítés alatt
folyamatosan üzemképesnek kellett
maradnia.
Ma az eredeti épület egy újonnan épített észak-dél irányú közlekedô nyugati oldalán található, amely tulajdonképpen egy széles és magas, a régi és
az új épületeket összekapcsoló fedett
belsô utca. Az üvegtetô beengedi a
napot az utcára, amely az új épületegyüttes szíve; a természetes világítás
és szellôzés maximalizálása az átépítés
során mindenütt kiemelt figyelmet élvezett.
Az új épületek, melyeknek mindkét végén van bejárat, fôként az új utca keleti oldalán helyezkednek el. Itt található a kétszintes könyvtár, mely a
hallgatók központi számítógépes tanu-
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lótere fölött helyezkedik el – ez utóbbiban a kisméretû hajóablakok alkalmazása csökkenti a káprázást és a
szellôztetô rendszer a számítógépekbôl származó hôt az utcára vezeti ki. A
földszintet egy sor 150 és 100 férôhelyes, lépcsôzetesen emelkedô padlójú
elôadóterem foglalja el, melyeket kifejezetten a legmodernebb számítógépes
audiovizuális oktatási segédeszközök
használatára terveztek. Az utca nyugati oldalán találjuk azt az új, háromszintes épületet, mely az adminisztrációs helyiségeket foglalja magában. Az
épület könnyen megközelíthetô mind a
diákok, mind az itt dolgozók és a látogatók számára, és eltakarja az eredeti
épületet.
Amellett, hogy az utcáról közelíthetô
meg a régi épület, a könyvtár és az
elôadótermek, három csomópont is található itt, ahonnan a fô észak-dél irányú közlekedési útvonalra merôlegesen elhelyezett épületrészekbe vezet
az út: az étterembe, egy 350 férôhelyes nagyelôadóba, ami koncertteremként is funkcionál, valamint egy többfunkciós csarnokba (ez a tervek szerint
2001-ben készül el). Ezek az épületrészek megtörik az épület merevebb fô
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Limerick Institute of Technology, Limerick
tömegét, és közöttük védett, fedetlen
területek jönnek létre. Az épület minden részén jól láthatóan elhelyezett
mûvészeti alkotások – az intézmény
egyik tagozata a Mûvészeti és Design
Iskola – a környezetet emberközelibbé
és vonzóbbá teszi a diákok számára.
Segít az idetartozás érzésének kialakításában és a rongálás visszaszorításában. Kívülrôl a hagyományos téglaburkolat a felsôoktatási intézményekhez
társított komolyságot idézi föl.

t

Az épület általános megjelenésének,
valamint az általa kínált bizonyítványt, illetve diplomát adó új kurzusoknak köszönhetôen az intézmény jó
hírnévre tett szert. A beiratkozó diákok száma hét év alatt 70 százalékkal
emelkedett.
➀

Az intézmény két fô megközelítési pontja a fôiskola utcájának két végén lévô két bejárat.

➁

Ez a látvány tárul elénk az utcán végigtekintve. Az
épület e végén az utca mindkét oldalán új elôadótermek sorakoznak; a lépcsôkön (balra) feljutva az
intézmény éttermébe érkezünk.

➂

A helyszínrajz.

➃

Az eredeti épület az átalakítás elôtt.

➄

Az észak-dél irányú fô közlekedô térre merôlegesen
elhelyezett étterem épülete

u
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Limerick Institute of Technology, Limerick

„Ez az ötletes bôvítés valóban átformálta az eredeti
épületet, ami ma hívogató, a huszonegyedik századi
diákok igényeinek kielégítését ígérô arculattal fordul
a szemlélô felé.”
p

➅

Ezt látjuk, ha a fôiskola utcáján a déli
végpont felôl végigtekintünk. Az utca
összekapcsolja a meglévô épületet az új
létesítményekkel (a képen ezek az utca
jobb oldalán helyezkednek el.)

➆

Az épületegyüttes földszinti alaprajza,
rajta az eredeti földszintes épülettel
(színezés nélkül) és a hozzáépítésekkel:
a többfunkciós csarnokkal (zöld), a
nagyelôadóval (piros), az utcával (sárga), a könyvtárral és a számítógépes
központtal (rózsaszín), a épülettel
(sötétsárga) és az elôadótermekkel (világoskék).

A TANULÁSI KÖRNYEZET MEGTERVEZÉSE

37

«

PEB

Második fejezet

A jövô iskolája

Az ebben a fejezetben bemutatott oktatási intézmények kiemelkedô jellegét az adja, ahogyan választ adnak a tanulás terén és a társadalomban felmerülô új trendekre. A kommunikációs és információs technológiák elmúlt
években tapasztalt, minden korábbit fölülmúlóan gyors fejlôdése folyamatos vitát generált arról, hogy az oktatásnak hogyan kellene erre reagálnia és hogy milyennek is kell lenniük az iskoláknak és egyetemeknek. A PEB e témakörben végzett munkájának célja a fenti folyamatok által az oktatási létesítmények kialakítására és fenntartására gyakorolt hatás elemzése és
a megfelelô stratégiák kidolgozásához nyújtott
tanácsadás, különös tekintettel az iskolai
könyvtár és az információs központ szerepére.
Nem a számítástechnika az egyetlen olyan tényezô, amely az iskolák kialakításának megváltozása mögött áll. Az OECD országaiban mára
mindenütt elfogadottá vált az, hogy a tanulásnak az élet teljes idôtartamán át folytatódnia
kell, és hogy a felnôttkori tanulás már nem fakultatív külön elfoglaltság. Az állam ezért köteles lesz biztosítani azt, hogy mindenkinek legyen lehetôsége formális vagy informális környezetben továbbtanulni. Az oktatási létesítmények azonban egyre specializáltabbak és

költségesebbek, így az állami hatóságoknak
ezek megduplázására nem telik. Ebbôl fakadnak
azok a törekvések, amelyek a felnôttoktatás, a
közösségi élet és az alapoktatás színteréül szolgáló épületeket igyekeznek egy helyre csoportosítani. A példák közül több is azt mutatja be,
hogyan lehet úgy megtervezni az épületeket,
hogy az ösztönözze a létesítmények megosztott
használatát.
Harmadrészt, az ebben a fejezetben szereplô iskolák például szolgálnak arra, hogy a tervezôk
egyre inkább tudatában vannak az iskolák és
környezetük kölcsönhatásának, az oktatási létesítmények környezetre gyakorolt hatásának
és az iskola közvetlen környezete nyújtotta lehetôségeknek. Az iskola által biztosított környezet, elsôsorban az iskolaudvar, értékes tér.
A tanulók itt megtapasztalhatják a természet
csodáit, felfedezhetik a fizika, kémia, földrajz
és környezeti ismeretek szabad és alatt megismerhetô különbözô oldalait, kreatív játékokba
merülhetnek és saját maguk is részt vehetnek
az iskola környezetének szépítésében, gyakran
a helyi közösséggel együtt.

Finnország
ÉPÍTÉSZ
Cuningham Group
ISKOLA TÍPUSA
Óvoda és alapfokú iskola
TANULÓK
170

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
6-12 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Kiihtelysvaaran kunta

A Karélia erdôvel borított északi területén fekvô Heinävaara városában elhelyezkedô új általános iskola tervezésekor a célkitûzés egy modern tanulási környezet kialakítása volt, a környékrôl származó anyagok és munkaerô alkalmazásával.
A nyitott tanulás koncepcióját támogató nagy fesztávú, kötetlen alaprajzú
épület sokfajta tanár-diák érintkezésre
ad lehetôséget. A tantermektôl körülvett nyitott területen helyezkedik el a
számítógépes és média központ, és az
iskola arra ösztönzi a gyermekeket,
hogy egyénileg és csoportban is tanuljanak. A beosztás könnyen változtatható, hogy a változó igényekhez könynyû legyen alkalmazkodni.
A település lakói számára az iskola közösségi központként szolgál. Használhatják a tornacsarnokot és a jéghokipályát is, Heinävaara közkönyvtára pedig az iskola központi területén, a média központhoz kapcsolódóan helyezkedik el. Az elôcsarnok és a tornaterem között kialakított színpadot a helyi színjátszókör is használja.

e
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Az iskola az Egyesült Államokban és
Kanadában a múlt században kifejlesztett keretes épületszerkezet elve szerint épült. Ezzel az eljárással az épületet emeletenként épül, minden emelet
a fölötte levô padlózataként szolgál.
Bár vannak közös vonásai a hagyományos finn építészeti módszerekkel, az
Észak-Amerikából származó technológia gyorsabb és kevesebb faanyag
megy kárba vele. Az iskolát tervezô
építészeti cég, az USA Minneapolis államában mûködô székelô Cuningham
Group egy brigádot küldött Finnországba, hogy megtanítsák a helyi építôbrigádoknak ezt a technológiát.
A legtöbb helyen fenntartható anyagokat tartalmazó épület fô szerkezeti
elemei a környéken növô erdei és lucfenyôbôl készültek, a külsô falak anyaga is erdei fenyô. Megfelelô festéssel
és karbantartással ezek akár kétszáz
évig is fennmaradnak. A hôszigetelés
újrahasznosított papírból van, mely
egy olyan nedves szórásos technológiával került felhordásra, mely kihasználja a cellulózban lévô lignint: ez az
a kötôanyag, amelytôl formatartó. A
szigetelés megakadályozza a páralecsapódást, így nincs szükség arra,
hogy a fal további párazáró réteget
tartalmazzon.

PEB

Heinävaara Elementary School, Kiihtelysvaara

A fûtési rendszer a helyi gazdálkodók
által szállított fahulladékkal mûködik,
a tanítási tereket melegvizes radiátorok és elômelegített levegô fûti. Az
ebédlôben egy fatüzelésû, zsírkôbôl
faragott tûzhely ad meleget, és ezen
megtanulhatják a gyermekek a hagyományos karéliai ételek elkészítésének
módját is.

➀

Az alaprajz: a média központot és számítógépes területet (3) körbeveszik a tanulás és tanítás nyitott
terei (4).

➁

A fôbejárat. A faszerkezetes épület felépítéséhez
helyi anyagokat használtak föl, és helyi mesteremberek vettek benne részt.

➂

Egy tanuló az egyik tanulótérben. A berendezés, a
szerkezeti elemek és a padló is a helyben növô erdei fenyôbôl, lucfenyôbôl és nyírbôl készült.

➃

Az iskola gerince, benne a média központtal és a tanulást segítô berendezésekkel.

➄

A kötetlen alaprajzú tanítási terek egyike.

r
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Franciaország
ÉPÍTÉSZ
Alain Chomel
ISKOLA TÍPUSA
Bölcsôde, óvoda és
alapfokú iskola
TANULÓK
350

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
2-11 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1991

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
La Mairie de Fontaines
Saint Martin

A Groupe scolaire La Mairie de
Fontaines Saint Martin intézményben,
ahol ugyanabban a létesítményben helyezkedik el a bölcsôde, óvoda és általános iskola, az oktatás középpontjában az informatika áll. A gyermekek és
szüleik kérésének megfelelôen az iskola számos, egymással és az Internettel
összeköttetésben álló multimédiás
munkaállomást helyezett üzembe;
ezekbôl kettô az óvodában, egy pedig
a könyvtárként és dokumentációs központként funkcionáló épületrészben
van.
Az iskola ösztönzi az osztályokat arra,
hogy e-mail-en kommunikáljanak egymással. Az általános iskolásokat arra
biztatják, hogy írásos munkáikhoz
használjanak szövegszerkesztô programokat, az oktatószoftvereket pedig az
óvodás csoportok és az általános iskolás osztályok egyaránt használják. Ezek
a hangot, képet és mozgóképet egyszerre tartalmazó multimédiás erôforrások hasznos eszköznek bizonyultak
az alapismeretek elsajátításában. A tanulók megtanulják azt is, hogyan keressenek információkat az Interneten,
és hogyan használják az iskola számítógépes problémamegoldó eszközeit. A

multimédiás adathordozókat, így a CDROM-on található enciklopédiákat a
tanárok és a tanárok munkáját támogató alkalmazottak is haszonnal forgatják.
A technológia azonban nem dominálja
az iskolai életet, melynek több más
eleme is van. Az iskola alaprajza többféle szakteremnek, foglalkoztató teremnek és játszóterületnek ad helyet.
A kellemes, bokrokkal és fákkal beültetett iskolaudvaron gyógynövényes és
zöldséges kiskert is található, hozzájárulva a környezettudatosság kifejlôdéséhez.
Az intézményben dolgozó pedagógusok egy közös tanári szobán osztoznak, a tanulók integrációját pedig a
számos közösségi tér segíti. Az óvoda
és az iskola közösen használja a számítógéptermet, az audiovizuális termet,
a könyvtárat és a dokumentációs központot – ami kiállítások, megbeszélések és a különbözô osztályok együttes
tevékenységeinek színtere. Az óvoda
és az elsôs osztályok termei egymás
mellett vannak, elôsegítve az óvodából
az iskolába történô problémamentes
átmenetet.

r
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PEB

Groupe scolaire Roger Gavage, Fontaines Saint Martin

u

i
t
o

➀

Az épületegyüttes központjában találjuk a könyvtárat, melyet az általános iskolások és az óvodások közösen használnak.

➁

A tornaterem és játékszoba.

➂

A tantermek nagy részében és a számítógépteremben található számítógépek összeköttetésben állnak egymással.

➃

Kis vízfelület a kerttervezô által kialakított iskolaudvarban.

➄

Alaprajzok; emelet (felül) és földszint (alul); az iskola szíve a könyvtár (12) és a számítógépterem
(13), a bölcsôdei és óvodai csoportok termei (M1-4) a délnyugati szárnyat foglalják el.

➅

Az óvoda a fô iskolaépület része,
megkönnyítve az átmenetet az általános iskolába.
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Finnország
ÉPÍTÉSZ
Architects’ Office
Laiho-Pulkkinen-Raunio
ISKOLA TÍPUSA
Alapfokú iskola
TANULÓK
360

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
7-12 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület és felújítás
BEFEJEZÉS
1997

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Oktatási Minisztérium

A

Rauma állami általános iskola a
Turkui Egyetem tanárképzô karának
gyakorló iskolája. Évente körülbelül
220 tanárszakos rhallgató vesz részt az
intézmény munkájában. A létesítményt az egyetem oktatással kapcsolatos kutatásokra is használja, melyek
központi témája az óvoda a és a korai
oktatás integrációja és az információs
és kommunikációs technológiák oktatási célú felhasználása.
A parkban elhelyezkedô elsô gyakorlóiskola 1898-ban nyílt meg, majd az
1950-e években bôvült. Az új iskolaépületnél a tervezôk szándéka az volt,
hogy illeszkedjék a már meglévô három létesítményhez. Szempont volt továbbá az oktatást segítô technológiák
sokkal nagyobb mértékû alkalmazása
is.

Az iskola szíve a kétszintes többfunkciós központi tér, melyet körülvesznek
a tantermek. Ebben a térben találjuk a
könyvtárat, több számítógépet, munkaterületeket és egy tágas közlekedôt.
A tantermek kettesével alkotnak egységeket, egy-egy ilyen egységhez közös foglalkoztató terület tartozik. A
bútorok az átalakíthatóságot szolgálják, mely lehetôvé teszi a csoportmunkához szükséges különbözô terek kialakítását.
1996 óta nagyszabású számítástechnikai képzési program folyik az iskolában, melynek köszönhetôen az iskolában dolgozók, a tanárhallgatók és a
tanulók gyakran igénybe veszik az új
berendezéseket és szoftvereket.

t
e

A projekt indulásakor a pedagógusok
és az építészek megbeszélték, hogy az
új információs technológiák fölhasználása hogyan változtathatja meg a tanítás és tanulás jellegét, és hogy ez a
változás milyen befolyással van az iskolaépület kialakítására. Ennek eredményeként az új iskolaépületben a tanulóknak lehetôségük van az egyéni
tanulásra. A hagyományos tantermeken felül az épületben egyéni, illetve
csoportos munkára alkalmas kisebb terek is találhatók.
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PEB

Rauma Teacher Training School, Rauma

u

i

➀

Többfunkciós tér az új iskolaépület szívében, ami
egyéni és csoportmunkára egyaránt alkalmas.

➁

Minden tanításra szolgáló terület el van látva az
oktatási eszközök és tananyagok széles választékának használatát lehetôvé tévô korszerû berendezésekkel.

➂

Földszinti alaprajz: a tornaterem (5) és a zeneterem (6) a tantermektôl (1) és a tanulás céljára
szolgáló terektôl (7) elkülönítve helyezkedik el.

➃

Az iskola kellemes, parkosított környezetben található.

➄

A közös tanári szoba.

➅

Az új iskolaépület keresztmetszete.

o
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Portugália
ÉPÍTÉSZ
João Pancada Correia
és Maria Otília Santos
ISKOLA TÍPUSA
Óvoda és alapfokú iskola
TANULÓK
576

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
3-15 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Edifer Construgoes

Az

Escola Básica de Vasco da Gama
terveit az 1998-as lisszaboni világkiállítás inspirálta. Az új épület az ehhez
az eseményhez társított a modern
szellemet és kísérletezô kedvet kísérli
meg újra megtestesíteni. Az iskola
szokatlan geometrikus motívumai az
1998-as világkiállítás hajózással kapcsolatos témáiban gyökereznek. A falakat hullámokhoz hasonló minta és
tengeri állatok körvonalai díszítik, melyek színei is az óceáni környezetet
idézik.
Az épület tervezésekor a cél az oktatással kapcsolatos innováció támogatása volt, a korszerû információs és
kommunikációs technológiák kiaknázásával. Az iskola új számítógépes hálózata az egyik legfontosabb oktatási

eszközzé vált, az ott elérhetô anyagok
köre egyre bôvül és idôvel kiépül az
összeköttetés is a hálózat és az
Internet között.
Az információs központban számítógépeket találunk, amelyek a tervek szerint multimédiás eszközök üzembe helyezése
révén
jutnak
kiemelt
szerephez.. A központban már most
van egy videó- és filmkönyvtár, valamint egy fényképlabor. A központot,
mely úgy lett kialakítva, hogy az iskolai oktatás támogatása mellett a környéken élôk kulturális és társadalmi
tevékenységeinek is helyt adjon, tanítási idôn kívül a közösség tagjai is
használhatják anélkül, hogy az zavart
okoznak az oktatásban.

e

r

46

PEB

Escola Básica 1,2,3/JI de Vasco da Gama, Lisszabon
Az iskola tervezôi gondosan ügyeltek
arra, hogy megteremtsék az intézményben tanuló különbözô korcsoportokat és oktatási szinteket befogadó
tereket, emellett pedig a létesítményt
a helyi közösség számára is használhatóvá tegyék. Az azonos korú gyermekek tanítása egymáshoz kapcsolódó tantermekben folyik. Az információs központ és az iskolai vezetôk irodái
könnyen megközelíthetôk, a közösségi terek, így a 200 férôhelyes nagyelôadó és az ebédlô elhelyezése pedig
olyan, hogy elôsegíthesse mind az oktatást, mind a társas érintkezést. Az
épület minden része úgy lett tervezve,
hogy kevés karbantartást igényeljen.

t
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➀

A központi aula és lépcsôház az iskola tengelye; a
belsô díszítés motívumai a tengert idézik.

➁

A hajózást juttatják eszünkbe az ívelt külsô homlokzatok is.

➂

A hátsó bejárat; az iskola a ‘nyitott ajtók politikáját’ követve tanítási idôn kívül nyitva áll a közösség
tagjai elôtt.

➃

A központi aula tetején kialakított felülvilágító ablak beengedi a természetes fényt az épület szívébe.

➄

Az emeleti (felül) és a földszinti alaprajz: a szokatlan, nem derékszögû forma a nagy központi közlekedôterekkel a társas érintkezés és oktatási tevékenységek színteréül szolgál.
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Izland
ÉPÍTÉSZ
Uti Og Inni, architects
ISKOLA TÍPUSA
Alap- és középfokú
iskola
TANULÓK
450

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
6-16 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1997

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Rejkyavik városa

Az építészek kiindulópontja az
Engjaskoli kerületi általános iskola
megtervezése esetében az volt, hogy
olyan épületet kell tervezni, ami figyelembe veszi, hogy tanulók az iskolában
társaikkal együtt élnek, és amelyben
kiemelt hangsúlyt kapnak a tantermeken kívüli terek és a tanítás melletti
tevékenységek – az iskola közösségi
terei. Az építészek kiválasztása nyílt
pályáztatás útján történt.
Az iskola hosszú, egyenes vonalú épület. Két fô részbôl áll: egy kétszintes
tömb foglalja magában a fô tantermeket, a tanári szobákat, az adminisztratív helyiségeket és az irodákat, míg
egy alacsonyabb épületrészben kaptak
helyet a szaktermek, a zeneterem és a
nagyterem. Mindkét épületrésznek
megvan a maga jellegzetes megjelenése: a nagyobbik borítása alumínium
hullámlemez (mely Izlandon hagyományos burkolóanyag), a kisebbik épület
pedig vakolt falú.

Az utca közösségi tér, ahol a különbözô környezetbôl jövô és különbözô
életkorú gyermekek találkozhatnak és
barátkozhatnak a tantermeken kívül.
Megerôsítendô azt az érzést, hogy az
iskola közösség, egy további közös teret biztosító erkély fut végig minden
tanterem elôtt, melyrôl le lehet tekinteni az utcára – mintha a termek házak
lennének. Gyakorlatiasabb megközelítésbôl az utca az iskolán belüli ‘forgalom’ fô helyszínéül is szolgál, összekötve a fôbejáratokat és eljuttatva a
diákokat a célhoz.

r

A két épületrész között húzódik az ‘utca’, az iskola fô ütôere. Könnyû, madárszárnyra hasonlító alakú tetô köti
össze a két épületrészt és nyújt védelmet az utcának. Nappal a tetô beengedi a természetes fényt az utcára.
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PEB

Engjaskoli District Primary School, Reykjavik

t

i ➀

u

A külsô felvételen jól látszik a két épületrész eltérô
jellege; a távolabbi tömb a tantermeket.foglalja
magában .

➁

Az általános helyszínrajz.

➂

Amint az a földszinti alaprajzon látható, az iskola
hosszúkás alaprajzú, benne az utca (7) kapcsolja
össze a tantermeket (12) és a szaktermeket (1).

➃

A fô tantermeket magában foglaló, alumínium hullámlemez borítású épülettömb.

➄

Az iskola egyik bejárata az utca végén, és fölötte a
madárszárnyat formázó tetô.

➅➆ : Két kép az utca belsô terérôl.

o
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Törökország
ÉPÍTÉSZ
Yapi Merkezi Design Group,
Nevzat Sayin
és Yildirim Saglikova
ISKOLA TÍPUSA
Óvoda, alap- és
középfokú iskola
TANULÓK
888

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
6-18 év
PROJEKT TÍPUSA
Folyamatos fejlesztés
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

Az 1995-ben megnyílt Irmak iskola a
közelmúltban bôvítésen esett át, hogy
18 éves korig idôsebb diákokat is fogadhasson. Igy az iskola területén ma
egy általános iskola, egy középiskola
és egy óvoda található. Az iskolák és
az iskolaudvar kialakítása tükrözi az iskola diákközpontú szemléletét.
Az 520 férôhelyes auditórium változatos események színhelye, az osztályok
közös tevékenységeitôl vitákon, elôadásokon keresztül az ünnepségekig. A
nagyelôadó olyan hely, amit a helyi
közösség is használ: itt konferenciákat
és elôadásokat tartanak. A központban
elhelyezett könyvtár sokféle, a tanulást segítô anyagot tartalmaz, és
Internet-kapcsolattal is rendelkezik.
Hamarosan sor kerül minden tanterem
rákötésére a hálózatra. Az osztályter-

mek mellett az iskolában több természettudományos és számítógépes terem, zeneterem, festô- és kézmûves
mûhely, valamint egy multimédiás
központ is található – s mindez az
újonnan épített részben.
Az építkezés minden részlete a környezetvédelem szempontjainak figyelembe vételével történt. Az új épületrészt
sikerült úgy elhelyezni a parkosított,
fákkal beültetett területen, hogy
egyetlen fát sem kellett kivágni. Az új
épületek jól illeszkednek a campus területén lévô két régi épülethez. Ezek is
felújításra kerültek, és egyikük az iskola összes szociális, kulturális és mûvészeti létesítményeinek ad helyet. Az
így létrejött kulturális központ mind a
tanulók, mind a nagyközönség elôtt
nyitva áll.

MEGBÍZÓ
NEKAS A. S. (Company for
Qualified Education)
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Irmak School, Isztambul
A kellemes, tengeri kilátással rendelkezô helyszínen elhelyezkedô iskolaudvarra az építészek és a tervezôk kiemelt figyelmet fordítottak, és az környezetvédelmi díjakat nyert. A tenisz, kosárlabda- és kézilabda-pályák és
többféle jól felszerelt játszótér mellett az iskolaudvar egy ökoparkkal is
büszkélkedhet, melyben sokféle állat
és növény él. Az udvar területén élô
kifejlett fák közt van egy 150 éves,
hatalmas mediterrán cédrus, melynek
sziluettje az iskola jelképe és logója.

t

i

u
o

A TANULÁSI KÖRNYEZET MEGTERVEZÉSE

➀

Az általános iskolai tantermeket
magábanfoglaló épülettömb és a
média központ.

➁

Az új számítógépterem, melyben
lehetôség van egyéni tanulásra
és Internet-használatra.

➂

Általános iskolai tanulók az
Irmak iskola könyvtárában.

➃

A nagyelôadó, melyet az iskola
és a helyi közösség is használ.

➄

A középiskolai blokk látképe a teniszpályák felôl.

➅

Az általános iskolai tantermek
alaprajza.
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Franciaország
ÉPÍTÉSZ
ARCOTEC
ISKOLA TÍPUSA
Középfokú iskola
TANULÓK
850

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
11-16 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1995

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Département de la Gironde

A határozott stílusú külsô és belsô kialakítású modern iskola, a Collège
Victor Louis sikerének titka a felszín
alatt rejlik. Az iskola beépített kábelezése teljes mértékben támogatja a
multimédia használatát, lehetôvé téve
a pedagógusok számára az információs
és kommunikációs technológiák alkalmazását.
Az iskolában három, egymással összeköttetésben álló számítógépterem, egy
többfunkciós audiovizuális terem és
egy olyan szerver mûködik, amely multimédiás alkalmazások fejlesztését teszi lehetôvé minden tanteremben. A
számítógépes programok, oktatószoftverek és videók minden tantárgy oktatásában szerephez jutnak.
Lehetôség van a mûholdas televízióadások vételére, s az iskola rendelkezik a feladatok és tanórák online közvetítéséhez szükséges berendezésekkel
is. Az iskolának saját újságja van, és
az új technológiák mûvészeti felhasználását a számítógépes grafikai mûhely segíti.

e

52

Bár az új technológiák a tanítás központi elemét képezik, az iskola arra törekszik, hogy megvalósítsa az egyensúlyt a technológiára alapozott és a
hagyományosabb tanulási és sporttevékenységek között. Az iskolai kulturális klub kirándulásokat szervez a közeli Bordeaux-ban rendezett kulturálisés sporteseményekre. A diákok részt
vesznek az Európa különféle térségeiben fekvô iskolákkal együtt szervezett
csereprogramokban is.
Ami az eredményeket illeti, a 11. évfolyamig eljutók aránya és a mûszaki tudományos irányban felsôoktatásban
továbbtanuló diákok száma jelentôsen
magasabb, mint az országos átlag.
A Collège Victor Louis egyben regionális továbbképzô központ, melyben a
bordeux-i régióban mûködô iskolák és
oktatási létesítmények pedagógusai
képzéseken vehetnek részt. Az iskola a
tanítási idôn kívül is nyitva áll, hogy a
tanulási nehézségekkel küzdô tanulók
igénybe vehessék az itteni korszerû
mûszaki berendezéseket.
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Collège Victor Louis, Talence
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➀➁ Az iskola külsô felülete, szép fém és üveg megoldásokkal.

➂➃ A termeket és folyosókat a színek élénkítik.
➄

A külsô árnyékolók és az ablakok védenek a tûzô
dél-európai napsütéstôl.
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Franciaország
ÉPÍTÉSZ
Jacques Fradin
és Jean-Michel Weck
ISKOLA TÍPUSA
Középfokú iskola
TANULÓK
600

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
11-16 év
PROJEKT TÍPUSA
Felújítás
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Département des
Bouches du Rhône

A marseilles-i Collège l’Estaque olyan
térségben fekszik, ahol kiemelten fontos az oktatásügy. A diákok több, mint
60 százaléka hátrányos társadalmi
helyzetû környezetbôl származik. A 11.
évfolyamig eljutó tanulók aránya ennek ellenére jelentôsen magasabb, a
11. évet megismételni kényszerülôk
aránya pedig alacsonyabb, mint az országos átlag.
Ez a siker fôként annak köszönhetô,
ahogyan az iskola az új információs és
kommunikációs technológiákat felhasználja. Az eredetileg 1960-ban
épült épület nagyszabású felújítása során mindenütt beépített kábelezés készült, így mára minden terület összeköttetésben áll a számítógépes hálózattal. Ez azt jelenti, hogy mivel a
szoftverek a központi szerveren futnak, több különbözô tanteremben lehet ôket egyidejûleg használni.
Ugyanígy az iskola minden részében
azonnal elérhetôk a videó-adások. Az
iskola az oktatási módszerek korszerûsítéseként tekint ezekre a fejlesztésekre, különösen a történelem, földrajz,
matematika és a természettudományos
tárgyak tanítása esetén.
Három, az osztálytermektôl különálló
számítógépterem van az iskolában. A

nagy alapterületû információs és dokumentációs központban a diákok saját számítógépes feladataikat végezhetik, és kereshetnek az Interneten. A
központban lévô panorámaablakokból
szép kilátás nyílik a tengerre és a
Marseilles-i kikötôre.
A felújítás másik célja az iskolai környezet javítása volt. A tervezôk arra
törekedtek, hogy a termek, átjárók és
folyosók bôséges természetes fényt
kapjanak, hogy szabadabban és könynyebben lehessen az iskolában közlekedni. Ezek a tényezôk hozzájárultak a
tanulók magatartásának megváltozásához: a tanulmányi sikerek mellett
csökkent az erôszak, a rongálás és nôtt
a közösségi tevékenység aránya.
Fontos szempont volt az is, hogy az iskola jobb kapcsolatokat alakítson ki a
helyi közösséggel. A lerobbant városi
környék szomszédságában elhelyezkedô iskola azzal próbált hozzájárulni a
közösségi élet kialakításához, hogy
150 férôhelyes nagyelôadóját megnyitotta kiállítások, koncertek és
színielôadások elôtt, valamint bemutatót rendezett itt a diákok és tanárok
munkáiból a szülôk, rokonok és a környéken lakók számára.
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Collège l’Estaque, Marseilles
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➀

A felújítás során igyekeztek az iskola megjelenését
közvetlen környezetével harmóniában kialakítani.

➁

Az átjárók világosak és természetes fényt kapnak,
mely hozzájárult az erôszak és a rongálás csökkenéséhez.

➂

A világos, levegôs belsô közlekedô terek egyike.

➃

Földszinti alaprajz.

➄

Az iskola külsô képe, rajta a vörösfenyô borítású
nagyelôadó, az információs és dokumentációs központ, melyek másik oldaláról Marseille kikötôjére
látni.

55

Törökország
ÉPÍTÉSZ
Gülsün Saglamer
és Meltem Aksoy
ISKOLA TÍPUSA
Óvoda
TANULÓK
200

SZÁMA

TANULÓK
3-6 év

ÉLETKORA

PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
ITU Development Foundation

Az

Ayazaga campus területén elhelyezkedô óvoda az egyetemen dolgozó
irodai alkalmazottak és pedagógusok 3
és 6 év közötti gyermekeinek elhelyezésérôl gondoskodik. Az egyetem volt
tanítványa, Dr. Sedat Üründül adományából felépült épület fô építészeti
célkitûzése “olyan épület tervezése
volt, ami (a hat éven aluli) kisgyermekek számára mond valamit, amit meg
tudnak érteni, s amihez kötôdni tudnak”. A másik, talán még fontosabb
meghatározó szempont az volt, hogy
az épületnek földrengésállónak kellett
lennie.
A kétszintes épület három íves szárnyból áll, melyek a különbözô korcsoportok termeit, egy számítógéptermet,
egy zenetermet, egy olvasószobát, egy

tornatermet és egy Montessori -osztálytermet foglalnak magukban. Az óvodaudvar kialakítása lehetôvé teszi,
hogy ott a gyermekek játsszanak, kertészkedjenek, kisállatokat tartsanak, s
hogy élvezhessék a campus nyújtotta
környezetet és létesítményeket.
Az óvoda tájolásának köszönhetôen
hátoldala néz észak felé, így minden
csoportszobának vannak délre nézô
ablakai, ahonnan az erdôre lehet látni.
Maga az épület jelöli ki a déli játszótér
és kert helyét. Az északnyugati szárnyban fôként irodák és a pedagógusok
szobái helyezkednek el.
Az épület három fô szerkezeti eleme
vasbetonból és acélból készült, míg a
belsô falak anyaga a tartósság és a
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Istanbul Technical University – Dr. Sedat Üründül Nursery School, Isztambul
könnyû karbantartás kedvéért tégla.
Az átriumot a földszinttôl az emelet
tetejéig üveg határolja, mely bôséges
természetes fényt biztosít, és hangsúlyozza a tér átvezetô jellegét – az átrium a három szárny találkozási pontjában helyezkedik el, és átjárást és vizuális átlátást biztosít az emeletek
között és a külsô és a belsô tér között.
Bár az átriumban lévô rámpa fô funkciója az emeletek közötti biztonságos
közlekedés lehetôvé tétele, tervezôi
arra is törekedtek, hogy a gyermekek
számára élénkítô látványt nyújtson.

u

A világos vonalvezetésnek köszönhetôen az épület három szárnyán belül
és azok között is jól átlátható a tér.
Ez segíti a folyamatos felügyelet biztosítását, melyre az óvodások esetében szükség van, s emellett még megteremti az egész épület közös használatának érzését is.
➀

Földszinti alaprajz, rajta az elôtérrel (1), a rajzszobákkal (10, 11), a 0-1 évesek termével (19), az 12 évesek termével (18), a 2-3 évesek termével (15)
és a 4-5 évesek termével (13, 14).

➁

A játszótér.

➂

A déli homlokzat.

➃

A számítógépterem.

➄

A többfunkciós átrium.

➅

A rámpa.

i
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Belgium
ÉPÍTÉSZ
Yves A. Lepere
és Frédéric Andrieux
ISKOLA TÍPUSA
Óvoda és alapfokú iskola
TANULÓK
140

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
3-12 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1998

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Animation-Education ASBL

A L’Autre École egy volt vasúti pályaudvar helyén épült föl, és megtartotta
az ipari övezetre jellemzô tágas tereket. Az épület 45 méteres homlokzatát
gazdagon tagolják a váltakozó üveg és
tégla csíkok.
A Freinet pedagógiai módszer által
inspirált általános iskolában tanító pedagógusok egy olyan nyitott kommunikációs atmoszféra kialakítására törekednek, melyben a gyermekek legalább
annyit tanulnak társaiktól, mint a tanároktól. Hogy a gyermekeket kísérletezésre, részvételre biztassák és hogy
erôsítsék bennük a közösséghez tartozás érzését, a tantermek egy fórum köré csoportosítva helyezkednek el, ami
a gyermekek, tanárok és szülôk találkozóhelyéül szolgál.
Ez a központi tér egyben az iskola fôbejáratához is csatlakozik. Két oldalsó
lépcsô segítségével közvetlenül meg-

e

közelíthetô innen a nyolc tanterem, a
könyvtár, az ebédlô és a tornacsarnok,
így nem volt szükség a személytelen
intézményi folyosókra. Az iskola teljes
hosszában fából készült polcok futnak
végig, olyan tárgyakkal és dísztárgyakkal telerakva, melyekhez a gyermekek
kötôdni tudnak. Ettôl a nagy, új tér
gyorsan személyessé, belakottá vált.
Az építésztervezôk választása szándékosan esett olyan természetes anyagokra – téglára, üvegre és fára – amelyek kevés karbantartást igényelnek. A
tantermek két oldalfalán vannak ablakok, így biztosított azok természetes
világítása és könnyû szellôztethetôsége. Még fontosabb azonban, hogy ezek
az anyagok megtestesítik az iskola filozófiájának központi értékeit: a nyitottságot, a természetességet, az erôt
és a tisztességet.
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L’Autre École, Brüsszel

u

i
➀

Az iskola fôbejárata az elsô emeleti fórumra nyílik.

➁

A váltakozó függôleges tégla- és
üvegcsíkok teszik jellegzetessé
homlokzatot.

➂

Az épület hosszmetszete, mely
jól mutatja az egykori vasútállomás helyére épült iskola nyújtott
alaprajzát és a fórum központi
elhelyezkedését.

➃

A gyermekek biztatást kapnak arra, hogy a központi folyosó teljes
hosszában végighúzódó fa polcokat népesítsék be tárgyakkal,
személyesebbé téve ezzel a teret.

➄

Az iskola oktatási szemléletét jól
példázó fórum az iskola szíve,
ami vitáknak és megbeszéléseknek ad helyet.

➅

Az általános helyszínrajz.

o
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Ausztria
ÉPÍTÉSZ
Stefan K. Hübner
és Peter Leibetseder
ISKOLA TÍPUSA
Alapfokú iskola
TANULÓK
390

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
6-10 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1996

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Magistrat der Stadt Wien

A Ganztagsschule Schumterweg egy új
általános iskola Bécs északi, új lakóövezetében. Az iskola ezen felül oktatási szolgáltatások és kulturális események helyszíne, széles körben látogatott kulturális központként mûködve
a helyi templommal és az óvodával
együtt.
Az épület esztétikai megjelenése vonzó a felnôttek számára, azonban a
gyermekek arányaihoz igazított méretekkel épült. Az épületen gerincét az
egész hosszában végigfutó olívzöld
betontömb adja, könnyen megjegyezhetôvé téve az épületet. Az egyes speciális funkciójú termek külseje is figyelemfelkeltô a maga saját színével
és formájával. Az iskola színes külseje
megkülönbözteti az épületet a környezô lakóházaktól. Belül a tantermek
nagymértékben kihasználják a természetes szórt fényt alkalmazó megvilágítási lehetôségeket.
A tantermek egy közös pihenôtér mellett sorban helyezkednek el. Az egyes
tantermek és a pihenôtér határoló falai azonban könnyen átrendezhetôk.
Ha más méretû terekre van szükség, a

tantermek összenyithatók vagy feloszthatók. Ezt a rugalmasságot kiegészíti a bútorok és a mûszaki berendezések könnyû mozgathatósága, melynek köszönhetôen az iskola a tanítási
módszerek széles választékának biztosíthat helyet.
A tervrajzon tantermek, zeneterem,
több, testnevelést szolgáló tér, egy
hobbikert, egy közkönyvtár és egy
konyhával egybeépített többfunkciós
nagycsarnok szerepel.
A nagycsarnok moziként vagy színházként használható, de táncos rendezvények és más társadalmi események
helyszínéül is szolgálhat. Az épület kialakításának köszönhetô rugalmas beosztása következtében könnyen lehet
itt esti tanfolyamokat, posztszekunder
oktatás keretében elôadásokat vagy
filmvetítéseket rendezni. Miközben
mindezeket lehetôvé tették, a tervezôk
nem feledkeztek meg az iskola fô használóiról: olyan épületet terveztek,
melynek arányai és jellege megfelel a
kisiskolás korú gyermekek igényeinek.
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Ganztagsschule Schumpeterweg, Bécs
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➀

Az iskola kívülrôl a vidám, színes építészeti elemekkel.

➁

A könyvtár és benne az amfiteátrum-szerû
üldögélôhely.

➂

A zeneterem, ahol az ülôhely lépcsôzetes kialakítású a legjobb akusztikai hatás megteremtése érdekében.

➃

A fôbejárat.

➄

Földszinti alaprajz.

i

A TANULÁSI KÖRNYEZET MEGTERVEZÉSE

61

Portugália
ÉPÍTÉSZ
José Manuel da Silva,
Vieira Coelho
ISKOLA TÍPUSA
Bölcsôde, óvoda
és középfokú iskola
TANULÓK
900

tesítménynek a létrehozásához szükséges forrásokat helyi vállalkozások, minisztériumok és a városi önkormányzat
közösen teremtették elô. A tanárok és
a szülôk is segítettek a létesítmények
fejlesztésében, melyek közül sok a
nagyközönség számára is nyitva áll.

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
4 hónap – 6 év, 10-15 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület és felújítás
BEFEJEZÉS
1997

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Ministério da Educação

e

Az ennek a többfunkciós oktatási lé-

A felújítási program fontos szempontja volt az iskola vidéki jellegének megôrzése. A város építkezési vállalkozásai, az iskola alkalmazottai és a szülôk
segítségével felújításra került egy régi
gazdasági épület, melyben ma egy
klubtalálkozóknak helyet adó szabadidôs szoba, egy, a tanulók által használt számítógépterem és a helyi fényképészklub területe található.
A pincében egy mini-múzeum van,
ahol a diákok megtarthatják a számuk-

ra különösen kedves mûveket, továbbá
van itt egy elôadóterem, ahol tanórák
és elôadások zajlanak, valamint egy
speciális oktatásnak helyet adó terem.
A városi önkormányzat anyagi támogatásával sikerült helyreállítani egy szôlôprést, és szôlôt is ültettek, s így a
fôként városi illetôségû diákok figyelemmel kísérhetik a borkészítési ciklust.
A játszószoba teljes mértékben a vállalatok, a szülôk és az iskolában dolgozók segítségének köszönhetô, a
mászófalat pedig kizárólag a helyi intézmények és vállalkozások finanszírozták. Az iskola több sport- és szabadidôs létesítményét a városi klubok
is használják.
A területen állt egy gránitból épült
ház, melyet az oktatási minisztérium

r
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PEB

Escola EB 2,3 de Júlio Brandão, Vila Nova de Famalicão
támogatásával óvodává alakítottak.
Bár elsôsorban az iskolában dolgozó
tanárok és alkalmazottak gyermekeit
fogadja be, az óvoda nyitva áll a közösség számára is.

u

A külsô és belsô iskolai környezet színvonala a helyiek szerint fontos ahhoz,
hogy a diákok akarjanak tanulni és
dolgozni. A belsô és külsô falfelületeket több szép kerámiakép és falfestmény díszíti, a kertet pedig egy tanárokból, az iskolai kertészkedô klubjából, helyi vállalkozásokból és az iskola
alkalmazottaiból alakult csoport áttervezte és átépítette.

➀➅

i

Az iskolát több szép kerámiakép díszíti.

➁

A játszótér, háttérben az egyik felújított épülettel.

➂

A bölcsôde és óvoda épülete.

➃

A vállalkozások, szülôk és az iskola dolgozói anyagi
összefogásával készült játszószoba a diákok és a helyi közösség rendelkezésére áll.

➄

Az általános helyszínrajz: a komplexum területén találunk egy bölcsödét, óvodát, alsó középiskolát, valamint sportlétesítményeket.

➆

A tanárok, a diákok és a helyi cégek is részt vettek
az iskolaudvar szépítésében, a növények ültetésében
és a földmunkákban.

o
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Japán
ÉPÍTÉSZ
Fabrica Artis Architects
ISKOLA TÍPUSA
Alapfokú, alsó középfokú
és felnôttoktatási iskola
TANULÓK
98

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
6-15 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1998

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Toga Village Board
of Education

e
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Toga

egy kicsi, elszigetelt, mintegy
1000 lakosú városka Japán központi,
hegyvidéki részén. A terület híres meredek tetejû régi házairól, nem csoda,
hogy az egyik közeli falu a világörökség része. Ennek a többfunkciós létesítménynek a fô tetôrésze szándékosan
ezt a hagyományos építészeti stílust
idézi. Ez szimbolikus döntés volt, hiszen az épület a közösség központi tere kíván lenni, helyet biztosítva mind
az általános iskolai és az alsó középiskolai oktatásnak, mind az egész életen
át tartó tanulásnak.
Az iskola két épületbôl áll: az egyik az
általános iskola épülete, ami több nyitott, illetve félig leválasztott teret tartalmaz, a másik pedig a középiskoláé.
A fontosabb közös használatú helyiségek és közösségi terek, így a könyvtár
is a két szárny találkozásánál helyezkednek el. Itt vannak azok a szaktantermek, ahol például a fôzés és zene
tanítása, mûvészeti és kézmûves fog-

lalkozások zajlanak. A teljes alapterület, ami kevéssel 10 000 négyzetméter
alatt van, bôséges, miután több tér
osztott használatú.
Sok a közösen használt létesítmény.
Mindkét iskola tanulói használják az
ebédlôtermet, a tornatermet és a szaktantermeket. A két iskolában tanító
pedagógusok ugyanazt a tanári szobát
használják, ami lehetôvé teszi a tanítási módszerekkel és a diákokkal kapcsolatos információk megosztását. Bár
egyes helyiségeket, mint például a
könyvtárt, az iskola és a közösség is
használja, a közösségi és az iskolai létesítmények általában jól elválnak
egymástól.
Az iskolaudvaron sportpályák találhatók, amit mind az iskolások, mind a
lakóközösség tagjai használnak. A számos terasznak a kinyúló tetô nyújt védelmet.
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Toga Elementary School/Lower Secondary School/Community Centre, Toga
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➀

Az alaprajz, rajta az általános iskolával (1), az alsó középiskolával (2), a közösségi központtal (3),
a tornateremmel (4) és a sportpályával (5).

➁

Az elsô emeleti alaprajz.

➂

Az iskolaépület fedését jellegzetes, meredek tetô
biztosítja, mely jellemzô Japán e vidékére, ahol télen sok hó esik.

➃

Középiskolás diákok angol órán.

➄

A kötetlen alaprajzú általános iskolai termek egyike.

➅

Gyermekek az általános iskola játszószobájában.

➆

Az iskola beosztása kellemes és változatos, sok benne a nyitott és a félig zárt terület.

o
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Svédország
ÉPÍTÉSZ
Jack Pattisson
ISKOLA TÍPUSA
Felsô középfokú iskola,
szakképzés és felnôttoktatás
TANULÓK
550

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
16-20+ év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület / bôvítés
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Vaggeryd önkormányzata

A Fenix Kunskapscentrum felsô középiskola, amely felnôttoktatás (ezen
belül bevándorlók svéd nyelvóráinak)
és egyetemi kurzusoknak is helyet
bizotosít. Ez az egyetlen svédországi
felsô középfokú oktatási intézmény,
ami kifejezetten a problémaközpontú
oktatás és tanulás céljaira épült. Ez aktív részvételt követel a diákoktól,
együtt kell dolgozniuk a tanárokkal –
akiket ebben az iskolában mentoroknak
hívnak – ahhoz, hogy a tevékenységek
során ismereteket szerezzenek, és arra
ösztönzi a tanulókat, hogy sokféle információforrást használjanak fel.
Az iskola kialakítása az önálló tanulásra rendelkezésre álló tér maximalizálását szolgálja. Nincsenek a megszokott
módon egymás után sorakozó tantermek, és az oktatási terek és az egyéb
specializált területek a központi
könyvtárat körülölelô utcáról nyílnak.
Két elôadóterem van az iskolában, az
egyik 60, a nagyobbik 120 személyes.
Az épület szerkezetét oszlopok és gerendák adják, ami lehetôvé teszi a belsô termek különféle céloknak megfelelô átalakítását.

A Fenix Kunskapscentrum tervezésekor
központi szempont volt a számítástechnika – bármely diák bármikor talál
magának számítógépet, mellyel feladatait vagy kutatásait végezheti - s a
tanulók rendelkezésére állnak olyan
korszerû eszközök is, mint például a
digitális filmvágó. Az információforrások témakörönként vannak csoportosítva a középpontban elhelyezett
könyvtár körül.
Az iskola szíve a könyvtár, ahol munkaasztalok, tanulófülkék, számítógépek és könyvek találhatók. A matematikai, természettudományos és mûszaki tanszékek egy másik központot alkotnak az iskolában, amihez a technológiai és ipari szaktermek és mûhelyek
kapcsolódnak. A humán tárgyak tanulására szolgáló terek oktatásra, az elkészült mûvek bemutatására és közös
tevékenységekre szolgálnak.
A cél egy olyan környezet kialakítása
volt, mely inspirációt nyújt a diákoknak munkájukhoz, és ahol a kommunikációs és a részvétel kulcsfontosságú
összetevôje a tanulás folyamatának.

e
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PEB

Fenix Kunskapscentrum, Vaggeryd
➀

Az iskola a levegôbôl: a tanítás és a szaktárgyak terei
legyezôszerûen a központi könyvtártól indulnak ki.

➁

A központi könyvtár és információs központ képe: a
diákokat bátorítják arra, hogy maguk irányítsák tanulásuk folyamatát.

➂

Világos, levegôs közlekedôtér veszi körbe a könyvtárat.

➃

Földszinti alaprajz.
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Kanada
ÉPÍTÉSZ
Viau Bergeron Architects
ISKOLA TÍPUSA
Szaképzô iskola
TANULÓK
400

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
19-22 év
PROJEKT TÍPUSA
Bôvítés
BEFEJEZÉS
1997

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Commission scolaire de Laval

A már 1972 óta szakképzô intézményként funkcionáló Georges-Vanier épületegyüttes keleti szárnyának teljes
felújításáról akkor született döntés,
amikor az 1990-es évek közepén a létesítmény egy új intézmény, az École
Polymécanique de Laval otthonává
vált. Az iskola ipari mechanikával és
építészettel kapcsolatos tárgyakat tanít fiataloknak és felnôtteknek, diákjai
Montreal tágabb környékérôl, illetve
egyes szakok esetében Quebec egész
területérôl érkeznek.
Az épületet teljesen felújították,
melynerk új külsô arculata és belsô kialakítása az iskolának az építészettel
való kapcsolatát hangsúlyozza. Ahogy
belépünk az iskolába, ablakokon keresztül láthatunk be a mûhelyekbe és a
laborokba. A bátor, burkolatlan menynyezeteken láthatók az épületben futó
csövek és a villamos és mechanikai
rendszer elemei.
Az épületbelsô kialakítása és dekorációja a munkahelyhez hasonlító környezet létrehozására törekszik a funkcionális megoldások és az egyes épületrészek közti szabad, akadálytalan mozgás megkönnyítése révén,s eközben a
társas érintkezést is elôsegíti. A fô
észak-déli közlekedési útvonal az épület központjához vezet, ahol a funkcionális terek, köztük egy bolt és a mosdók is elhelyezkednek. Dél felé a folyo-

sót pontszerûen világítják meg a természetes fényt beengedô fényaknák,
melyek kijelölik a keresztezôdéseket és
erôsítik azok természetes találkozóhely jellegét. Ahol a folyosó keresztezi
a kelet-nyugat irányú keresztfolyosót,
s a tér megnyílik az elsô emelet és az
azt megvilágító fényakna felé. Ez tovább növeli az iskola középpontjának
fontosságát: ez az a hely, ahol mindenki mindenkivel találkozhat, és
ahonnan látható a város.
Az épület déli részén helyezkednek el
azok a helyek, ahol a tanulók és az itt
dolgozók összegyûlnek, így az ebédlô,
a tanári nappali, a lépcsôk és az irodák. Nagy ablakok engedik be a bôséges napsütést és a Prairies folyón túli
Montreal látványát.
Kívülrôl két új bejárat létesült a keleti
oldalon. A homlokzatok anyagválasztását az épület mellett álló iskola stílusa befolyásolta, hogy az épületkomplexum egységes benyomást keltsen. De az is fontos, hogy a diákok
magukénak érezzék az új épületet, így
a déli és keleti homlokzatot a szabadtéri közlekedôtereket kijelölô és a bejáratok helyét hangsúlyozó jellegzetes
építészeti jegyek uralják.

e r
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École Polymécanique de Laval, Laval
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➀

A laborokban a szabadon hagyott mennyezetek az
épületek elektromos és mechanikai rendszereinek
fontosságát kívánják hangsúlyozni.

➁

Az ebédlô és a többi közösségi helyiség az épület
déli oldalán található, ahonnan a távolban Montreal látképe a háttér.

➂

A külsô homlokzat megjelenésében illeszkedik a
szomszédos iskolaépülethez, de gazdag építészeti
jegyek teszik markánssá.

➃

A földszinti alaprajz; praktikus okokból itt található a technológiai mûhelyek és a súlyos berendezési
tárgyak nagy része.

➄

Nyitott, jól megvilágított folyosók biztosítják a kényelmes közlekedést az épületben és egyben találkozóhelyként szolgálnak a diákok számára.
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Svájc
ÉPÍTÉSZ
ITIS Architects Sàrl
ISKOLA TÍPUSA
Óvoda és alapfokú
iskola
TANULÓK
310

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
4-12 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület és felújítás
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Commune de Neyruz Fribourg

A tájékozódási pontként és a falu életének egyik központjául szolgáló,
centrális elhelyezkedésû neyruzi általános iskola felújítása és kibôvítése
nagy gondosságot követelt. A cél a
meglévô létesítmények integrációja és
továbbfejlesztése volt, valamint olyan
bôvítés hozzáépítése, ami rugalmas
alaprajzánál fogva sokféle tanítási eljárás számára helyet tud biztosítani,
így a különféle mûhelyfoglalkozások és
a csoportmunka számára is.
Az impozáns méretû meglévô épület az
új épületegyüttesben is megtartotta
központi helyzetét. Az általános iskolai
oktatásra, illetve az óvodai nevelésre
szolgáló új terek két épületszárnyban
kaptak elhelyezést, így az óvodásoknak
lehetôségük van hozzászokni az iskolához, még mielôtt elsôsként átkerülnének a “nagy épületbe”.
A fôbejárat átalakult olyan térré,
amely elôcsarnokként és gyülekezôhelyként is használható, így nem kel-

lett költeni egy külön létesítményre,
melynek funkciója a közös rendezvények befogadása. A bôvítmény tájolása és a mennyezetbe épített világítóablakok biztosítják az új részek jó
megvilágítását anélkül, hogy káprázást
okoznának, valamint segítik az iskola
belsô hômérsékletének állandó szinten
tartását is.
A tervezôk kiemelt figyelmet fordítottak a különféle számítógép-használati
lehetôségekre, illeszkedve a falusi iskola konkrét igényeihez. Minden osztályban hálózatba kötött számítógépek mûködnek, így minden egyes tanulónak lehetôsége nyílik felfedezni és használni
a modern kommunikációs eszközöket. A
könyvtárat és az ott található multimédiás gyûjteményeket és berendezéseket
Neyruz és a környezô falvak lakói is
használhatják. Az új épületekkel és létesítményekkel gazdagodott iskola reményei szerint a falu társadalmi életének központjává válik.
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École Terre-Lune, Neyruz
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➀

Az új. sárga falú óvodai, illetve általános iskolai
tömbök meglepô kontrasztban állnak az általános
iskola eredeti épületével.

➁

Földszinti alaprajz: az óvodások egy különálló épülettömbben (balra) kaptak elhelyezést, az általános iskola fôépülete mellett.

➂

Folyosó az új általános iskolai tömbben, kilátással
a játszótérre, elôtte a védett oszlopos tornáccal;
szemben az általános iskola fôbejárata látható.

➃

Az iskola látképe a hátsó udvar felôl: az óvodai
szárny (jobbra) és az új általános iskolai tantermeknek helyet adó szárny (balra) mögött áll a régi
iskolaépület.

➄

Az általános iskolához épült bôvítményben található világos, tágas tantermek egyike.

i
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Ír Köztársaság
ÉPÍTÉSZ
O’Donnell and Tuomey
Architects
ISKOLA TÍPUSA
Alapfokú iskola
TANULÓK
250

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
4-12 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1998

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Oktatási és Tudományos
Minisztérium / Ranelagh
Multi-denominational School
Association

Az ezt az új iskolát körülvevô teraszok
és terek Dublin eredeti, György korabeli városi építészének stílusát követik.
Az iskolát tervezô építészek tudatosan
törekedtek a környék jellegzetességeinek figyelembe vételére, annak biztosítására, hogy az iskola arányai és tulajdonságjegyei illeszkedjenek az azt
körülvevô városrész képéhez.

nítási terek között kialakított teraszok
javítják a fényviszonyokat és segítik a
szellôzést, miközben tompítják az út
felôl beszûrôdô közlekedési zajokat. A
rendelkezésre álló tér megnövelése érdekében a többfunkciós nagyterem fölött tetôterasz került kialakításra, ami
idônként csoportmunkára vagy felügyelet melletti játékra használható.

A kiinduló építészeti koncepció az
volt, hogy a rendelkezésre álló korlátozott területen felépítendô új iskola
részben tartsa meg annak a régi épületnek hangulatát – amit lebontottak,
hogy legyen hely az újnak – mégis egy
modern létesítmény jöjjön létre, a régire jellemzô elszigetelt osztálytermek
nélkül. Az új iskolában a tanítás terei
egyetlen, hosszúkás alaprajzú egyemeletes épületben kerültek elhelyezésre.
A termek úgy lettek kialakítva, mintha
olyan házak lennének, amelyeket udvarok választanak el – s mindegyiknek
megvan a maga egyéni arculata, összhangot teremtve ezzel a környezô utcák visszafogott méretû házaival. A ta-

A fô játszótér mentén fut végig az iskolaépületben a folyosó. Ez a tér több,
mint egyszerû folyosó: számos ülôalkalmatosság, üzenôtábla, kabátakasztók és ivókút teszi kényelmesebbé. Ez
a tér délre, a játszótérre néz, de az
elôrenyúló védôtetô és a zsalus árnyékolók védik a napsütéstôl és teszik intimebbé. A játszótér domborzati kialakítása következtében a nyílt tér érzetét kelti a szemlélôben. Konténerben
elônevelt, nagyméretû fák ültetésével
kapcsolták az iskolát a keletre és nyugatra fekvô fás kertekhez. Sok egyéb
növényfaj is került az udvarra, mely
szebbíti a környezetet és tanulási lehetôséget biztosít a tanulók számára.
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Ranelagh Multi-denominational School, Dublin

Az épület kívülrôl bontott téglából és
faragott kôbôl készült burkolatot kapott, ami a város egyik lebontott épületébôl származik, és jól illik a György
korabeli házakhoz. A nyeregtetô fedésére ólom-ón ötvözettel bevont acél
szolgál. Mind a belsô, mind a külsô
anyagok kiválasztásakor a tartósság
volt a fô szempont – ezek alig igényelnek karbantartást. A külsô felületen alkalmazott anyagoknál az is
szempont volt, hogy természetesen
öregedjenek.
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➀

Földszinti alaprajz: az iskola bejáratán át a játszótérre jutunk. A
levegôs folyosóról nyíló tantermek az épület hátsó felén helyezkednek el.

➁

A belsô terek mennyezete beton,
a berendezés rétegelt lemezbôl
készült, belül pedig a meleg földszínek dominálnak.

➂
➃
➄

Az általános helyszínrajz.
A fô folyosó.
A gyermekek a délre nézô verandán keresztül, a süllyesztett játszótér felôl lépnek be az iskolába.

Photographs courtesy of Denis Gilbert
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Olaszország
ÉPÍTÉSZ
Claudio Sargosa
ISKOLA TÍPUSA
Alapfokú, középfokú
és felnôttoktatás
TANULÓK
100

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
5–18+év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1996

A Környezeti Nevelési Laboratórium a
Colline Metallifere – a “fémes hegyek”
– néven ismert területen helyezkedik
el, mely Maremma Toscana egyik bányászattal és fémelôállítással foglalkozó térsége. Több park és természetvédelmi terület található itt, és a terület
gazdag természetes élôhelyekkel büszkélkedhet. A laboratórium nyolc hektárnyi mediterrán erdôben található. A
létesítmény célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a környezetvédelem
kérdéseire, és jobban megértesse velük, hogy az emberi tevékenység és az
állami politika milyen hatással lehet a
környezetre saját lakóterületükön.

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Ing. Massimo Ascolii

A központ szociális és oktatási programjain iskolai csoportok és felnôttek
vesznek részt. A programok legfeljebb
öt naposak, a helyszínen 100 személy
elszállásolására van lehetôség. A
hangsúly a gyakorlati tevékenységen
és a csoportmunkán van, a résztvevôk
különbözô helyi munkákba kapcsolódhatnak be, mint amilyen például a növények újrahasznosítása.

A központban találunk három, táblával
és a résztvevôk életkorának és termetének megfelelô székekkel és asztalokkal, valamint projektorral és számítástechnikai eszközökkel berendezett
tantermet. Két laboratórium van itt,
Az egyik mûszaki jellegû, benne egy
oktatási célú öntöde mûködik, régészeti és konzervációs eszközök, valamint méretarányos modellek találhatók, amelyek bemutatják, hogyan fejlôdött a régióban a bányászat és az
ércfeldolgozás. A természettudományos laboratórium kisebb berendezéseket, például mikroszkópokat és kémiai
kísérletekhez használható eszközöket
tartalmaz.
A központ legnagyobb terme könyvtár
és elôadóterem egyben. Ez a 120 embert befogadó, projektorral, hangszórókkal és videórendszerrel felszerelt
terem megbeszélések, konferenciák
színtereként és nagyobb csoportok
számára elôadóteremként funkcionál.
A könyvtárban több, mint 5000 környezetvédelmi témájú kötet található.
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Laboratorio de Educazione Ambientale della Maremma Toscana – la Finoria, Gavorrano

A központ egyéb bemutató anyagait,
így a természettudományos gyûjteményt, az akváriumot és a herbáriumot
a tanulók hozták létre a kirándulásokon gyûjtött anyagok felhasználásával.

t

A Környezeti Nevelési Laboratórium
nagymértékben kiaknázza az iskolaudvarban rejlô oktatási lehetôségeket,
Négy szabadtéri tanterem, egy botanikus kert, egy ásatási terület – melyen
a régészeti technológiákat és lehet
gyakorolni – és egy faiskola került kialakításra. A nyolc hektáros erdô pedig
a terepmunka helyszíne.
A bennlakásos tanfolyamokon résztvevô diákok számára van egy tornaterem
és egy étterem, ahol organikus termékekbôl készült ételek fogyaszthatók.

u

➀

A központ kellemes kinézetû, kör alakú épület, mely
a középpontban álló torony körül spirálisan helyezkedik el.

➁

Az épület keresztmetszete, melyen jól látható a tantermek és a laboratóriumok elrendezôdése a középsô
torony és közlekedô körül.

➂

A könyvtárnak helyet adó 120 személyes elôadóterem megbeszélések, konferenciák és elôadások helyszíne, de van benne hely egyéni tanulásra is.

➃

A rajzok a központ jellegzetes alakját mutatják be;
látjuk rajtuk az osztályok és csoportok által használt
négy külsô helyiséget is.
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Olaszország
ÉPÍTÉSZ
Roberto Mariottini
és Michele Mariottini
ISKOLA TÍPUSA
Alapfokú, középfokú
és felnôttoktatás
TANULÓK SZÁMA
max 50
TANULÓK ÉLETKORA
8–19+ év
PROJEKT TÍPUSA
Felújítás
BEFEJEZÉS
1998

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Raoul Fiordiponti

Az Asqua Környezeti Nevelési Központ
a toszkániai Foresto Casentinesi Nemzeti Parkban található. A központot az
erdôgazdaság egy volt épületében alakították ki, melyben valaha irodák és a
dolgozók szállásai voltak. Az átalakítással olyan oktatóközponttá vált,
amely bemutatja, hogyan egyeztethetô össze a környezet iránti tisztelet a
XXI. századi igényeknek is megfelelô
lakókörülményekkel.
Az épület felújítása az alacsony energiafelhasználás és a fenntartható környezet elveinek megfelelôen történt.
Építôanyaga a közelben bányászott kô,
amit kívül mészkô alapú vakolat fed. A
felhasznált anyagok közt van a tégla
és a fa is. A fûtôrendszer üzemanyaga
folyékony propán, de a fûtés felhasználja a sütôbôl és a tûzhelyekbôl viszszanyert hôt is. A villamos berendezések kis fogyasztásúak, az áramellátást
részben egy vízturbina biztosítja. Mind
a pedagógusok, mind a diákok felelnek
a hulladék elkülönített gyûjtéséért.

pont összesen 30 fôt befogadó szobáiban és hálótermeiben lakhatnak. A
központban a résztvevôknek lehetôségük nyílik sokféle környezeti nevelési
programban való részvételre, melynek
része a terepmunka és a kapott adatok
értelmezése. A programok igazodnak a
különbözô korú résztvevôkhöz, így az
általános iskolásoktól kezdve a posztszekunder hallgatókon keresztül az iskolai tanárokig és a környezetvédelmi
és ökoturizmussal foglalkozó szakemberekig mindenki talál itt ôt érdeklô
elfoglaltságot.
Az Asqua központ mûködését az Országos Környezetvédelmi Szövetséghez
(Legambiente) kapcsolódó irányító
csoport irányítja, és a helyi és a regionális önkormányzat, a Foreste
Casentinesi Nemzeti Park, a Mezôgazdálkodási és Erdészeti Minisztérium, az
Országos Erdészeti Testület és a Hegy
Közösség (Comunita Montana del
Casentino) támogatja.

A természet és a környezet tanulmányozásával és védelmével foglalkozó
tanfolyamok résztvevôi az Asqua köz-
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Asqua – Centro di Educazione e Formazione Ambientale, Ponte a Poppi
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➀

Madárgyûrûzést alkalmazó kutatási programban részt vevô diákok.

➁

Az Asqua központ a korábban az
erdôgazdasági munkásai által
használt épületben helyezkedik
el, a nemzeti park szívében.

➂

A fô lakó- és tanulótér.

➃

Az ebédlô, mely étkezési idôn kívül elôadóteremként funkcionál.

➄

Annak a csatornának az egyik
szakasza, mely a vízturbinát vízzel látja el.

➅

Földszinti alaprajz a felújítás
után: a központban mosdók és
toalettek, valamint környezetbarát rendszerek kerültek kialakításra.
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Németország
ÉPÍTÉSZ
Parade Architekten
ISKOLA TÍPUSA
Középfokú iskola
TANULÓK
1280

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
10-19 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1998

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Wuppertal városa

A

Wupper folyót kísérô zöld szalag,
ahol az iskola is elhelyezkedik, korábban iparterület volt, amit helyreállítottak. Az iskola egy hosszú, fákkal
szegélyezett parkban fekszik, ami az
egykor a folyó partján haladó vasút
nyomvonalát követi .
Az iskola szíve egy hosszúkás alaprajzú, üveggel körbevett hall, ami az öszszes tantermet összeköti. Ez az iskola
találkahelye, ami kialakításánál fogva
segíti a társas érintkezést. A hallon
belüli pihenôterület mintázata az iskola környezetében fellelhetô természeti
elemek formáit tükrözi. Innen ki lehet
látni az épületet körülvevô tavacskára
és Wuppertal fô látványosságára, a
függôvasútra.
A hall gyakorlatilag két részre osztja
az épületet: a déli részben vannak a
társasági és sportélet helyszínei, így a
szabadidôs és tornaterem és az ebédlô, míg az osztálytermek az északi
részt foglalják el. Az építési helyszínnek megfelelôen az iskola tervei a környezetvédelmi és ökológiai szempont-

ok figyelembe vételével készültek. A
hall nagy, délre nézô üvegfelületei elárasztják az iskolát természetes fénynyel, télen pedig a napenergia passzív
hasznosítása révén besegítenek az
épület fûtésébe. A hallban rengeteg a
növény, bokor és orchidea, ami amellett, hogy hozzájárul a vonzó és pihentetô környezet kialakításához, árnyékot ad és oxigént termel. Nyáron az
épületet körbevevô tavacska természetes módon hûti az iskolát. Az ebédlô,
a könyvtár és a tornaterem lapostetején kialakított zöldtetô felfogja a vizet, a felesleges csapadékvizet pedig a
tavacskába vezeti.
Az iskola nyitva áll a nagyközönség
elôtt: az ebédlô – ahol ebédidôben a
tanulók és a tanárok is találkoznak –
esténként a környékbeli lakosok számára átalakul elôadások, megbeszélések, klubfoglalkozások és összejövetelek helyszínévé.
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Städtische Gesamtschule Barmen, Wuppertal
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➀

Az iskolát tavacskák veszik körül, kellemes látványt és
a diákok számára pihentetô környezetet biztosítva.

➁

Az iskola gerince az üvegezett hall, mely bôséges
természetes fényt enged be az épület belsejébe, és
mivel természetes módon hûthetô és fûthetô, energiatakarékos is.

➂

A nagy üvegfelületek a homlokzaton vonzó arculatot mutatnak a tanulók és a nagyközönség felé.

➃

A növényekkel, bokrokkal és orchideákkal telerakott
hall hívogató, barátságos környezetet nyújt.

➄

A diákok szeretnek a hallban találkozni és beszélgetni.
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Korea
ÉPÍTÉSZ
Chan Young Park
ISKOLA TÍPUSA
Felsô középfokú iskola
TANULÓK
1180

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
16-19 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Chungnam Board
of Education

A középiskola Boryong városközpontjából költözött át ebbe a Bong-Hwang
hegy erdôs lejtôjére épített iskolába.
Az új campus megtervezésében és kivitelezésében részt vett a helyi oktatási
tanács, a volt diákok, az iskola alkalmazottai és a helyi közösség is, jó példát nyújtva ezzel arra, hogy a különbözô szervezetek hogyan tudnak sikeresen együttmûködni az ilyen jellegû
vállalkozásokban.
Az építés költségeinek leszorítása és a
környezeti zajok minimálisra csökkentése érdekében az épületek formája és
elhelyezése a meglévô domborzati viszonyokhoz és a tájhoz illeszkedôen
történt, és az épületek külsô falai a
helyszín körvonalait követik. Az iskola
harmóniában áll természeti környezetével, és a körülötte kialakított tájképi
kert színt csempész a téglával és kôvel
burkolt épületek közé.
A campus minden épületét kellemes,
üvegtetô s átjárók kötik össze. A tervezôk minden épületnek saját arculatot terveztek, és mindegyiket a hozzá
tartozó külön szabad terület veszi kör-

be, ami biztosítja, hogy a diákok kiláthassanak az épületek mögötti erdôs
hegyoldalra.
Az iskola fôbejáratához egy lépcsôsoron lehet feljutni. A két fô épülettömb
ad helyet az osztálytermek és a természettudományos tárgyak laboratóriumai részére. A létesítmény területén
tornaterem, könyvtár, koncertterem,
büfé és üzlet található, és itt vannak a
diákklubok termei is. A tantermi blokkok között egy olyan burkolt tér helyezkedik el, amely a szabadtéri tevékenységek folynak. Az iskolai létesítményeket a nagyközönség is használhatja, mind a szabadidôs tevékenységek, mind pedig az egész életen át tartó tanulást szolgáló helyszínként. A
tantervfejlesztés elôsegítése érdekében egy szemináriumi szoba és hat
tantervvel kapcsolatos kutatásokra
szolgáló labor nyújt ösztönzést a tanároknak az ötletek cseréjéhez és a közös
problémák megvitatásához. Egy többfunkciós, 350 férôhelyes terem szolgál
a szülôi értekezletek és a meghívott
elôadók meghallgatásának színhelyeként.
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Deachon High School, Boryong
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➀

Az iskola Boryong szélén, zöld környezetben kapott
új helyet.

➁

A rózsaszín téglahomlokzat kellemes kontrasztban
áll az erdô adta sötét háttérrel.

➂

Az általános helyszínrajz: az iskolának részei a
bennlakó diákok kollégiumai is, és területén számos
sportlétesítmény található.

➃

Az egyik tantermi tömb elôcsarnoka.

➄

Üvegezett, emelt szintû átjárók kötik össze a campuson található fô tantermi blokkokat.

i
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Németország
ÉPÍTÉSZ
Parade Architekten
ISKOLA TÍPUSA
Középfokú, posztszekunder
és felnôttoktatás
TANULÓK
700

SZÁMA

TANULÓK
18+ év

ÉLETKORA

PROJEKT TÍPUSA
Bôvítés
BEFEJEZÉS
1994

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Észak-Rajna–Wesztfáliai
Tartomány és magánvállalkozások

Tekintve, hogy ez a szakképzô fôiskola üveggel, kerámiával és mûvészeti
tervezéssel foglalkozó szakokat nyújt a
diákoknak, és szoros kapcsolatot tart
fönn az üvegipar szereplôivel, talán
nem meglepô, hogy a Staatliches
Berufskolleg Rheinbach tervezôi az
üveget lépten nyomon alkalmazták. Az
üveg innovatív, acéllal és a védô fémborítással kombinált felhasználása bizonyítékot nyújt a hallgatók számára
az anyagban rejlô mûszaki lehetôségekrôl, és a jövôben talán új projekteket inspirál.
A fôépületek egy ovális alaprajzot követnek, melyben a bejáratnál lévô elôtér, a hallok és az elôcsarnok a többi
terem meghosszabbítása. Belül az
üvegfalak minden szinten érdekes át-

látásokra adnak lehetôséget, mind
függôlegesen, mind vízszintesen, látni
engedve mind a szépen beültetett kertet, mind a fôiskola lazább elrendezésû udvarát.
Bár az épület fejlett mûszaki megoldásokat alkalmaz, az építészeti tervezésben kiemelkedôen fontos szerepet játszottak az ökológiai jellemzôk. Az épület bizonyíték arra, hogy hogyan lehet
egy oktatási létesítményt tájba simulóan megtervezni úgy, hogy az energiahatékony is legyen. A fôépület
üveghomlokzata a napenergia legjobb
kihasználása érdekében déli tájolású; a
napsugárzás passzívan, a közvetlen
napfény beengedésével és aktívan, villamos áramot termelô napkollektorok
útján is hasznosul. A fôiskola mikroklí-
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Staatliches Berufskolleg Glas – Keramik – Gestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen

máját az épület alacsony tetejének egy
részét fedô zöldtetô, az épületen belül
található rengeteg növény és a nagy
“ökotó” stabilizálja.
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Photographs courtesy of Ralph Richter

Az iskola beépített kábelezése a huszonegyedik század igényei szerint készült. A diákoknak a CAD termekben és
a fô képzômûvészeti mûhelyekben modern információs és kommunikációs
technológia áll rendelkezésére. A grafikai tervezés és a média tanszék a
multimédiás technológiák széles skáláját támogatja, lehetôséget biztosítva a
legmodernebb filmvágó szoftverek, audiovizuális programok, prezentációs és
dokumentációs eszközök és háromdimenziós programok használatára.
➀

A tavacskák hozzájárulnak a mikroklíma stabilizálásához és az épületek nyári hûtéséhez.

➁

A hatalmas üvegfelületeknek köszönhetôen a fôiskola minden részében nagy távlatok nyílnak a szemlélô elôtt.

➂

A fôiskola tisztelgés az üveg nyújtotta lehetôségek
elôtt, bizonyítva építôanyagként való felhasználásának változatosságát.

➃

A légi felvételen látható a fôiskolát alkotó két épületsor ovális vonala.

➄

A helyszínrajz és a földszinti alaprajz.
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Harmadik fejezet:

A felsôfokú oktatás
igényeinek kielégítése

A felsôoktatási szektor, így az egyetemek és az
egyéb – néha erôsen szakosodott – felsôoktatási intézmények és fôiskolák jelenleg a gyors
változás korát élik. A hallgatói létszám megnövekedése, ami azzal jár, hogy a felsôoktatás az
elitképzés helyett a tömegek képzésévé válik,
valamint a kínálatban szereplô kurzusok és
programok választékának bôvülése és a – gyakran a tanulás mellett dolgozó – hallgatók igényeinek átalakulása megköveteli annak alapos
átgondolását, hogy milyen létesítményekre van
szükség. A technológia fejlôdése és a felsôoktatás globális piacának kialakulása további kihívásokat támaszt.
Az ebben a fejezetben bemutatott egyetemek és
fôiskolák a felsorolt változások valamelyikére kívánnak építészeti kialakításukon keresztül reagálni. Több esetben ez fôként a könyvtár és az
információs központ szerepváltozásában jelenik
meg. A könyvtár, ami hagyományosan a posztszekunder oktatás központjának számít, együtt
változik az informatika, a tanítási és tanulási
módszerek fejlôdésével, valamint a társadalom
változásaival. A költségvetés korlátai és a bôvítés és az egyre nagyobb kiadások iránti igény
együttesen szükségessé teszi az új kialakítási és
használati módszerek megfontolását.

A tudás alapú társadalomban a nagyobb változatosságot engedô és üzletiesebb jellegû szemlélet nyer teret. A diákok növekvô száma, a korlátozott erôforrások és a szolgáltatásokkal és
minôséggel szembeni emelkedô elvárások
együttesen egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a vezetôkre a hatékonyság és elszámoltathatóság megvalósítására.
Az üzleti magánszférából érkezô verseny hatása kapcsolódik az informatika egyre nagyobb
mértékû felhasználásához a kurzusok megtartásában, alapvetô kérdéseket vet föl azzal kapcsolatban, hogy az intézmények milyen létesítményeket igényelnek, különös tekintettel az
igények rövid és hosszú távon változó mértékéhez való igazodást biztosító rugalmasság és alkalmazkodóképesség biztosítására.

Finnország
ÉPÍTÉSZ
ARK-House Architects Ltd
ISKOLA TÍPUSA
Posztszekunder oktatás,
felnôttoktatás
TANULÓK
600

SZÁMA

TANULÓK
18+ év

ÉLETKORA

PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Oktatási Minisztérium

A

Corona Oktatási Központ egy új
épület, melynek célja a Helsinki Egyetem információs szolgáltatásaihoz való
hozzáférés javítása és azok oktatást
támogató hatásának erôsítése. Azzal,
hogy a Viikki campus összes tanszéki
könyvtára közös épületbe költözött, az
egyetem hosszabb nyitvatartási idôt
és korszerû információs és tanulási
technológiákhoz való hozzáférést tud
biztosítani a hallgatóknak.
A Helsinki Egyetem Viikki Tudományos
Könyvtárának helyet adó, 8000 méternyi polccal rendelkezô központ szakterületén Finnország legnagyobb tudományos könyvtára. Informatikai inf-

rastruktúrája biztosítja az összeköttetést más finnországi és külföldi tudományos könyvtárak felé. A használók
így igénybe vehetnek könyvtárközi
szolgáltatásokat és központi elektronikus információforrásokat is.
A központ egyben a Mezôgazdasági és
Erdészeti Tanszék fôépülete is, és irodáknak, tantermeknek és közösségi tereknek is helyet ad. Van benne egy
könyvesbolt, egy kávéház, és itt mûködik a Helsinki University Press egyik fiókirodája és a Helsinki városi könyvtár
egyik fiókkönyvtára is. Mind az egyetemi tudományos könyvtár, mind a városi könyvtár nyitva áll a nagyközön-
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Corona Information Centre, University of Helsinki
ség elôtt is, akik a közös olvasószolgálati területet, a kézikönyv-részleget és
az olvasótermet is használhatják. A városi könyvtár kiegészíti a tudományos
könyvtárat, amennyiben beszerzi azokat kiadványokat, melyek nem szakkönyvek, de témájuk a Helsinki Egyetem hallgatóinak, elôadóinak és kutatóinak érdeklôdésére tarthat számon.
Az épület üvegezett külsô felülete kevés karbantartást igényel és helyet ad
a jó hatásfokú légkondicionáló rendszer elemeinek. Az íves homlokzat a
tervezôk szerint az oktatás nyitott, holisztikus szemléletét fejezi ki, és ez
inspirálta a Corona – korona – elnevezését is.

i

All photos © Voitto Niemelä, except no. 2 © Mikko Junninen
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➀

Az impozáns fôbejárati csarnok.

➁

Figyelemfelkeltô íves homlokzatával a Corona Központ csodálatos látvány éjjel és nappal is.

➂

Az alaprajzokon (balról jobbra az alagsortól a harmadik emeletig) jól látható a központ szokatlan, kör
alakú formája.

➃

A közösségi térként szolgáló belsô kertek egyike.

➄

Az ebédlô, mely az épület minden használója elôtt
nyitva áll.

➅

A könyvtár mellett a központban irodák, egy konferenciaterem és két elôadóterem is található.
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Ír Köztársaság
ÉPÍTÉSZ
Murray O’Laoire Architects
ISKOLA TÍPUSA
Felsôoktatás (egyetemi könyvtár)
TANULÓK
16525

SZÁMA

TANULÓK
18+ év

ÉLETKORA

PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1998

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Oktatási és Tudományos
Minisztérium / University of Limerick

Az akár 1100 személy egyidejû befogadására tervezett, a könyvtárnak és
információs szolgáltatásoknak helyet
adó épület az University of Limerick
campusának egyik oldalát határolja.
Az 1998-ban megnyitott új létesítmény célja a hagyományos könyvtár és
a korszerû tanítási és tanulási módszerek megkövetelte szolgáltatások integrálása.
Az építészek úgy tervezték meg az
épületet, hogy az tükrözze azt, ahogyan az egyetem tagjai a valóságban a
könyvtárat és az információs szolgáltatásokat a tanításhoz, tanuláshoz és
kutatáshoz használják. Olyan épületet
hoztak létre, amely többféle jól átjárható munka-, illetve tárolás céljára
szolgáló teret tartalmaz.

A középsô gerinc a fô könyvtároló terület, ahol 500 000 kötet is elfér. A
gerincre merôlegesek az ‘ujjak’, ahol az
olvasóterületek és a tanulótermek helyezkednek el. Az ujjak között két
olyan átriumot alakítottak ki, amelyek
biztosítják a természetes világítást és
szellôzést a négyemeletes épület minden részében.
Minden asztal a könyvekbôl való tanulás és az Interneten végzett kutatás
követelményeinek megfelelôen lett
megtervezve (és bekábelezve). Van
még több tanterem, melyek változtatható beosztása lehetôvé teszi szemináriumok, elôadások és megbeszélések
megtartását, valamint a távoktatásra
való felhasználást. A multimédiás
munkát rajzstúdió, fényképstúdió és
audiovizuális stúdió segíti, az infor-
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University of Limerick, Könyvtár- és Informatikai Épület
matikai képzési programokhoz pedig
laboratóriumok állnak rendelkezésre.
Az áramkörök és a szervízterek biztosítják a jövôbeni technológiai fejlesztések csatlakoztathatóságát, ha pedig
a diáklétszám a vártnak megfelelôen
emelkedik, a megnövekedett használati igény egy újabb ‘ujj’ hozzáépítésével
kielégíthetô.
Az építészeti kialakítás a természetes
szellôzés és a napfény maximális mértékû kihasználása, a besugárzás kontrollálása és hôtároló tömegek kialakítása révén járul hozzá az energiafelhasználás csökkentéséhez. A meglévô
épületek stílusjegyei, a sötét színû
tégla, a nagy sötét üvegfelületek és a
látható réz- és téglafelületek alkalmazásának köszönhetôen a központ belesimul az egyetemi campus látképébe.

➀

Földszinti alaprajz: az átriumban és a gerincben lévô
asztalok (4) biztosítják az Internet-használat lehetôségét; más általános olvasóterek (5) és tanulótermek (6) az ujjakban kaptak elhelyezést.

➁

A könyvtár két átriumának egyikében lévô munkaterület látképe.

➂

Az egyes szinteket összekötô, élénk színû lépcsôház
a gerinc végénél helyezkedik el

➃

Az üvegezett átriumok rengeteg természetes fényt
engednek be az olvasóterekbe.

➄

A külsô homlokzatokat tégla és nagy sötét üvegfelületek alkotják.

➅

Minden ujj hatalmas üvegfalban végzôdik, még több
napfényt engedve be az épületbe.
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Photographs courtesy of Eamon O’Mahony
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Hollandia
ÉPÍTÉSZ
Atelier PRO
ISKOLA TÍPUSA
Felsôoktatás (fôiskola)
TANULÓK
1600

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
17 – 23 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1996

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Haagse Hogeschool,
Szakképzési Minisztérium

Az 1980-as évekre a Hága egyik kikötôjét, Laakhavent körülvevô ipari terület már évek óta hanyatlott és gyakorlatilag elszigetelôdött a város többi
részétôl. Egy nagyszabású városfejlesztési terv részeként került sor ennek
a szakmai felsôoktatási intézménynek,
a Haagse Hogeschoolnak a felépítésére ezen a területen.
A Haagse Hogeschoolt három fôépületét ötletesen helyezték el a rendelkezésre álló korlátozott, három oldalról vízzel körülvett területen. Egy íves
vonalú, magasabb épület köti össze a
vasútállomást, a vízpartot és a fôiskola többi épületét. Ehhez egy alacsonyabb, egyenes vonalú tömb és egy
ovális, a fôiskola nagyelôadóját és elôadótermeket tartalmazó épület csatlakozik. A városhoz kapcsolódás érzetének megteremtése érdekében a tervezôk kerékpárutakat és sétautakat vezettek át az iskola területén, és odafigyeltek arra, hogy a város jellegzetes
épületei jól láthatóak maradjanak.

A Hogeschool a változatos igények kielégítésére sokféle teret alkalmaz: elôadótermeket és tantermeket, továbbá
mûhelyeket a gyakorlati tárgyakhoz és
fülkéket az egyéni tanuláshoz. A tanárok elhelyezése az oktatási helyiségekhez közel történt, biztosítva, hogy a
hallgatók könnyen felkereshessék az
egyes oktatókat.
A hely leleményes kihasználásának köszönhetôen ebben az egy épületegyüttesben változatos oktatási programokra kerülhet sor. A tanszékek közel vannak egymáshoz, ami megkönnyíti,
hogy a diákok más szakokhoz tartozó
modulokat is választhassanak, valamint ösztönzi a tanszékek közötti kapcsolatokat és gondolatcserét. Ennek
eredményeként négy központ jött létre az intézményen belül az oktatás terén használható újítások kidolgozására
és megvalósítására. A hallgatók tanulását korszerû könyvtár és számítógépes eszközök segítik.
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Haagse Hogeschool, Hága

➀

A Hogeschool vízparton épült, és
az épület, különbözô irodákkal,
lakóépületekkel, kávéházakkal és
éttermekkel együtt egy nagyszabású városfejlesztési terv részét
alkotja.

➁

Az ovális épület központját egy
hatalmas átrium alkotja; az épület elôadótermeknek, egy nagyelôadónak és számos tanszéki és
tanári szobának ad még helyet.

➂

Az épület látványos éjszakai képe.

➃

Az épületben mindenütt változatos terek szolgálják a tanulást és
a társasági életet.

➄

Elsô emeleti alaprajz, melyen jól
láthatóa fôiskola három fô épületének ötletes elhelyezése.
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Photographs courtesy of Luuk Kramer
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Ausztria
ÉPÍTÉSZ
Günther Domenig
és Herman Eisenköck
ISKOLA TÍPUSA
Felsôoktatás
TANULÓK
14000

SZÁMA

TANULÓK
18+ év

ÉLETKORA

PROJEKT TÍPUSA
Új épület / bôvítés
BEFEJEZÉS
1996

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Bundesimmobilien-gesellschaft
(BIG)

Mielôtt ez az egyetemi karoknak otthon adó épület megnyílt, a jogi és társadalomtudományi tanulmányoknak
otthon adó 35 épület Grazban szétszórva helyezkedett el. Ez nem könnyítette meg a karok oktatói és diákjai
közötti együttmûködést; kevés lehetôség volt a véletlen találkozásokra és a
spontán gondolatcserére. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy az egyre
növekvô létszámú tanári kar és diáksereg erôs igénybevételnek tette ki a
meglévô oktatási és kutatási létesítményeket.
A 30 ezer négyzetméternyi hasznos
alapterületû új épület ezeknek a problémáknak a megszüntetésére jött létre.
A Resowi épületként ismert épületben
(a név a két kar nevének kezdôbetûibôl alakult ki) egy helyre került az ösz-

szes jog- és társadalomtudományi intézmény, elôsegítve ezzel a közös projektek és a tanszékek közti együttmûködés kialakulását. Bôvültek az oktatási terek, a 11 új elôadóterem és a
szemináriumi termek 4000 hallgatót
tudnak befogadni.
A szakkönyvtár, mely 30 ezer méternyi
polcon 800 000 könyvet tartalmaz,
nagyban hozzájárult az egyetemi kutatás lehetôségeinek fejlesztéséhez. A
könyvtárban ezen felül modern multimédiás eszközök, az Internetre kötött
munkaállomások és egyéb oktatási
technológiai eszközök is megtalálhatóak.
A tanításra szolgáló helyiségek mellett
az épület konyhát, egy kávéházat és az
egyetemi boltot is magában foglalja.

e

r

92

PEB

Jogi, Társadalomtudományi és Közgazdasági Kar, Graz
Az épületen kívüli a természetközeli
kialakítású udvar és a vízfelületek bogarak, lepkék, füvek, virágok, bokrok
és fák élôhelye, melyet az elkövetkezô években hagynak majd úgy fejlôdni, ahogy a természet diktálja. Ez nem
csak az egyetem tagjai, de botanikusokat, zoológusokat és turistákat is
idevonz majd, átalakítva az egyetemet egy olyan társadalmi és kulturális
központtá, amely alkalmas a közösség
sokféle igényének kiszolgálására.

i

Az építészet sétányaként ismert fôút
mellett épült Resowi épület jól megfér
olyan építészeti remekmûvekkel, mint
Klaus Kada növényélettani épülete és
Volker Giencke üvegházai.
➀

A Resowi épület középpontjában egy fedett tér és a
bejáratok találhatóak.
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➁

Elsô emeleti alaprajz; a fô elôadótermekbe az elsô emeleti központi térbôl lehet bejutni.

➂

Az egyenes vonalú homlokzatot
íves és ferde üvegfelületek teszik
érdekesebbé.

➃

Az épületben több helyütt kialakított átriumok biztosítják a belsô terek megvilágítását, közlekedôterületként szolgálnak és megtörik a folyosókat.

➄

A könyvtár több emeletet foglal
el, hogy legyen benne hely a tanuláshoz és elférjen benne a
mintegy 800 000 kötet.

➅

A homlokzat és a homlokzatból
kiálló elôadótermek.

Photographs courtesy of Hermut Tezak
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Belgium
ÉPÍTÉSZ
Bruno Albert, Camille Ghysen
ISKOLA TÍPUSA
Felnôttoktatás, kereskedelmi
fôiskola
TANULÓK
1600

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
18-25 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület és felújítás
BEFEJEZÉS
1994

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Hautes Études Commerciales
de Liège (HEC)

Az

1980-as évek végén ez az egyre
bôvülô posztszekunder oktatási intézmény több leromlott állagú, gyakran
nem megfelelô épületben mûködött,
melyek Liègeben szétszórtan helyezkedtek el. Azután döntés született az
intézet egy helyre telepítésérôl, és az
érvényben lévô trendekkel ellentétben
egy, a város belsejében lévô helyszínre esett a választás. A kiválasztott
helyszínen állt Beauregard középkori
kolostora, melynek mûemlékké nyilvánítása folyamatban volt. Ahelyett,
hogy ezt a terület fejlesztését akadályozó tényezônek tekintették volna, a
várostervezési osztály örült, hogy gondoskodhat a kolostorépület jövôjérôl,
a fôiskola pedig támogatást kapott a
helyreállításhoz és állagmegóváshoz. A
helyreállított épület ma a multimédiás
berendezéseket is tartalmazó szakkönyvtárnak ad helyet, érdekes és

egyedülálló tanulási környezetet hozva
ezzel létre. Nagy odafigyeléssel sikerül
elérni, hogy a régi és a modern stílusú
épületek illeszkedjenek egymáshoz. A
volt kolostort egy falakkal körbezárt
kerten keresztül lehet megközelíteni,
az új épület pedig anélkül, hogy lemondott volna a saját arculat kialakításáról, szándékosan visszafogott,
hogy megkönnyítse a régi és az új közötti stílusátmenetet.
Az épület fôbejárata a rue Louvrex-re
nyíló kapu, melynek története a tizennyolcadik századig visszakövethetô. A
földszinten két nagyelôadó helyezkedik
el, melyek közül a nagyobbik 500 férôhelyes. Ezek az elôcsarnokként, várakozó- és pihenôhelyként szolgáló egy
nagyterem mögött helyezkednek el.
Az épületegyüttes központjában minden terem és iroda két szárnyban ka-
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Institut des Hautes Études Commerciales, Liège

pott helyet. Ezeket az egyemeletes
blokkokat átjárók, egy kis belsô udvar
és egy üveggel fedett beltéri ‘utca’ választja el egymástól. Ezek egyszerre
szolgálnak közlekedôterületként és
olyan helyként, ahol a hallgatók összejöhetnek.

r

Miután a város központjában helyezkedik el, a fôiskola használói a meglévô üzleteket, éttermeket, büféket és
köztereket veszik igénybe, így nincs
szükség ezeknek az épületegyüttesben való elhelyezésére, ami élénkítôleg hat a környék gazdasági életére is.
E stratégiának köszönhetôen az intézmény elegendô teret nyert az épületek esetleges jövôbeni bôvítéséhez,
és egyben biztosította azt, hogy a diákok és a környék lakói találkozzanak
és érintkezésbe lépjenek egymással.
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➀

A campus modellje, elôtérben (balra) a tizenhetedik századi kolostorral.

➁

A helyszínrajz, rajta a könyvtárral és információs központtal (6), az
ebédlôvel (7) és az irodákkal (5).

➂

Az intézmény tantermeit és irodáit magában foglaló két szárnyat egy fedett utca köti össze, mely egyszerre kellemes közlekedôtér és találkozóhely.

➃

A nagy odafigyeléssel megtervezett új épületek fôiskolai campust varázsoltak a szûkös városi telekre, a meglévô mûemlékek megôrzése mellett.
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Kanada
ÉPÍTÉSZ
ABCP Architecture et Urbanisme,
and Duclos Fournier, architectes
ISKOLA TÍPUSA
Felsôoktatás, Építészeti
és városfejlesztési fôiskola
TANULÓK
3000

SZÁMA

TANULÓK
17+ év

ÉLETKORA

PROJEKT TÍPUSA
Bôvítés
BEFEJEZÉS
1998

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Cégep de Saint-Hyacinthe

Az 1990-es évtized elsô felében a diáklétszám a Cégep de Saint-Hyacinthe
fôiskola diákjainak száma másfélszeresére, 2000-rôl 3000-re nôtt. Az ideáramló diákok elhelyezéséhez bôvíteni
kellett a fôiskola infrastruktúráját. A
meglévô 35500 négyzetméternyi alapterület a bôvítés eredményeképp öszszesen 12000 négyzetméterrel nôtt.
Az építészek számára a kihívást az jelentette, hogy az új épületeket a fôiskola központjához olyan közel kellett
létrehozni, hogy azok ne essenek távol
a fô tevékenységektôl, de úgy, hogy a
meglévô épületek ablakai továbbra is
betölthessék funkcióikat. A probléma
megoldására az eredeti épülethez épített négy toldalék közül hármat öt méter széles fedett átjárók, galériák kapcsolnak az eredeti épülethez, megtörve a koncentrikus építkezés folyamatosságát.
A galériáknak, így az eredeti épület
külsô oldalainak az egyes átjárók végén található ablakok és a tetôablakok
biztosítanak jó megvilágítást, egyben
melegítve is ezeket a tereket. A bôvít-
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mények építészeti alkotóelemeinek – a
méreteknek, a felhasznált anyagok típusának és színeinek – megválasztása
úgy történt, hogy azok illeszkedjenek
a meglévô épülethez.
A galériás kialakítás gondolatát az
ABCP fejlesztette ki. A galériák közlekedôterek és többfunkciós közösségi
helyiségek egyben, berendezésük, az
asztalok, székek és karosszékek pedig
hozzájárul a közösségi érzés kialakulásához. Amellett, hogy a fôiskola tanszékeinek elôcsarnokaként és az intézménnyel kapcsolatos információk közzétételének helyeként funkcionálnak,
a galériákat egyéni és csoportos munkára is felhasználják. Ennél is fontosabb, hogy olyan találkozóhelyet jelentenek, ahol el lehet beszélgetni a
barátokkal és a kollégákkal, és ahol az
étkezések és szünetek alatt pihenni lehet. Felhasználásuk segített a könyvtár és az ebédlô zsúfoltságának csökkentésében.
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PEB

Cégep de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe
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➀

Elôtér és az információk közzétételének helye az
egyik galéria bejáratánál.

➁

A bôvítményeket és a fôiskolát összekötô közlekedôterek, a galériák találkozóhelyként is funkcionálnak.

➂

Az épület látképe a levegôbôl; a fôiskola kapcsolatokat ápol az üzleti világgal, miután részt vesz a textilipari technológiák átadásában.

➃

Földszinti alaprajz: a sötétebb színnel jelölt galériák
kapcsolják az újonnan épült blokkokat (K, J és H) az
eredeti épülethez.

u
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Kanada
ÉPÍTÉSZ
Saucier + Perrotte
/ Menkès Shooner Dagenais
ISKOLA TÍPUSA
Felsôoktatás, egyetem
TANULÓK
1000

SZÁMA

TANULÓK
19+ év

ÉLETKORA

PROJEKT TÍPUSA
Bôvítés és felújítás
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Direction des Immeubles,
Université de Montréal
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A Montreali Egyetem Tervezési Karán
belül keretében négy tervezôintézet
osztozik egy volt kolostor épületén.
Az eredeti, H alakú épület egy új bejárattal és további létesítményekkel bôvült. A meglévô kôépület megóvásához, kibôvítéséhez és korszerûsítéséhez használt, acélból és átlátszó üvegbôl készült struktúrák azokat a várostervezési koncepciókat tükrözik, melyek a kar hallgatóiban megszületnek.
A fejlesztési program további 4000
négyzetméternyi stúdió és elôadóterem kialakítását, valamint további
1900 négyzetméternyi felújítást irányoz elô a meglévô épületben. Egy
másik komponense az a megvalósítás
alatt lévô terv, miszerint számítógépeket kell elhelyezni minden mûhelyben,
és azok összekötésével létre kell hozni
egy belsô hálózatot. A volt kolostor
épülete mögött elhelyezett átlátszó,
négyszögletes épület összeköti a régit
az újjal. Tervezésekor a cél a kreativitás és az elképzelések megosztása ösztönzése volt cél. A mûhelyekben meg-

születô munkákat az iskola ebben az
átlátszó térben állítja ki, lehetôvé téve, hogy a különbözô iskolák tanárai
és diákjai ötleteket és inspirációt merítsenek ezekbôl, hozzájárulva ezzel a
kar pedagógiai azon elveinek érvényesítéséhez, amelyekben nagy hangsúlylyal vetôdik fel az együttes tanulás és
az szakterületek közötti kommunikáció
igénye..
Az épület szíve a 400 férôhelyes nagyelôadó, melyet az eredeti kolostorépület lecsupaszított belsô terében kerültek kialakításra. A nagyelôadó mozgatható válaszfalakkal két külön elôadóteremmé alakítható át.
A létesítményeknek ez a rugalmas kihasználása ismétlôdik az épület egész
területén: a kötetlen alaprajzú stúdiók
mozgatható válaszfalakkal több térre
oszthatók fel. A cél az, hogy sokféle,
különbözô méretû teret lehessen létrehozni, melyek mindegyikében rendelkezésre állnak a legmodernebb oktatást és
tanulást támogató technológiák.
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Faculté d’aménagement, Université de Montréal
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➀

Az eredeti épület homlokzati megjelenését üveg
függönyfalakkal és Corten-acél táblákkal tették
szebbé.

➁

A 400 férôhelyes nagyelôadó mögötti elôcsarnok.

➂

A stúdiókat tartalmazó szárnyban lévô mûhelyek; ez
a szárny a régi kolostorépület modern toldaléka.

➃

A parkon áthaladó, az stúdiókat tartalmazó új
szárnyhoz vezetô út.

➄

A kolostor keresztmetszete: a nagyelôadó az egykori kápolna lecsupaszított belsejét foglalja el.

➅

A nagyelôadó belülrôl.

➆

Második emeleti alaprajz: a stúdiókat magában foglaló, üvegezett falú bôvítmény (jobbra) metszi a
felújított eredeti épületet.
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Ír Köztársaság
ÉPÍTÉSZ
Jim Coady & Associates
ISKOLA TÍPUSA
Technológiai felsôoktatási
intézmény
TANULÓK
1462

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
18-22+ év
PROJEKT TÍPUSA
Bôvítés
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Oktatási és Tudományos
Minisztérium / Letterkenny Institute
of Technology

Az elmúlt négy év során a Letterkenny
Institute of Technology által befogadható diákok száma 700-ról 1100-ra
emelkedett. A bôvítési program befejezte után az intézmény kapacitása
2700 fôre nô majd, lehetôvé téve ezzel, hogy megfeleljen a posztszekunder oktatás iránti egyre növekvô igényeknek, melyek kiváltói a javuló oktatási eredmények és a tanulással töltött évek számának emelkedése felé
mutató tendenciák.

teljes hosszán végigvonul. Ez a folyosó a fô közlekedési út és egyben a társas érintkezés helye, s minden olyan
szolgáltatás amit a diákok használnak,
ezen az útvonalon helyezkedik el. Az
új épület az építkezés domborzati jellemzôit használja ki: az új elôadótermek lépcsôzetes padsorai a talaj lejtését követik, az új könyvtár és a számítógépes laborok által kijelölt félig zárt
udvart pedig a meglévô erdôrészlet óvja a széltôl.

A helyszínín végzett munkák elsô szakaszában az északi épülettömbre ráépítettek még egy szintet, s ezen belül
tanári szobák és tantermek kaptak helyet. A déli tömb nagyszabású bôvítésével a meglévô helyiségek alapterülete nôtt, és új létesítmények jöttek létre: egy új könyvtár, számítógépes és
nyelvi laborok, négy elôadóterem, egy
étterem és ebédlô, elôtér és irodák.

A bôvítés lehetôvé teszi az iskolának,
hogy reagáljon az új oktatási és tanulási stílusokra. A könyvtárban az olvasótermet a külsô falakon elhelyezett ablakok és a középen lévô lépcsô feletti hatalmas tetôablak világítja meg. A kétszintes létesítmény kialakítása a rugalmasság jegyében történt; az egyes szintek zónákra oszlanak, több különféle
tér alakult ki, melyek helyet adnak a
csendes, magányos olvasástól a számítógépes munkaállomások és multimédiás területek köré szervezôdô csoportmunkáig mindenféle tevékenységnek.

Az új épületet a meglévô létesítményekkel egy felülrôl megvilágított átjáró köti össze, amely az épülettömb
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PEB

Letterkenny Institute of Technology, County Donegal
Az elôadótermek fölött elhelyezett
számítógéptermek mennyezete emelkedô, hogy növelje a rendelkezésre álló levegô térfogatát és ellensúlyozza a
számítógépek soraiból származó hôt.
Az energiatakarékosság és a fenntarthatóság egyébként fontos szempont,
miután a meglévô épület külsô szerkezeti elemei rossz hôszigetelési, hangszigetelési és kényelmi tulajdonságokkal bírnak; folyamatban van azonban
ezeknek a mai követelményeknek megfelelôvé tétele.

u

Photographs courtesy of Christopher Hill Photographic

Az, hogy az új épületek a fôiskola
egyik meglévô falának teljes hosszában húzódnak végig, hozzájárult ennek a problémának a takarékos megoldásához. A épület anyaga maga szolgál
hôtároló tömegként, így csökkentve
minden évszakban a hôingadozást. Az
anyagok kiválasztásának szempontjai
az erôforrások megújulásának képessége, a létrehozáshoz felhasznált energia, az élettartam, karbantartási költségek és az újrafelhasználás lehetôsége voltak.
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➀

Az új bôvítmény, elôtérben a könyvtár épületével.

➁

A négy lépcsôzetesen lejtô elôadóterem egyike.

➂

Földszinti alaprajz.

➃

Az új közlekedôfolyosó.

➄

Ebédlôhelyiség a folyosó nyugati végében.

➅

Az új könyvtár és olvasóterem.
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Hollandia
ÉPÍTÉSZ
Architectenbureau
A.A. Bos en partners bv
ISKOLA TÍPUSA
Felsôoktatás, Tanárképzô fôiskola
TANULÓK
850

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
17-15 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1996

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Stichtig Sg. op Reformatorische
Grondslag te Gouda

Ez

az új tanárképzô intézet Gouda
egyik fôútja mellett található. Két,
egymásra derékszögben elhelyezett
szárnyból áll, amiket egy íves épületrész köt össze. Ebben a 90 fokot átfogó részben a fôbejárathoz kapcsolódó
elôcsarnok, a központi hall, három
elôadóterem és egy nagy könyvtár található. Ez adja a fôiskola közösségi
tereit, míg a két szárny terei ’zártak’,
oktatás céljára vannak fenntartva.
A Driestar Fôiskola több új tanítási
metódust oktat, így például a tanítás
mint mûvészet koncepcióját, melyek
célja az elmélet és az iskolában folyó
gyakorlat teljesebb összhangjának, valamint a tanterven belül nagyobb következetesség megvalósítása. Az AA
Bos and Partners építésziroda egy
olyan épületet tervezett, amely elôsegíti ezeknek az új módszereknek a tanítását.
Az épület szerkezetét tekintve a külsô
falak, a lépcsôházak és a mosdókat és
a liftet tartalmazó tömb, rögzített elemeket foglal magában. A tér többi részének felosztása moduláris felépítésû
válaszfalakkal történt, melyek, amenynyiben a jövôben az igények úgy kívánják, lehetôvé teszik a beosztás

megváltoztatását. A fôiskola pedagógiai szemléletének megfelelôen kialakításra került egy iskolai mûhely, ami
egy olyan interdiszciplináris tér, amely
többféle célra használható. Ahelyett,
hogy a két szárnyban hosszú, unalmas
folyosókat alakítottak volna ki, a tervezôk a közlekedôket kitágították azokon a helyeken, ahol a tanítás tereivel
érintkeznek. Ennek köszönhetôen a diákok tulajdonképpen egyik négyzet
alaprajzú térbôl a másikba sétálnak,
ami ösztönzi a diákok egymás közti és
az oktatókkal folytatott kommunikációját.
A könyvtárban jutott hely egy nagy
multimédiás részlegnek és egy egyéni
tanulásra szolgáló területnek is. A fôiskolában több, mint 130 számítógép
üzemel. Ezek a munkaállomások a
könyvtárban és a tantermekben kerültek elhelyezésre. Ezeket a diákok a tanuláshoz és gyakorlati feladataikhoz
használhatják, ilyen például a számítógépes tanfolyamok vagy játékok kidolgozása. Ezen felül néhány tanterem a
modern információs és kommunikációs
technológia minden eszközével fel van
szerelve. A fôiskola létesítményeit
azok is használhatják, akik nem tanulnak vagy dolgoznak ott.
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PEB

Chr. Hogeschool De Driestar, Gouda
➀

A fôiskola üvegezett falú, íves összekötô épületében, az elôadótermek alatt elhelyezett nagyterem.
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➁➂ A könyvtár multimédiás anyagokat és a diákok által használható munkaállomásokat is
magában foglal.

➃

A két szárnyat összekötô íves tömb ad helyet a
nagyteremnek és az elôadótermeknek, és ez a fôiskolának külvilág felé mutatott képe.

➄

Elsô emeleti alaprajz: a modulokból felépülô válaszfalaknak köszönhetôen a belsô tér felosztása megváltoztatható, alkalmazkodva számtalan felhasználási lehetôséghez.
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Ausztrália
ÉPÍTÉSZ
Yunken Freeman Architects
ISKOLA TÍPUSA
Egyetem
TANULÓK SZÁMA
16000+
TANULÓK
16+ év

ÉLETKORA

PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS IDÔPONTJA
2000, folyamatos
MEGBÍZÓ
La Trobe University

A

La Trobe Egyetem Bundoora
Campusának megtervezésekor a kezdetektôl az volt a cél, hogy lehetôség legyen a további növekedésre. Az egyetem már megalapítása óta gyorsan
nnöverkedett, mind a hallgatók számát, mind az itt kínált szakokat tekintve. Míg 1967-ben, a legelsô évben
beiratkozott diákok még csak 552-en
voltak; ma létszámuk meghaladja az
16.000-et. Ez a fejlôdés azonban hatékonyan és harmonikusan ment végbe,
létrehozva Ausztrália egyik legkellemesebb, parkosított egyetemi komplexumát.
A központ felé körkörösen lejtô területen elhelyezkedô egyetemnek a növekvô diáklétszámnak vízszintes és függôleges terjeszkedéssel sikerült helyet
biztosítania. A rendelkezésre álló térrel való példamutató gazdálkodásnak
köszönhetôen az egész campus emberi
léptékû. Az épületeket fedett átjárók
kötik össze, és az épületek elrendezése olyan, hogy egyik oktatási épülethez sem kell öt percnél többet gyalogolni az egyetemi központ középpontjától. Az egyetemi komplexum központjában található a mind az öt kart
és a Pedagógiai Intézetet egyaránt ki-

szolgáló könyvtár. A mellette lévô udvar az egyetemi élet központi tere,
amely a diákok és tanárok találkozóhelye. A fô elôadótermek és a központi
adminisztratív és üzleti funkciók is itt
kaptak helyet. Ebbôl a központból utak
ágaznak ki a szemináriumi termek és
az egyes épületek irányába.
Az épületeket egy földalatti alagútrendszer is összeköti, amely lehetôséget biztosít az épületeket kiszolgáló
rendszerek hatékony és takarékos elhelyezésére, aminek köszönhetôen viszonylag könnyû volt az új technológiákhoz szükséges kábelek vezetése.
Az alacsonyan fekvô campus ki van téve az áradás veszélyének, így a rendezési terv árvízvédelmi tervet is tartalmaz. A területet tavak tarkítják, a víz
áramlását duzzasztógátak szabályozzák. Ezek védik a területet az elárasztástól, és egyben vonzó tájképi elemet
is jelentenek. A campus középpontjából az autók jórészt ki vannak tiltva, s
a külsô területeken elhelyezett parkolókat a közlekedôk biztonsága érdekében a második emeleti folyosórendszer
köti össze a campus középpontjával.
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La Trobe University, Bundoora, Victoria
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➀

Az egyetem látképe a levegôbôl; annak ellenére,
hogy a diáklétszám mintegy negyven év alatt húszszorosára nôtt, az egyetemi környezet kompakt,
mégis barátságos.

➁

Fedett nyitott sétautak indulnak ki a középpontból,
összeköttetést biztosítva az egyetem minden létesítménye és épülete között.

➂

A campuson belül sok a szabad tér, ahol a diákok
és az oktatók találkozhatnak és pihenhetnek.

➃

Az általános helyszínrajz; a campus területét felszabdaló tavak fontos elemei az árvíznek kitett területre kidolgozott vízgazdálkodási tervnek.
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Negyedik fejezet:

Az oktatást kiszolgáló
infrastruktúra
menedzselési stratégiái
Ahhoz, hogy egy oktatási létesítmény példaértékû legyen, nem csak a tervezésnek és a kivitelezésnek kell magas színvonalúnak lennie, de
az épület menedzselésének is. A létesítménymenedzsment több, egymással összefüggô területbôl áll, melyek közül a PEB az elmúlt öt évben négyre fordított kiemelt figyelmet: a karbantartásra, a helykihasználásra, a pénzügyi
irányításra, az egészségvédelemre és a biztonságra.
A jó karbantartás célja az oktatási létesítmények és berendezések állagának és megfelelô
voltának elemzése, az oktatást szolgáló eszközök teljes életciklusára vetített költségeinek
jobb megismerése, és mindezeknek a meglévô
és a várt oktatási szükségletekhez való hozzáigazítása. A rossz térkihasználás indokolatlanul
magas fenntartási költségekhez, egyes terek
látszólagosan túlzott igénybevételéhez és mások kihasználatlanul maradásához, valamint további épületek szükségessé válásához vezet.
Ezek a problémák a nagy iskolák esetében halmozottan jelentkeznek. Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása irányában való haladás és az informatikai eszközök egyre nagyobb
mértékû felhasználása következtében az oktatás kivitelezésének módja megváltozik, s az in-

tézményeknek másféle létesítményekre és felszereltségre lesz szükségük. Az oktatási létesítményekre fordított beruházási és fenntartási
költségek minden OECD országban az állami
költségvetés jelentôs szeletét képviselik. Több
országban az iskolai beruházásokra fordítható
költségvetési keretek nagysága még mindig elsôsorban a meglévô vagy várt tanulói létszámhoz kötött, és nem veszi figyelembe a belsô
népmozgásokat (!), az oktatási és társadalmi
szükségleteket vagy az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos szemléletváltozást.
Az oktatási létesítmények használóinak egészsége és biztonsága a tervezôk és vezetôk elsôdleges szempontjai közé tartozik. Amennyire
csak lehet, az alkalmazottakat és a tanulókat
meg kell védeni a természeti csapásoktól, valamint a szándékos és véletlen emberi cselekedetektôl. Ide tartozik a tûzvédelem, a földrengésés katasztrófavédelem, a belsô környezet minôsége, a közlekedés irányítása, a veszélyes anyagok felügyelete, valamint a testi épség és az
anyagi értékek védelme. Az ebben a fejezetben
bemutatott iskolák és más intézmények arra
szolgálnak például, hogy hogyan lehet innovatív megoldások alkalmazásával felkészülni
ezeknek a nehéz problémáknak a kezelésére.

Izland
ÉPÍTÉSZ
Gudmundur Gunnarsson
és Sveinn Ivarsson
ISKOLA TÍPUSA
Alapfokú és alsó középfokú
iskola
TANULÓK
450

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
6 – 16 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1995

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Rejkyavik Városi Önkormányzat

A fôváros egyik külvárosában öt év
alatt, több szakaszban megépített
Húsaskóli Általános Iskola elkészültével a tanulók végre elhagyhatták az
elôször 1991-ben kialakított ideiglenes tantermeket. Illendô is, hogy az új
épülethez használt építôanyagok a
stabilitást és állandóságot szimbolizálják: a külsô burkolat horganyzott acél,
a tantermek és az egyéb belsô terek kialakításához pedig acélt és mahagónit
használtak föl.
Az építésztervezôk egyik fô célkitûzése
a tér rugalmas használhatóságának
biztosítása volt. Az elôcsarnok és a
nagyterem több funkcióra alkalmas,
így nem kellett több, esetleg kevéssé
kihasznált specializált teret létrehozni. A kívülrôl közvetlenül megközelíthetô nagyterembe a látogató anélkül
juthat be, hogy a tanárokat vagy a tanulókat megzavarná. A termet tehát a
tágabb közösség tanítási idô alatt is
használhatja iskolán kívüli rendezvényekre.

A két szinten elhelyezett tantermek
funkció szerint lettek csoportosítva.
Az egyik szárny kifejezetten a kiscsoportos munka számára lett kialakítva,
míg a másikban a közös teret az iskola fiatalabb tanulói közösen használják. A közösségi terek, így a könyvtár,
az aula és a tanulók pihenôterülete
egymás mellett, az épület harmadik
szárnyában kapott helyet.
Ezt a következetes térszervezést tükrözi a korábban szétszórt ideiglenes épületekben folyó tevékenységeket egy
tetô alá hozó épület általános építészeti kialakítása. Ez teszi lehetôvé az
iskola számára, hogy az oktatás iránti
igényt – kevesebb, mint tíz év alatt a
tanulók száma négyszeresére nôtt –
egy korszerû, végleges létesítményben
elégítse ki.
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Húsaskóli Primary School, Reykjavik
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➀

A kör alakú nagyterem, melyet a
helyi közösség is igénybe vesz
elôadások és találkozók megrendezésére.

➁

A Húsaskóli iskola külsô borításának anyaga horganyzott acéllemez.

➂

Az iskolában szélesek és tágasak
közlekedôterek és a közösségi terek.

➃

A bejáratnál lévô elôcsarnok rugalmas, többfunkciós tér.

➄

Elsô emeleti alaprajz: a tantermek a két szárnyban, a könyvtár
a kör alaprajzú épületben, a tanári szobák és a speciális tantermek pedig a négyszögletes épületben kaptak helyet.
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Ausztria
ÉPÍTÉSZ
Gernot Kulterer
ISKOLA TÍPUSA
Középfokú iskola
TANULÓK
900

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
10-18 év
PROJEKT TÍPUSA
Bôvítés / felújítás
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten

e
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A

Klagenfurt-Viktringben található
Allgemeinbildende Höhere Schule,
melynek magját egy tizenkettedik századi viktringi kolostorépület képezi,
szívesen büszkélkedik azzal, hogy
Ausztria legszebb iskolája. Az iskola
felújítási és bôvítése programja igyekezett megôrizni a mûemlék épület
eredeti jellegét és közben gondoskodni arról, hogy a tanulók rendelkezésére álljanak a legkorszerûbb tanítási és
tanulási technológiák.

barokk templom mellett álló, fából és
acélból épült új iskolai könyvtár jellegzetes pont a kolostor fôleg kôbôl készült homlokzatán. Az északnyugati
szárny felsô szintjén új tantermek kerültek kialakításra, melyek átlátszó
üvegfalai mögül kiváló kilátás nyílik az
iskolát körülvevô középkori erôdítményfalra és a tetô barokk gerendázatára. A régi épület belsô tereit úgy
rendezték át, hogy ott kiállításokat és
elôadásokat lehessen rendezni.

A program annak a hosszú kampánynak a csúcspontja, melynek célja ennek a gyönyörû régi épületnek a megmentése volt, mely az idôk során szolgált kolostorként, várkastélyként és
gyárként is. Miután az igazgató 1977ben felajánlotta, hogy átveszi az épületet és olyan iskolát alakít ki benne,
mely a kiemelkedô zenei és mûvészeti
tehetséget mutató gyermekek oktatását biztosítja, az építészek kidolgozták
azt a funkcionális és strukturális irányelveket, melyek biztosítják a régi és új
építészeti stílusok harmonikus illeszkedését. A felújítási programban az iskola alapterülete megnövekedett. A

A nemzetközileg elismert iskola sokat
köszönhet a régi kolostor szépségének
és hangulatának. Minden nyáron diákok érkeznek az itt tartott kurzusokra
és koncertekre, olyan távoli tájakról is,
mint Izland vagy Japán. A hagyományokkal átitatott falak segítenek kialakítani az összetartozás érzését. Ez
nagy elôny egy ilyen vidéki térségben,
és kulcsfontosságúnak bizonyult ebben a speciális iskolában, mely a tanulók kreatív energiáinak felélesztésének
szentelte magát.
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Allgemeinbildende Höhere Schule, Klagenfurt-Viktring
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➀

A belsô termek az átalakítás után mûhelymunkára
és kiállítások, elôadások megtartására is alkalmassá váltak.

➁

A történelmi környezet az egész világról vonzza és
inspirálja a zenét tanuló diákokat.

➂

Az épület az fantáziadús felújítás után, mely ötvözte a modern és a történelmi építészeti stíluselemeket.

➃

A kolostor felsô szintjén új tantermek és mûhelyek
jöttek létre, ahonnan belátni az udvart és a környéket.

➄

Az üvegbôl és acélból építkezô könyvtár a kolostor
fôépületében kapott helyet.

➅

Az általános helyszínrajz.

o
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Portugália
ÉPÍTÉSZ
Francisco da Silva Dias

Az Epral egy új, szakképzésre szakosodott kollégium A diákoknak rendelkezésére állnak a legkorszerûbb berendezések, biztosítva, hogy oktatásuk figyelembe vegye a technológiák és a
munkakörnyezet kialakítása terén bekövetkezô változásokat.

ISKOLA TÍPUSA
Szakképzô intézmény
TANULÓK
500

SZÁMA

A tanulási zónák elrendezése biztosítja, hogy a diákok egyénileg és kis csoportokban is dolgozhassanak a berendezésekkel. Ez lehetôvé teszi, hogy a
kollégium hatékonyan valósítsa meg
az oktatási programok gyakorlati és
tudományos, elméleti elemeit. Külön
laborok és stúdiók létesültek a fényképészeti, kémiai, fizikai, élelmiszerismereti, multimédiás, elektronikai, grafikai és térképészeti ismeretek gyakorlásához. Van egy tankonyha is, ahol az
ételt a vendéglátó-ipari szakos hallgatók készítik el.

TANULÓK ÉLETKORA
15 – 22 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1992

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Escola Profissional
da Região Alentejo (EPRAL)

Az információs központ, avagy médiatéka több funkciót lát el: egyszerre
könyvtár, ahol a diákok egyre több folyóiratból és szakfolyóiratból, interaktív számítógépes lemezekbôl és CDROM-okból válogathatnak, valamint
nyelv- és audiovizuális labor és az
Interneten folytatott kutatások színhelye.
Az iskola nagyelôadója mintegy 50 férôhelyes. Ezt ünnepségek, elôadások
és szemináriumok megtartására használják, melyek a belsô audiovizuális
hálózat révén az iskola minden részébe közvetíthetôk.
Epral jó kapcsolatot ápol az ipar szereplôivel. A Fundação Alentejo (az
Alentejo Alapítvány) révén azok a
frissen végzett hallgatók, akik saját
vállalatot szeretnének alapítani, hat
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PEB

Escola Profissional da Região Alentejo (EPRAL), Evora
hónapig ingyen használhatják Epral létesítményeit és mûszaki és adminisztratív szolgáltatásait. Ezen felül az iskola továbbképzési irodája folyamatosan szervez továbbképzéseket országos
programok és közösségi kezdeményezések keretében. Ennek célja az ismeretek fejlesztése, a mûszaki irányú
specializálódás elôsegítése és a munkavállalók szakmai képzése.
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➀

Az Epral épületkomplexum egyik szárnyának földszinti alaprajza, benne tantermekkel és laborokkal.

➁

Az iskola a létesítmények legteljesebb kihasználása
érdekében éjjel-nappal és hétvégéken is használatban van.

➂

A nagyelôadó, ahonnan az elôadások a fôiskola audiovizuális hálózata révén közvetíthetôk a többi helyiségbe.

➃

Epral teljesen felszerelt televízió- és rádióstúdióval
rendelkezik.

➄

A fôiskola könyvtára, az elôtérben számítógépes
munkaállomásokkal.

i
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Portugália
ÉPÍTÉSZ
José Miguel Regueiras
ISKOLA TÍPUSA
Középfokú iskola
TANULÓK
500

SZÁMA

A

Miragaia High School Porto történelmi központjában, a Douro folyó
partján helyezkedik el, egy, az oktatás
szempontjából kiemelt területen, mely
igen szegény gazdasági és szociális
erôforrásokban és ahol magas az írástudatlanok aránya.

MEGBÍZÓ
Ministério da Educação

A viszonylag kisméretû városi telken
épített iskolában a rendelkezésre álló
tér és erôforrások legjobb kihasználását a gondos tervezés biztosította. A
tervezôk minden tér – a tantermek,
speciális oktatásra szolgáló termek, az
ebédlô, a könyvtárak, a sportlétesítmények, a szabadidôs terek és a többi
közösségi tér – megtervezésekor azt
tartották szem elôtt, hogy azt az egész
iskola használhassa. Ezek a létesítmények nyitva állnak a szülôk, a helyi
szervezetek és sportklubok elôtt is. A
jobb helykihasználás érdekében az iskolában egy rugalmas tanterv kialakítása folyik, melynek keretében a tananyag és az iskola közösség oktatási
igényei egymáshoz igazíthatóak. Ennek része a létesítmények tanítási
idôn kívüli megnyitása, mely lehetôvé
teszi azok használatát esténként és
hétvégén is.

e
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TANULÓK ÉLETKORA
10-16 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1997

114

IDÔPONTJA

Az információs és kommunikációs
technológiák is fontos, alapvetô szerepet játszanak az iskolában. A tanulókat arra ösztönzik, hogy használják fel
ezeket a technológiákat az információk megszerzéséhez és feladataik elkészítéséhez. Az iskolában mûködik egy
iskolai rádióstúdió, egy számítógépterem, ahol az iskolai újság is készül,
egy könyvtár és információs központ,
ahol lehetôség van az Internet használatára, fotó- és videókönyvtár, és egy
hang- és videóanyagok lejátszását
szolgáló terem. Az iskola hozzájárult a
környék átalakításához. A építési terület korábban elhagyatott volt, és az
energiatakarékos épületek megjelenése olyan, hogy itt korábban nem tapasztalt színvonalú építészetet hozzanak ebbe a városrészbe, de egyben
tiszteletben tartsák a környék jellegét.
Az iskolát körülvevô egyik park, a
Horto das Virtudes eredeti állapota
szerinti helyreállítása is megtörtént,
miután több, mint 60 éven keresztül
elfeledetten pihent. Ez nem csak a
környéken lakók, de az iskola számára
is nagy nyeremény: a diákok a parkot
használják a biológia és környezetvédelmi tanulmányaik terepmunkájának
színhelyéül.

PEB

Escola de Ensino Básico 2,3 de Miragaia, Porto
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➀

A hosszú, egyenes vonalú épület egyik folyosója.
A Douro folyó meredek partján elhelyezkedô iskola
tervezôi a szûkös városi telek legjobb kihasználására törekedtek.

A TANULÁSI KÖRNYEZET MEGTERVEZÉSE

➂

Diákok az iskola ebédlôjében.

➃

Kilátás az egyik folyosóról Porto óvárosának háztetôire.

➄

Általános helyszínrajz: az épületek elhelyezése a telek vonalát követi.
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Ausztria
ÉPÍTÉSZ
Architekten Nehrer
+ Medek und Partner
ISKOLA TÍPUSA
Mûszaki fôiskola
TANULÓK
1700

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
14-19 év
PROJEKT TÍPUSA
Bôvítés / felújítás
BEFEJEZÉS
1998

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Bundesimmobilien-gesellschaft
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E szakképzô fôiskolának, mely korábban a városközpontban helyezkedett
el, azért kellett átköltöznie a város
szélére, mert az elôzô helyen nem volt
elég hely a növekvô igények kielégítésére. Mostani, Ottakringben található
épülete egy egykori dohánygyár, mely
jelenleg egy városfejlesztési program
színtere. A védett mûemlék épület tulajdonosa a Szövetségi Ingatlankezelô
Vállalat, mely felújította az épületet,
hozzáépített egy illeszkedô megjelenésû toldalékot és most bérbe adja a fôiskolának.
A régi dohánygyárat a fôiskola mûhelyeket, laborokat és speciális tantermeket rendezett be, miután a belmagasság lehetôvé teszi a nagy gépek alkalmazását. A tantermek és a rajztermek az új épületben kaptak helyet. Itt
jutott hely a tornateremnek és az
ebédlônek is, melyek az építési helyszínen eredetileg nem léteztek.

A régi gyár üzemcsarnokába beállított
válaszfalakon nagy ablakok vannak,
hogy a tér eredeti jellege megmaradjon. A bôvítmény a külsô falakon és a
folyosó falain elhelyezett összefüggô
ablaksoron, valamint nagy tetôvilágítókon keresztül jut természetes fényhez. A tantermek világosak, a napfény
intenzitása szükség esetén külsô árnyékolókkal csökkenthetô.
A fôiskola elektronikus adatfeldolgozási infrastruktúrája a költözés óta bôvült: a régebbi 90 mellé 170 új számítógépes munkaállomás került. Más korszerû berendezések beépítésére is sor
kerül, köztük áramtermelô napkollektoroké is, melyeket az iskola az áramtermelés mellett kutatási célokra és az
alternatív áramforrásokkal foglalkozó
tanulmányokhoz is felhasznál.
A fôiskola és az ipar szereplôi közt aktív együttmûködés alakult ki, így a fô-
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Höhere Technische Bundeslehranstalt, Bécs

iskola anyagi támogatást kap a mûszaki berendezések megvásárlásához
és karbantartásához. Évente mintegy
50 projektre végrehajtására kerül sor
ipari és kereskedelmi vállalkozásokkal
együttmûködésben.

u

A hallgatók az új létesítményekre és
az új környezetre pozitívan reagáltak.
A költözés óta nôtt a diákok motivációja és csökkent a rongálások száma.

t

A TANULÁSI KÖRNYEZET MEGTERVEZÉSE

i

➀

A fôiskola új, ottakringi épületeiben több, mint 250 számítógép áll a
hallgatók rendelkezésére.

➁

A kompakt formájú bôvítményben tantermek, alagsorában tornaterem
kapott helyet.

➂

A bôvítményt és a dohánygyár volt épületét összekötô folyosó és lépcsôház; a nagy ablakok és a tetôablakok rengeteg természetes fényt engednek be.

➃

Földszinti alaprajz: a bôvítmény (középen felül) párhuzamos a volt dohánygyár épületének két szárnyával és merôleges a fôépületre.

➄

Az Austria Tabakwerke egykori épületének impozáns téglahomlokzata
mögött találjuk a fôiskola elôcsarnokát, laboratóriumait és mûhelyeit.
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Kanada
ÉPÍTÉSZ
Jean-Marc Coursol
ISKOLA TÍPUSA
Szakképzési intézmény
TANULÓK
500

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
20-50 év
PROJEKT TÍPUSA
Bôvítés és felújítás
BEFEJEZÉS
1997

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord
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A Saint-Jérôme oktatóközpont egyike
annak a két állami iskolának, ahol
Quebec oktatási minisztériumának
döntése értelmében tehergépjármû-vezetô jogosítvány szerezhetô. Az iskola
1997-ben költözött ebbe az épületbe.
Azután, hogy korábban sok éven keresztül kényszerültek zsúfolt térben
dolgozni, a költözés után itt lehetôség
nyílt a legújabb technológiák meghonosítására és a hely hatékonyabb kihasználására. A költözésnek az itt dolgozók, a kamionvezetô-tanulók és a
munkáltatók mindannyian örültek.
A folyamatos szakmai fejlôdést szem
elôtt tartva a központban olyan környezet kialakítására törekedtek, ami
pontosan tükrözi a szállítóiparban
végzett mindennapi munkakörülményeket. Az épület kôvel borított homlokzata és fémlemez-fedése az ipari létesítményeknél gyakori stílust idézi. A
meglévô épületek kibôvítésével a javítómûhelyek és a mosóterületek egy-

más mellé kerültek, és további tér jött
létre a tolatás és az áru átadásának
gyakorlásához. A vezetést gyakorló tanulók egy kilátótoronyból ellenôrizhetôk, ahonnan belátni a teljes tanpályát.
A tervezôk a meglévô épületek felújításával és bôvítésével a létesítményt
még alkalmasabbá tették az oktatási
és tanulási funkciók ellátására. A laboratóriumok és a bemutatótermek a
tantermek mellé kerültek, míg a gyakorlati oktatás terei közelebb vannak a
parkolóhoz és az tanpályához. Ez az elrendezés a tanfolyam tartalmát tükrözi, melyben nagyrészt gyakorlati oktatáshoz jelentôs mennyiségû elmélet is
társul.
A költségvetés túllépése nélkül befejezett felújítás eredményeként a központ a korábbinál több tanulót tud befogadni. A tanítási terek színvonala
emelkedett, és a gépjármûforgalom a
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Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme, Mirabel
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gyalogosok számára biztonságosabbá
vált. Az oktatók azonnal tapasztalták a
változások munkakörnyezetükre és az
általuk végzett oktatásra gyakorolt pozitív hatásait: javult a levegô minôsége, a hangszigetelés, a világítás és a
helykihasználás. Az elkészült épületnek sikerült megtalálnia az egyensúlyt
az építészet esztétikuma és a pedagógiai funkcionalitás között.

➀

A belsô terek praktikusak és gyakorlatiasak, mint ez
a recepció és fogadótér.

➁

Az épület a levegôbôl: a létesítményhez bôséges hely
tartozik, mely egyszerre szolgál parkolóként és a vezetési manôverek gyakorlására.

➂

A központ funkcionális, a munkahelyeket idézô ebédlôje.

➃

A nagy garázsokban elegendô hely van a gyakorlati
foglalkozásokhoz és bemutatókhoz.

➄

Alaprajz: az épület két végéhez épített toldalékokban
nagy mûhelyek kaptak helyet.

i

A TANULÁSI KÖRNYEZET MEGTERVEZÉSE

119

Mexicó
ÉPÍTÉSZ
C.A.P.F.C.E.
ISKOLA TÍPUSA
Alapfokú iskola
TANULÓK
220

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
6-12 év
PROJEKT TÍPUSA
Felújítás
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Oktatási minisztérium

A

Francisco Beltrán Otero iskolában
tanuló gyermekek fôként alacsony jövedelmû családokból érkeznek, és a tanulók önbecsülésének növeléséhez és
a társaikkal való együttmûködésre ösztönzéshez fontos, hogy az iskola modern, tiszta, világos és tágas legyen.
A Francisco Beltrán Otero iskola jó példája annak az összefogásnak, ami
szükséges ahhoz, hogy a kevésbé tehetôs területeken az állami iskolák fennmaradhassanak. A normális elhasználódás és esetenként a rongálás nagy
terhet ró az iskola fenntartóira. Az elmúlt három évben azonban a helyi közösségek, a tanárok és a szülôk szombatonként önkéntes munkával járultak
hozzá az iskola karbantartásához.
Az oktatási minisztérium által biztosított anyagokat használva elvégzik az
olyan feladatokat, mint például az ablaküvegek cseréje, a festés, a bútorjavítás vagy a kommunális helyiségek
tisztítása és javítása. Ennek az együttmûködési programnak köszönhetôen a
létesítmény színvonala emelkedett, a
szülôk megszerették az iskolát – közülük néhányan gyermeknevelési tanfo-

lyamokra és felnôttek írás/olvasás óráira is beiratkoztak –, mindennek pedig
a gyermekek látták hasznát.
Az anyagi segítségnyújtásban részt
vesz a Comparte, az oktatási minisztérium önkéntesekkel foglalkozó szervezete is. A szervezet jelenleg magánvállalkozásoktól gyûjt támogatást a karbantartáshoz használható anyagok
vagy pénzadományok formájában, egy
olyan program keretében, melyben a
cégek iskolákat fogadhatnak örökbe. A
szervezet képviselôi részt vettek a Világbank Fejlesztési Piacán is, ahol az
iskolai létesítmények fejlesztéséhez
szükséges további támogatást próbáltak szerezni.
Az iskola négy, tantermeket tartalmazó épülettömbbôl, egy kulturális rendezvényeknek helyet adó aulából, egy
szabadtéri burkolt térbôl – melynek
egy részét fémtetô védi a napsütéstôl
– és sportpályákból áll. Nemsokára sor
kerül egy ötödik, többfunkciós épület
felépítésére.
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Escuela Francisco Beltrán Otero, Villa De Garcia, Monterrey
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➀

Televíziót nézô iskolások az egyik tanteremben.

➁

Az iskola épülete egy burkolt teret vesznek körbe,
mely játszótérként és közös tevékenységek színtereként funkcionál.

➂

Az iskola területén elég hely van még további iskolai létesítmények elhelyzésére.

➃

Az általános helyszínrajz.

➄

Az udvar egyik részén tetô nyújt védelmet a játszó
gyermekeknek a nap ellen.

➅

A szülôk nagy szerepet vállaltak az iskola felújításában, részt vettek az ablakok és bútorok cseréjében
és megjavításában, valamint a tantermek kidíszítésében.
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Törökország
ÉPÍTÉSZ
Orcan Gündüz
ISKOLA TÍPUSA
Óvoda, alapfokú
és alsó középfokú iskola
TANULÓK SZÁMA
432 (létszám összesen)
TANULÓK ÉLETKORA
5-13 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Dokuz Eylul Egyetem
Alapítvány

A

Dokuz Eylul Egyetemi Alapítvány
75. év Általános és Középiskola egy
magániskola. Az iskolát a Dokuz Eylul
Egyetem hozta létre azzal a céllal,
hogy hozzájáruljon Törökország nemzeti oktatáspolitikájához, melynek
egyik célja az általános és a középiskolák integrációja. Ez a különbözô korcsoportok közötti érintkezést hivatott
elôsegíteni. Az iskola az egyetem új
campusának területén, Buca, egy Izmirtôl nem messze fekvô város szélén
található.
Az építkezés elsô szakasza fejezôdött
be; az egyetem tagjai a tervezésben, a
megvalósításban, a szponzorok szerzésében, a projekt beindításában és végrehajtásában végig önkéntes munkájukkal segédkeztek. A második szakasz, melyben többek között az óvoda
és egy többfunkciós csarnok felépítése
szerepel, a tervek szerint 2001 nyarán
készül el.
Az elgondolás szerint a többi hasonló
intézménnyel a fizetô tanulókért versenyben álló magániskola vonzerejének megteremtésében mind az építészeti kialakításnak, mind az oktatás
minôségének szerepe van. Az iskola
aktív tanulási centrumként lett kialakítva, kihasználva az egyetem nyújtot-

ta oktatási lehetôségeket, és ideális
esetben jövendô egyetemi hallgatókat
nevel. Az épületegyüttest oktatási, adminisztratív és óvodai épületek alkotják, és tartoznak hozzá szabadidôs terek és sportlétesítmények is.
Az L alakú épületben a közös tér (a
központi udvar) felôl a félig nyitott tereken (a tornácon és a folyosókon) áthaladva a zárt terekbe (a tantermekbe)
érünk. Ez egy olyan kortárs építészeti
elrendezés, mely az Égei-tenger vidékén a görögök és a rómaiak óta dívik,
és amely a hagyományos török településekre is jellemzô. A társas érintkezést elôsegítik a napfényes, kellemes
közösségi terek. A lejtôs feljárók, a lift
és a mosdók kialakítása olyan, hogy
azokat a mozgáskorlátozott tanulók is
használhassák.
Az épületegyüttes hátat fordít a hideg
északi szélnek és dél felé, az udvarra
néz. Az udvari homlokzat elôtt fedett
tornác húzódik, ami védelmet nyújt a
tanulóknak az esô és a forró nyári napsütés ellen. A környezettudatos tervezésnek köszönhetôen az iskola már az
elsô évben megtakarítást ért el az
energiafogyasztási költségeken.
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Dokuz Eylul Egyetemi Alapítvány 75. év Általános és Középiskola, Izmir
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➀

Az iskola látképe az udvar felôl: az L alaprajzú épület tájolásának köszönhetôen védett környezet alakult ki.

➁

Földszinti alaprajz: a két tanításra szolgáló szárnyat
a kör alaprajzú adminisztrációs épület köti össze. A
kapcsolódó blokkban egy többfunkciós nagytermem,
zene/színjátszó termem és az óvoda kap helyet.

➂

Az adminisztrációs blokk közepén található aulát és
kiállítóterületet tanári szobák és irodák veszik körbe.

➃

Az iskola látképe észak felôl: a kör alakú épületben
irodák, tanári szobák vannak, valamint itt kapott
helyet a könyvtár és a földszinten az ebédlô.

u
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Egyesült Királyság
ÉPÍTÉSZ
Terence O’Rourke plc
ISKOLA TÍPUSA
Középfokú iskola
TANULÓK
1060

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
11-18 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Dorset County Council

A Sir John Colfox School az elsô nagybritanniai középiskola, mely a Private
Finance Initiative keretében épült; ez
egy olyan állami program, melynek
célja a magánszektor állami beruházásokban való részvételének ösztönzése.
A finanszírozás módja semmiféle
kompromisszumot nem követelt az
épület színvonala terén; az intézmény
egy korábbi iskola helyén teljesen
újonnan épült épületben kapott helyet.
Az igazgató és a tanári kar a fenntarthatóság alapelveit követô tervezés teljes folyamatában részt vett. Az új iskolaépületben van egy nagyterem, tantermek, egy könyvtár, speciális igényû
gyermekek és felnôttek szükségleteit
szolgáló létesítmények, valamint specializált helyiségek a természettudományok, nyelvek, mûszaki ismeretek,
képzômûvészet, színjátszás és zene tanításához. Az iskola kellemes étkezési
lehetôségekkel és egy sportcsarnokkal
is rendelkezik.
Az iskola célja az, hogy a korszerû létesítmények biztosítása és a tanulást
elôsegítô környezet kialakítása révén

az oktatás színvonalának emelése és a
tanulmányi eredmények javítása. Az
energiatakarékos fûtés és a megfelelô
hangszigetelés biztosít kényelmes körülményeket a tanuláshoz. A termek
funkció szerinti csoportosításának és a
tantárgycsoportok közti átjáróknak köszönhetôen a diákoknak kevesebbet
kell feleslegesen költözködniük. Az iskola teljes hosszában végighalad egy
belsô, üvegezett ‘utca’, mely összeköti
a különálló épületeket. A világítóaknákkal és az átriummal együtt ez az
utca biztosítja, hogy bôséges természetes fény jusson az iskola belsejébe.
Többféle közösségi tér segíti az idetartozás és a birtoklás érzésének kialakulását. Ilyen a színházterem, az épületek által körülzárt kert, az üvegezett
utcán elhelyezett ülôbútorok, a kávéház, a szabadtéri tantermek és egy tavacska.
Tanítási idôn kívül az iskolát a helyi
közösség használja. Ez a projekt elindításától kezdve fontos szempont volt,
ezért a tervezés különbözô szakasziban
kikérték a közösség véleményét is.
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Sir John Colfox School, Bridport

Photographs courtesy of Newbery Smith
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➀

Emeleti alaprajz: a tanítás terei
a tantárgycsoportoknak megfelelô csoportokban helyezkednek el.

➁

Az iskola mögött hatalmas sportpálya terül el.

➂

A lépcsôházak és a folyosók világosak és tágasak.

➃

A kétszintes téglaépületek kellemes környezetben helyezkednek
el.

➄

A kör alakú ebédlôbôl az iskolaudvarra látni.

➅

Földszinti alaprajz: a fedett belsô
utca az iskola minden részét összeköti. A könyvtár és a számítástechnikai központ (sárgával
jelölve) az épületegyüttes központjában helyezkedik el.
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Belgium
ÉPÍTÉSZ
Eugène Moreau
ISKOLA TÍPUSA
Képzômûvészeti és Építômûvészeti
felsôoktatási intézmény
TANULÓK
1500

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
18-25 év
PROJEKT TÍPUSA
Felújítás
BEFEJEZÉS
2000

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Institut Supérieur des Beaux-Arts
et Institut Supérieur d’Architecture
Saint-Luc, Liège

e

126

Ez az új felsôoktatási létesítmény korábban katonai barakkok által benépesített helyszínen épült. A létesítmény
épületei közt van egy tizennyolcadik
századi káptalani gyûlésterem és egy
tizenkilencedik századi lovasiskola is.
A projekt keretében két olyan, korábban önálló iskola, egy képzômûvészeti
iskola és egy építészképzô iskola egyesült, amelyek azelôtt leromlott állagú,
a korszerû oktatásra alkalmatlan épületekben mûködtek.
A helyszín történelmi múltjának tiszteletben tartása mellett a felújítás célul
tûzte ki a nyitottság iránti vágy építészeti eszközökkel történô kifejezését,
a katonai épületek nyers szigorúságának ellenpontozásaként. A remények
szerint a fejlesztés életet önt Liège ebbe a kerületébe.
A projekt elsô szakasza az épületeknek
új funkciójukhoz való adaptálásából
állt. Egy korábbi raktárépület és garázsok átalakításával és a szükséges infrastruktúra biztosításával jöttek például létre a festô- és szobrászmûhelyek.
Az irodák az épületegyüttes közepén

elhelyezkedô mûemlék épületekben
kaptak helyet. A következô négy évben
a tervek szerint további építkezésekre
és átépítésre kerül majd sor.
Az épületek szétszórt elhelyezkedése,
ami egyfajta minifalu képét kelti, azt
jelentette, hogy a megfelelô építészeti beavatkozások után kétfajta tér áll a
tanulók és a tanárok rendelkezésére:
kurzusok és tanórák színhelyéül, valamint mûhelyként szolgáló zárt terek,
és zárt és nyitott közösségi terek, a
társas érintkezés helyszínei.
Az építészeti beavatkozás visszafogottan és többé-kevésbé semleges módon
történt, színek és díszítés használata
nélkül. Ezzel az volt cél, hogy az épületekben szabad közösségi terek szabaduljanak föl, ahol gondolatok cseréje zajlik, valamint hogy a diákokat önkifejezésre serkentse.
Kiépült az informatikai hálózathoz
szükséges infrastruktúra. Az iskolán
belüli és a külvilággal történô kommunikáció elôsegítése érdekében a hálózat számítógépes csatlakozási ponto-
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Institut Supérieur des Beaux-Arts et Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc, Liège
kat tartalmaz az iskola központi helyein. A telefonvonalak, számítógépek, kivetítôk és a tájékoztató képernyôk egy általános célú, a legmodernebb száloptikás technológiát alkalmazó hálózathoz csatlakoznak.
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➀

A volt katonai barakkok átalakításakor a kihívás az épületek oktatási célokra való alkalmassá tétele volt úgy, hogy
az épület hû maradjon eredeti képéhez.

➁

Raktárak és garázsok átalakításával jött létre a stúdiókat
és tanulótereket tartalmazó tér. A világosság és a nyitottság kontrasztban áll az épület korábbi, katonásan rideg
építészeti kialakításával.

➂

Az épület belsô beosztásának átalakítása tette lehetôvé a
képzômûvészeti és tervezési tevékenységeknek és kiállításoknak helyet adó nagy termek létrejöttét.

➃

A színek és burkolatok szándékosan semlegesek, hogy a diákokat elgondolásaik szabad kifejezésére sarkallja.

➄

Szétszórt épületeivel és az azok közt létrejött utcákkal a
liège-i Institut Supérieur des Beaux-Arts et Institut
Supérieur d’Architecture egy falura emlékeztet. A belsô és
külsô közösségi terek az itt dolgozók és tanulók társas
érintkezését, az informatikai hálózat pedig a virtuális
érintkezést teszi lehetôvé.
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Ausztria
ÉPÍTÉSZ
Architekten Nehrer
+ Medek und Partner
ISKOLA TÍPUSA
Középfokú oktatás, szakképzés
TANULÓK
1300

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
10-19 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1997

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
Bundesimmobilien-gesellschaft (BIG)
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Ez az új bécsi középiskola és üzleti iskola a Szövetségi Ingatlankezelô Vállalat tulajdonában lévô területen épült,
és irányítása magánkezekben van.
Az ingatlankezelô vállalattal kötött
szerzôdés kiterjed az épület karbantartására is. A létesítmény fenntartása
tehát elôre finanszírozott és így elôre
tervezhetô.
Az iskola kiemelt hangsúlyt fektet a
tanterem és a munkahely közötti kapcsolatok erôsítésére, a tanulásra és a
szakmai fejlôdésre vonatkozó rugalmasabb szemlélet kialakítására. Az oktatás valós példák felhasználásával történik, egyes esetekben helyi vállalkozások támogatásával.
Az iskola Alkalmazott Közgazdasági
Központjában például a tanárok olyan
tevékenységeket szerveznek, melyek
átfogják egy valóságosan létezô vállalatban folyó minden folyamat megfelelôjét. Az tantermek berendezése az
irodák stílusát követi, a diákok pedig
különféle szakterületeken tevékeny-

kednek: ilyenek a marketing, beszerzés, értékesítés és személyügy. Ez a
szemlélet, mely üzleti gyakorlatként
vagy tanulóvállalatként ismert, a diákok valódi csapatmunkáján és a tanárral folytatott szerepjátékon alapul.
Miközben a gyakorlóvállalat a piacgazdaságot szimulálja, az iskola ösztönzi
a tanulókat arra is, hogy diákcégek
létrehozásával kapcsolódjanak be a valós gazdaságba. Ezekben a cégekben a
diákok – szakértô tanárok útmutatásával – valós árukkal és szolgáltatásokkal
kereskednek és igazi pénzt használnak.
A minden legújabb irodai és informatikai technológiával felszerelt Alkalmazott Közgazdasági Központ az üzleti
élet minden területén nyújt képzést.
Célja a bizonyítványok átláthatóbbá
tétele és a valóban felhasználható ismereteket nyújtó oktatás megvalósítása, biztosítva ezzel azt, hogy a diákok
munkába lépést követôen azonnal alkalmazni tudják az iskolában tanultakat.
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Allgemeinbildende Höhere Schule und Handelsakademie, Bécs
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➀

A három szárny egy-egy sarkát ívelt üvegfallal határolt termek foglalják el, helyet biztosítva a megbeszélésekhez és az egyéb ‘üzleti’ tevékenységekhez.

➁➂

Üveg és az acél építôelemek segítségével szép
környezet jött létre.

➃

A tornaterem.

➄

Az általános helyszínrajz.
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Egyesült Királyság
ÉPÍTÉSZ
Unicorn Consultancy
Services (a BRETS utódja)
ISKOLA TÍPUSA
Óvoda és alapfokú iskola
TANULÓK
800

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
3-11 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1999

IDÔPONTJA

MEGBÍZÓ
London Borough of Ealing

Az új Willow Tree Általános Iskola egy
túl nagy tereket tartalmazó, rossz
helykihasználású iskola helyén jött
létre, melynek fenntartása egyre gazdaságtalanabbá vált. Az új iskola alapterülete a réginek csak mintegy fele.
Bár az iskola nagy, beosztása elôsegíti
a tanulást és lehetôvé teszi, hogy a tanulók érzelmileg kötôdjenek saját területeikhez. A tantermek párosával,
növekvô életkor szerinti sorrendben
helyezkednek el – az óvoda után következnek az elsôsök, majd a nagyobbak tantermei. Mindegyik tanterempárhoz saját csendes külsô játszótér,
egy kis ruhatár és mosdó tartozik.
Mindez az iskola központi terét veszi
körbe, ami az auláknak, egy átriumnak
és közös használatú információs és kiszolgáló helyiségeknek ad helyet.
Az iskolában nagy hangsúlyt kapott a
számítástechnika: a strukturált kábelhálózat hang- és adatátvitelt is lehetôvé tesz. A hálózat közvetlen összeköttetésben áll az Internettel és a
minden egyes teremben megtalálható

nagy, fix, interaktív fehér mûanyag
táblákkal. A tanárok így az egész osztállyal együtt használhatják az
Internetet – tulajdonképpen arra is lehetôség van, hogy mind a 700 tanuló
ugyanabban az idôben használja az
Internetet. Ez az erôsen vizuális médium motivációt nyújt a gyermekeknek,
akik a nagy vagy a kis képernyôn láthatják azt, amin dolgoznak. Elôsegíti a
csapatmunkát az, hogy a tanárok
elektronikus levélben elküldik óraterveiket és elôadásaik anyagát a tanári
kar minden tagjának.
Bár az iskola lejtôs terepen helyezkedik el, az épületet a mozgáskorlátozottak számára is teljes mértékben használható. A földszint három szintjét lejtôs rámpák kötik össze, az emelet pedig lifttel közelíthetô meg.
Az épület szigetelése különösen jó, és
minden külsô ablak és minden tetôablak kettôs üvegezésû. Az épületet kiszolgáló teljes mértékben integrált
mûszaki rendszerek része a padlófûtés
is. Az épületbiztosítás díját az épület
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Willow Tree Primary School, Ealing

minden részében felszerelt sprinkler
rendszer csökkentette.

r

Számos biztonsági rendszer szolgálja
a fokozott biztonságot, köztük az iskolába belépôk ellenôrzése, a behatolás-jelzô riasztók és egy zártláncú televíziós rendszer.

t
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➀

Az iskola bejárata: a fokozott biztonságot az iskolába belépôk ellenôrzése, behatolás-jelzô riasztók és
zártláncú televíziós rendszer szolgálja.

➁

A nagyjátszótéren kívül minden tanterem-párhoz
egy saját bekerített játszótér is tartozik.

➂

Az interaktív táblák révén minden osztály közvetlen
Internet-eléréssel rendelkezik.

➃

Az általános helyszínrajz: a (sötétebb színnel jelzett) új iskolát a földalatti pályája, játszóterek és a
régi, lebontott iskolaépület helye határolja.

➄

A délnyugati homlokzat.

i
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Portugália
ÉPÍTÉSZ
Jorge Manuel Farelo Pinto
ISKOLA TÍPUSA
Középfokú iskola
TANULÓK
1260

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
12-18 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1986
MEGBÍZÓ
Ediçor

IDÔPONTJA

Az

Atlanti-óceán középsô vidékén
fekvô vulkanikus eredetû Azori-szigetek egyikén épült új iskola tervezésekor figyelembe kellett venni, hogy a
régióban gyakoriak a váratlan földlökések és földrengések. Az épületet tehát a regionális építészeti elôírásoknak megfelelôen úgy építették, hogy
ellenálljanak a földrengéseknek.
Az iskola két különálló blokkból áll –
az egyik a kétszintes iskolaépület, a
másik a sportkomplexum. A fôként a
felsô szinten elhelyezett tantermekbôl
lépcsôházakon át könnyû kijutni a szabadba. Mindegyik végében egy belülrôl
könnyen nyitható vészkijárat található. Az iskola rendelkezik a tûzveszély
csökkentéséhez szükséges berendezésekkel, amit a tûzoltóság rendszeresen
ellenôriz. A polgárvédelmi szolgálat

felügyelete az iskola rendszeresen tart
evakuációs gyakorlatokat.
A földszintet a természettudományos
laborok, számítógéptermek és irodák
foglalják el. Ezen kívül itt található a
könyvtár, ahol gyakran rendeznek idôszakos kiállításokat. A 200 személyes
elôadótermet a közösség tagjai sokszor használják megbeszélések és
egyéb események színhelyeként. Speciális alkalmakkor az ebédlô is megnyílik az iskolán kívülrôl érkezôk számára.
A sportlétesítmények a szomszédos
épületben kaptak helyet. Ezek kezelése
az iskolától független. és esténként és
a hétvégeken nyitva állnak a nagyközönség elôtt.
Az iskolakertben füves területeket, fákat és padokat találunk. A gyógynö-
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Escola Básica 3/ Secundária das Laranjeiras, Ponta Delgada
vény- és zöldségeskert oktatási célokat szolgál, különösen azok a tanulók
használják, akik mezôgazdasági pályára készülnek. Az iskolaépület egy
asztalokkal és székekkel berendezett
olyan fedett belsô udvart is magában
foglal, ahol a tanulók együtt lehetnek.
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➀

Az általános helyszínrajz: az iskola két tömbbôl áll,
melyeknek egyike egy fedett belsô udvart rejt magában.

➁

A fôbejárat, ahonnan a belsô udvarba és a földszinti laborokba és számítógéptermekbe lehet bejutni.

➂

A könyvtár, elôtérben a sziget vulkáni eredetérôl
szóló kiállításnak helyet adó asztallal.

➃

Tornatóra az iskola tornatermében.

➄

A központi belsô udvar képe, mely összeköti az
egyes tantermi blokkokat.

r
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Görögország
ÉPÍTÉSZ
School Building
Organisation S. A.
ISKOLA TÍPUSA
Felsô középfokú iskola
TANULÓK
240

SZÁMA

TANULÓK ÉLETKORA
12-15 év
PROJEKT TÍPUSA
Új épület
BEFEJEZÉS
1999
MEGBÍZÓ
S. B. O.

e

IDÔPONTJA

Amellett, hogy az építészeti tervezés
célja a környezô természeti környezettel való harmónia megteremtése volt,
ezt az új iskolát úgy kellett kialakítani, hogy ellenálló legyen a természeti
csapásokkal szemben. Az épület fôfalait olyan szigorú építészeti elôírások
szerint emelték, amelyek figyelembe
veszik a földrengésveszélyt. A tûzveszély minimálisra csökkentése érdekében az építôanyag tégla és beton volt,
és a két belsô tûzkijárat mellett külsô
tûzkijáratok is létesültek. Az iskola az
építési terület legmagasabb pontján
helyezkedik el, hogy élvezhetô legyen
a panoráma. Mindegyik szint természetes fényt kap, mely az épületek belsejének megvilágítását és a napenergia passzív hasznosítását is szolgálja.
Az iskola tájolása maximalizálja ezt a
passzív hônyereséget. Miután az épületegyüttest alkotó épületek kompakt
formájúak és egymáshoz kapcsolódóak, az iskolaépület strukturális elemeinek tömege maga is szigetelésként
szolgál. Az energiamegtakarításhoz
hozzájárul az épület falainak, padlójá-

nak és tetejének szigetelése. Minden
ablak kettôs üvegezésû. A jó természetes szellôzés biztosítása érdekében a
folyosóknak és minden tanteremnek
nagy, jó minôségû, nyitható ablakai
vannak.
Az építészek az iskola épületeinek terveihez a klasszikus görög építészet jellemzô elemeit is felhasználták. Az
anyagválasztás és a tömegformálás
kellemes, jó arányokat teremtett. Az
iskolaudvar kialakítására is nagy gondot fordítottak: itt az elültetett növények növekedésével egyre kellemesebb
szabadtéri környezet alakul majd ki. A
mozgáskorlátozottak igényeit szolgálja
a felvonó beépítése és egy rámpa kialakítása. Az épületek helykihasználása gazdaságos, az alaprajz pedig biztosítja a gyakorlati funkcióknak megfelelô rugalmasságot. Az ablakok egymástól egyenlô távolságra való elhelyezése, a keretes szerkezet és a nem teherviselô válaszfalak biztosítják az épület
hosszú távú alkalmazkodóképességét.

r
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Salaminai 2. számú Középiskola, Salamina
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➀

A tûznek és földrengésnek ellenálló iskolaépület betonfalai kellemes rózsaszín festést kaptak.

➁

Az építési terület legmagasabb pontján elhelyezett
épületbôl szép kilátás nyílik a környezô tájra.

➂

Az iskola képe az egyik játszótér felôl.

➃

Földszinti alaprajz: az iskola egymáshoz kapcsolódó
kétszintes épületblokkokból áll.

➄

A kosárlabdapálya.

➅

A fôhomlokzat.

o
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«
Függelékek

Törökország
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A törökországi Alapoktatási Program keretében épült iskolák
A törökországi Alapoktatási Program egyike volt a jelen
gyûjteményben bemutatásra jelölt projekteknek, de nem felelt meg
a bekerülés feltételeinek. A PEB irányító bizottsága mindazonáltal
egyetértett abban, hogy a projekt érdemes a nagyobb figyelemre,
és úgy döntött, hogy ebben a kiadványban bemutatja.

A török kormány 1997 augusztusában alkotta meg az alapoktatási rendszer nagyszabású kiterjesztését megalapozó jogszabályokat. Az állami adóbevételekbôl és török és nemzetközi szervezetek támogatásából finanszírozott program célja az iskolába
járók számának jelentôs növelése és a 6-14
éves gyermekek tankötelezettségének bevezetése.
A jogi szabályozás elfogadását követô három
évben jelentôs elôrehaladás történt, 636 új
iskolában 20 000 új tanterem jött létre. A
program hátralévô második és harmadik szakasza további létesítmények építését irányozza elô. Az iskolák kialakítása az oktatási minisztérium “Iskolaépületekre vonatkozó
követelmények kézikönyve” c. kiadványában
található alapvetô sablonokat követi; ez a
könyv határozza meg a berendezésekre, bútorozásra és anyagokra vonatkozó minimális
követelményeket.
Az épületeknek a közösség minden tagja által könnyen megközelíthetô helyen kell elhelyezni, és egyes létesítményeket, így a
könyvtárakat és a tornatermeket iskolaidôn
kívül a közösség tagjai is használhatják. A
hangszigetelô és tûzzel szemben ellenálló
anyagok kellemes, biztonságos környezetet
teremtenek, az élénk színekre pedig serkentô hatásuk miatt esett a választás.

Az irányelvek külön kitérnek a mozgáskorlátozott tanulók igényeire; elôírják, hogy kerülni kell a többemeletes épületeket és korlátozzák az emeletek számát. A megközelítést segíti az alsó éves tanulók tantermeinek
földszinti elhelyezése, valamint az is, hogy
az óvodások és az iskolások számára külön
bejáratot kell építeni.
A fejlôdô oktatási rendszer növekvô igényeire számítva a program mindenütt biztosítja
a legújabb informatikai eszközök használatának lehetôségét mind a tanárok, mind a
tanulók számára. Számítógépes hálózatok
támogatnak minden iskolai adminisztratív
feladatot. A számítógéptermek és a természettudományos laborok Internet-összeköttetéssel rendelkeznek. A tantermi oktatásba
beépülnek majd a jelenleg fejlesztés alatt álló, a tantervet támogató szoftverek.
Bár még csak az elején tart, a projekt már
most is impozáns eredményeket ért el az eltelt rövid idô alatt. Sikerességének megítéléséhez annak megállapítására lesz szükség,
hogy az oktatás nyújtotta elônyöket sikerüle kiterjesztenie az általános iskolás korcsoporton kívülre, a szülôkre, a családokra és a
tágabb közösségre. Befejezôdése után a
program eredményei egy magas mûszaki
színvonalú, széles kör számára elérhetô
egész életen át tartó tanulási rendszer alapjául fognak szolgálni.
További tájékoztatás kérhetô:
A. Remzi Sezgin
Helyettes államtitkár
Nemzeti Oktatási Minisztérium
06548 Bakanliklar
Ankra, Törökország
Tel: 90 312 418 7650
Fax: 90 312 425 1724
E-mail: arsezgin@meb.gov.tr
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Salaminai 2. számú Középiskola
George Papandzeae, Hydzas 4, Salamina
GREECE 18900
Tel: 304677263
Allgemeinbildende Höhere Schule
Stift-Viktring-Straße 25
Klagenfurt-Viktring
AUSTRIA 9073
Tel: 43463281469
E-mail: brg.viktring@Isr-ktn.gv.at
Allgemeinbildende Höhere Schule und Handelsakademie
Geringergasse
Vienna
AUSTRIA 1110
Tel: 4317679555202
Fax: 4317679555204
Email: pschleri@bhakwien11.at
Website: www.bhakwien11.at
Asqua-Centro di Educazione e Formazione Ambientale
Asqua-Cea Di Legambiente
Piazza Risorgimento, 16
Ponte a Poppi
ITALY 52013
Tel: 390575520462
Fax: 390575520463
Email: asquq@technet.it
Website: www.asqua.it
Cégep de Saint-Hyacinthe
3000 av. Boullé
Saint-Hyacinthe
CANADA J2S 1H9
Tel: 14507736800
Fax: 14507739971
Email: ggagne@cegepsth.qc.ca
Centre de formation du transport routier, Saint-Jérôme
17 000 rue Aubin
St-Janvier
Mirabel
CANADA J7J 1B1
Tel: 14504350167
Fax: 14504350933
Email: rochonb@csrdn.qc.ca
Chr. Hogeschool De Driestar
Postbus 368
Gouda
NETHERLANDS 2800 AJ
Tel: 31180540333
Fax: 31182538449
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Collège l’Estaque
348 rue Rabelais
Marseilles
FRANCE 13016
Tel: 33495069320
Fax: 33495069321
Email: college-estaque.13@wanadoo.fr
Collège Victor Louis
52, avenue de Thouars
Talence
FRANCE 33405
Tel: 33557350060
Fax: 33557370061
Email: c.vlouis.talence@ac-bordeaux.fr
Website:www.acbordeuax.fr/etablissement/Vlouis/vlouis/index.htm
Complexo Escolar do Rodo
Quinta do Rodo
5050 Peso da Régua
PORTUGAL 5050
Tel: 351254322460
Fax: 351254251139
Corona Information Centre, University of Helsinki
Viikinkaari 11
Helsinki 71
FINLAND 00710
Tel: 35891911
Fax: 358919158011
Email: viikki-lib@helsinki.fi
Website: http://helsinki.fi/infokeskus/kirasto
Deachon High School
Jukjong-Dong 11
Boryong City
Chungchung Nam-Do
Boryong
KOREA 355-0120
Tel: 824529314362
Fax: 824529314374
Email: daechon@chungnam-o.ed.chungnam.kr
Dokuz Eylul Egyetemi Alapítvány 75. év Általános és
Középiskola
Erdem Caddesi Buca
Izmir
TURKEY
Tel: 902324534155
Fax: 902324534156
Email: lcavas@hotmail.com
Website: www.ilk.deu.edu.tr

PEB

Az egyes iskolák címei
Ècole communale fondamentale de Remicourt
Rue Jules Melotte,15
Remicourt
BELGIUM 4350
Tel: 3219545854

Escola EB 2, 3 de Júlio Brandão
Rua Padre António José Carvalho Guimarães
Vilaa Nova de Faamalicão
PORTUGAL 4760
Tel: 351252308220

Ècole Polymécanique de Laval
4095, Boulevard Lévesque Est
Laval
CANADA K7E 2R3
Tel: 14506618150
Fax: 14506618159
Email: polymecanique@cslaval.qc.ca
Website: www.cslaval.qc.ca/polymecaniyue

Escola Profissional da Região Alentejo (EPRAL)
EPRAL- Fundacão Alentejo
Avenida Dinis Miranda No 116
Evora
PORTUGAL 7000-751
Tel: 351266759100
Fax: 351266743397
Email: epral@mail.telepac.pt
Website: www.epral.pt

Ècole Terre-Lune
Neyruz
SWITZERLAND 1740
Tel: 41263051256
Fax: 41263051214
Email: ducrotc@etatfr.ch
Engjaskoli District Primary School
Vallengi 14
Reykjavik
ICELAND 112
Tel: 3545101300
Fax: 3545101305
Email: engjask@isment.is
Website: http://rvikisment.is-engjask/
Escola Básica 1, 2, 3,/JI de Vasco da Gama
Ruaa Ilha dos Amores-Parque Expo
Lisboaa
PORTUGAL 1990
Tel: 351218930300
Fax: 351218930305
Escola Básica 3/ Secundária das Laranjeiras
Rue des Laranjeiras
Ponta Delgada
PORTUGAL 9500-317
Tel: 351296383920
Fax: 351296383851
Email: tesc047@mail.telepac.pt
Website: www.esgb-laranjeiras.rects.pl
Escola de Ensino Básico 2,3 de Miragaia
Calcada Das Virtudes
Porto
PORTUGAL 4050
Tel: 351220306234
Fax: 35122030625
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Escuela Francisco Beltrán Otero
Limon S/N
Col. Ampliacion Los Nogales
Villa dé Garciaa
Monterrey Nuevo Leon
MEXICO
Faculté d’améénagement, Université de Montéal
Direction des immeubles
C. P. 6128
Succursale Centre-ville
Montréal
CANADA H3C 3J7
Tel: 15143436242
Fax: 15143436604
Email: adamsru@di.umontreal.ca
Jogi, Társadalomtudományi és Közgazdasági Kar
Universitätsstrasse 15
Graz
AUSTRIA 8010
Tel: 43316380
Fax: 433809820
Website: http://www.kfunigraz.ac.at/
Fenix Kunskapscentrum
Box 180
Vaggeryd
SWEDEN 56724
Tel: 4639378713
Fax: 4639378720
Email: fenix@vaggeryd.se
Website: www.fenix.vaggeryd.se
Ganztagsschule Schumpeterweg
Schumpeterweg-Kummergasse
Vienna
AUSTRIA 1210
Tel: 4312909754
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Group scolaire Roger Gavage
90 rue des Prolières
Fontaines St. Martin
FRANCE 69270
Tel: 33478222239
Email: ecolerogergavage@wanadoo.fr
Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
The Hague
NETHERLANDS 2521 EN
Tel: 31704458888
Fax: 31704458805
Website: www.hhs.nl
Heinävaara Elementary School
Heinävaaran ala-aste
Isäntäläntie 1
Kiihtelyssvaaraa
FINLAND 82110
Tel: 35813717920
Höhere Technische Bundeslehranstalt
Thaliastrasse 125
Vienna
AUSTRIA 1160
Tel: 431491110
Fax:43149111999
Húsaskóli Primary School
Dalhus 41
Reykjavik
ICELAND 112
Tel: 3545676100
Fax: 3545676556
Email: selma@ismennt.is/vefir/husask/
Institut des Hautes Études Commerciales de Liège
rue Louvrex, 14
Liège
BELGIUM 4000
Tel: 3242327222
Institut Supérieur des Beaux-Arts et Institut Supérieur
d’Architecture Saint-Luc
26 Rue Sainte Marie
Liège
BELGIUM 4000
Tel: 3242223982
Fax: 3242233908
Instituto de Enseñanza Secundaria „Cardenal López Mendoza”
Plaza Doctor Albiñana, s/n
Burgos
SPAIN
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Irmak School
Irmak Özel Ilkögretim Okulu
Cemil Topuzlu ca_.
No:112
Caddebostan-Kadiköy
Istanbul
TURKEY 81060
Tel: 902164113923
Fax: 902164113926
Email: eyilmaz@irmak.k12.tr
Website: www.irmak.k12.tr
Istanbul Technical University-Dr. Sedat Üründül Nursery
School
Istanbul Technical University
Ayazaga Campus
Istanbul
TURKEY 80626
Tel: 902122853333
Fax: 9021228556610
Email: saglamer@itu.edu.tr
Website: www.itu.edu.tr
L’Autre École
1 Place Govaert
Commune D’Auderghem
Bruxelles
BELGIUM 1160
Tel: 3226607238
Email: lep@archuclac.be
La Trobe University
Bundoora
Victoria
AUSTRALIA 3083
Tel: 61394792077
Fax: 61394791559
Email: d.stephenson@latrobe.edu.au
Website: www.latrobe.edu.au
Laboratorio di Educazione Ambientale della Maremma
Toscana-la Finoria
Via Monticello 66
Gavorrano
ITALY 58023
Tel: 39566846248
Fax: 39566844211
Email: lea@ouverture.it
Website: www.ouverture.it/lea/
Letterkenny Institute of Technology
Port Road
Letterkenny
County Donegal
IRELAND
Tel: 3537464100
Fax: 3537464111
Email: mary.daly@lyit.le
Website: www.lyit.ie
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Limerick Institute of Technology
Moylish Park
Limerick
IRELAND
Tel: 35361208208
Fax: 35361208209
Email: mcadm@lit.ie
Lycée Léonard de Vinci
4, avenue Georges Pompidou
Levallois-Perret
FRANCE 92304
Tel: 33141051212
Fax: 33141051200
Website: www-ac-versailles-Fr/etabliss/lyc-levallois
Notley Green County Primary School
Blickling Road
Black Notley
Braintree
Essex
UNITED KINGDOM CM7 82J
Tel: 441376343485
Fax: 441376553894
Ranelagh Multi-Denominational School
Ranelagh Road
Dublin, 6
IRELAND
Tel: 35314961722
Fax: 35314961722
Rauma Teacher Training School
Seminaarinkatu 1
Rauma
FINLAND 26100
Tel: 358283780452
Fax: 358283780454
Email: eija.kajantola@utu.fi
Website: www.rnk.utu.fi
Sir John Colfox School
The Ridgeway
Bridgeport
UNITED KINGDOM DTE 3D7
Tel: 441308422291
Fax: 441308420036
Email: office@colfox.dorset.sch.ukk
Soininen Primary School
Kenttapolku 3
Helsinki
FINLAND 00700
Tel: 358931080397
Fax: 358931080700
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Staatliches Berufskolleg Glas-Keramik-Gestaltung des Landes
Nordrhein-Westfalen
Zu den Fichten 19
Rheinbach
GERMANY 53359
Tel: 49222692200
Fax: 492226922020
Email:GFS@glasfachschule.de
Website: www.glasfachschule.de
Städtische Gesamtschule Barmen
Unterdörnen 1
Wuppertal
GERMANY 42283
Tel: 492025635115
Fax: 492025638174
Toga Elementary School/Lower Secondary School/
Community Centre
184 Toga
Toga-mura
Higashi-tonami-gun, Toyama-Pref
Toga-mura
JAPAN 939-2507
Tel: 81763682040 or 81763682151
Fax: 81763682062
Tomaree Education Centre
Salamander Way
Salamander Bay
New South Wales
AUSTRALIA 2307
Tel: 61249811595
Fax: 61249842275
University of Limerick, Könyvtár- és Informatikai Épület
Plassy Campus
Limerick
IRELAND
Tel: 35361333644
Fax: 35361330316
Willow Tree Primary School
Arnold Road
Ealing
UNITED KINGDOM UB5 5EF
Tel: 442088454181
Fax: 442088452253
Email: dharvey@willow-tree.ealing.sch.uk
Yanominami Elementary School
4-17-1 Yano-minami
Aki-ku, Hiroshima-Pref
Hiroshima-City
JAPAN 736-0086
Tel: 81828886811
Fax: 81828886822
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Cégep de Saint-Hyacinthe
ABCP Architecture et Urbanisme
1511, rue St Antoine
Saint-Hyacinthe
CANADA J25 3L5
Tel: 14507781151
Fax: 14507781594

Groupe scholaire Roger Gavage
Alain Chomel
Chomel Architectes
61, rue de la Part Dieu
Lyon
FRANCE 69003
Tel: 33478600366
Fax: 33478602126

Notley Green County Primary School
Allford Hall Monaghan Morris
Simon Allford
2nd Floor, Block B, 5-23 Old Street
London
UNITED KINGDOM EC1V 9HL
Tel: 442072515261
Fax: 442072515123
Email: info@ahmm.co.uk

Lycée Léonard de Vinci
André et Christian Roth
Agence d’architecture André et Christian ROTH
140, Route de Longpont
Ste Geneviève des Bois
FRANCE 91700
Tel: 33160157340
Fax: 33160157396
Email: A.ROTH@wanadoo.f

Rauma Teacher Training School
Architects’office Laiho-Pulkkinen-Raunio
Mikko Pulkkinen
Kauppiaskatu 4B
Turku
FINLAND 20100
Tel: 35822777155
Fax: 35822777156
Email: mikko.pulkkinen@raksanet.fi
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Allgemeinbildende Höhere Schule
und Handelsakademie
Architekten Nehrer+Medek und Partner
S.Bradic
Getreidemarkt 11
Vienna
AUSTRIA 1060
Tel: 4315815800
Fax: 431581580033
Email:Nehrer.Medek.Parner@chello.at

Höhere Technische Bundeslehranstalt
Architekten Nehrer+Medek und Partner
H. Pohl und W. Huber
Getreidemarkt 11
Vienna
AUSTRIA 1060
Tel: 4315815800
Fax: 431581580033
Email: Nehrer.Medek.Partner@chello.at

Chr. Hogeschool De Dreistar
Architektenbureau A.A Bos en Partners bv
P.A. Lenstra, ir.
Amalialaan 27
Baarn
NETHERLANDS 3743 KE
Tel: 31355416342
Fax: 31355413582
Email: info@bosenpartners.nl
Website: www.bosenpartners.nl

Collège Victor Louis
ARCOTEC
Alain Rodriguez
4, esplanade Charles de Gaulle
Pessac
FRANCE 33400
Tel: 33556467260
Fax: 33556467269
Email: ARCOTEC.AlainRODRIGUEZ@wanadoo.fr
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Építésztervezôk címei
Corona Information Centre,
University of Helsinki
ARK-House Architects Ltd
Hannu Huttunen, Markku Erholtz and Pentti Kareoja
Säästöpankinranta 8B
Helsinki
FINLAND 00530
Tel: 35897742480
Fax: 358977424888
Email: ark-house@megabaud.fi

Escuela Francisco Beltrán Otero
C.A.P.F.C.E.
(Comité del Programa Federal de Construcción de
Escuelas)
Vito Alessio Robles C# 380
Colonia Florida
Mexico, D.F.
MEXICO 01030
Tel: 5255546798
Fax: 5254804722
Email: federal@capfce.gob.mx

Haagse Hogeschool
Atelier PRO
Hans van Beek and Leon Thier with
the coopeartion of Rene Hoek
Kerkhoflaan 11A
Den Haag
NETHERLANDS 2585 JB
Email: ark-house@megabaud.fi

Yanominami Elementary School
Atelier Zo
702 Sunny City Shinjuku Gyoen
2-1-3 Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo
JAPAN 160-0022
Tel: 81352691581
Fax: 81352691583
Email: tokyo@zoz.co.jp

Institut des Hautes Études Commerciales de Liège
Bruno Albert and Camille Ghysen
Bruno Albert Architecte et Associés S.C.
Rue Mont Saint-Martin, n 7
Liège
BELGIUM 4000
Tel: 3242236356
Fax: 3242229016
Email: bruno.albert@skynet.be
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École communale fondamentale
de Remicourt
Carine Driesmans and Marc Zweber
Formes et Espaces, Atelier d’architecture
Société interprofessionnelle d’architectes
route des Chantoirs, 25
Aywaille
BELGIUM 4920
Tel: 32436008337
Fax: 3243609892
Email: formes.espaces@skynet.be
Website: http://users.skynet.be/formes.espaces

Deachon High School
Chan Young Park
Jung-Ju Architectural Firm
Sunhwa Dong 382-80
Jung-Gu
Deajun
KOREA 301-050
Tel: 82422545318
Email:ja5318@chollian.net

Laboratorio di Educazione Ambientale della Maremma
Toscana – la Finoria
Claudio Sargosa
Via Bicocchi 66
58022 Folonica (Gr) Via G. Pascoli Nr. 5
Firenze
ITALY 50100
Tel: 390555520544
Fax: 390555520544
Email: saragosa@unifi.it
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Heinävaara Elementary School
Cuningham Group
201 Main Street SE
Suite 325
Minneapolis, MN
UNITED STATES 55416
Tel: 16123793400
Fax: 16123794400
Email: jhoskens@cuningham.com
Website: www.cuningham.com

Francisco da Silva Dias
HCI, Constru_ões S.A.
Avenida Almirante Gago Coutinho, n 131
Lisboa
PORTUGAL 1700-029
Tel: 351218421200
Fax: 351218483024
Email: hci@netc.pt

Cégep de Saint-Hyacinthe
Duclos Fournier, architectes
675, ave. Sainte Marie
Saint-Hyacinthe
Tel: 14507734431
Fax: 14507737731
Email: architectes@duclosfournier.qc.ca

Gernot Kulterer
Klopstockstrasse 3
Villach
AUSTRIA 9500
Tel: 43424222578
Fax: 434242225784

Institut Supérieur des Beaux-Arts et Institut Supérieur
d’Architecture Saint-Luc
Eugène Moureau
a.u.s.e
9, Boulevard Frère Orban
Liège
BELGIUM 4000
Tel: 3242229050
Fax: 3242237178
Email: groupeause@yahoo.fr

Toga Elementary School/Lower
Secondary School/Community Centre
Fabrica Artis Architects
Masato Fujino
1-4-9-101 Kita-Shinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo
JAPAN 169-0074
Tel: 81353323320
Fax: 81353323321
Email: YQW10610@nify.ne.jp
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Escola Profissional da
Reqião Alentejo (EPRAL)

Allqemeninbildende HöhereSchule

Húsaskóli Primary School
Gudmundur Gunnarsson
Gunnarsson and Ivarsson Arkitektathjónustan s.f.
Hverfisgata 26
Reykjavík
ICELAND 101
Tel:3545625020
Email: gudmundur@arkitektur.is
Website: www.arkitektur.is

Istanbul Technical UniversytyDr. Sedat Üründül Nursety School
Gülsün Saglamer and Meltem Aksoy
Istanbul Technical University
Ayazaga Campus
Rector’s Office
Istanbul
TURKEY 80626
Tel: 902122853333
Fax: 902122856610
Email: saglamer@itu.edu.tr
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Jogi, Társadalomtudományi
és Közgazdasági Kar
Günther Domenig and Hermann Eisenköck
Architects Domenig/Eisenköck
Jahngasse 9/1
Graz
AUSTRIA 8010
Tel: 43316827753
Fax: 433168277539
Email: office@domenig.at
Website: www.domenig.at

Collège l’Estaque
Jacques Fradin and Jean-Michel Weck
Atelier d’Architecture
70, Cours Gambetta
Alix en Provence
FRANCE 13100
Tel: 33442174444
Fax: 33442174440
Email: frandin.weck@wanadoo.fr

Centre de formation du
transport routier, Saint-Jérôme
Soininen Primary School
Ilmari Lahdelma
Lahdelma & Mahlamäki Architecture Office
Tehtaankatu 29 A
Helsinki
FINLAND 00150
Tel: 358096213033
Fax: 358096213155
Email: ilmari.lahdelma@ark-l-m.fi
Website: www.arc-lahdelmamahlamaki.com

École Terre-Lune
ITIS Architectes Sàrl
A. Cascione, Cl. Chassot, L. H. Clément et P. Clozza
Av. de l’Europe 8
Fribourg
SWITZERLAND 1700
Tel: 41263232109
Fax: 41263233741
Email: itis.architectes@bluewin.ch

Fenix Kunskapscentrum
Jack Pattisson
j.j. pattison arkitekt
Skogslund
Ströby
Vislanda
SWEDEN 340 30
Tel: 464723080555555
Fax: 4647230381
Email: jack.pattison@mailbox.calypso.net
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Jean-Marc Coursol
Consortium Coursol, Tremblay, L’Écuyer, Brisson, Poulin,
Villeneuve architectes
18 086, Charles street
St-Janvier
CANADA J7J 1C5
Tel: 14504308777
Fax: 14504351521
Email: j.m.c.@videotron.ca

Letterkenny Institute of Technology
Jim Coady & Associates
Trinity House
Charleston Road
Ranelagh
Dublin 6
IRELAND
Tel: 35314976766
Fax: 35314970927
Email: admin@jim-coady.ie

Escola Básica 1,2,3,/JI de Vasco da Gama
João Alfonso Pancada Correia and
Maria Otília Mesquita Nabais Ribeiro Santos
Direcção Regional de Educação de Lisboa
Praça de Alvalade n 12 e 13
Lisboa
PORTUGAL 1749-070
Tel: 351218433900
Fax: 351218479885
Email: jose.revez@drel.min-edu.pt
Website: www.drel.min-edu.pt
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Escola Básica 3/Secundária das Laranjeiras
Jorge Manuel Farelo Pinto
J. Farelo Pinto-Gabinete de Arquitectura
Lda.
Rua 4 Infantaria, 40- R/C Ktº
Lisboa
PORTUGAL 1350-273
Tel: 351213875945 or 351213830681
Fax: 351213877200
Email: farelopinto@ip.pt

Instituto de Enseñanaza Secundaria
„Cardenall López Mendoza”
Jose Andonio Gil-Fournier Carazo
C/ San Juan 34-1º -B
Burgos
SPAIN 09004
Tel: 34947205544
Fax: 34947205544
Email. grcarazo@ubu.es

Escola EB 2,3 de Júlio Brandão
José Manuel da Silva Vieira Coelho
DREN
Rua António Carneiro, 8
Porto
PORTUGAL 4349-003
Tel: 351225191100
Fax: 351225103151
Email: dren@dren.min-edu.pt

Escola de Ensino Básico 2,3 de Miragaia
José Miguel Regueiras
José Miguel Regueiras Arquitecto
R. Santos Pousada, 1252, 1ºDto
Porto
PORTUGAL 4000-483
Tel: 351225029184
Fax: 351225029184
Email: j.miguel.regueiras@clix.pt
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Limerick Institute of Technology
University of Limerick, Könyvtár
és Informatikai Épület
Murray O’Laoire Architects
Merriman House
Brian Merriman Place
Lock Quay
Limerick
IRELAND
Tel: 35361316400
Fax: 35361316853
Email: mail@limerick.murrayolaoire.com
Website: www.murrayolaoire.com

Irmak School, Block B, Block C
Nevzat Sayin
Nevzat Sayin Mimarlik Hizmetleri Limited Sirketi
Icadiye Cad. No. 99, Kuzguncuk
81200 Istanbul
TURKEY
Tel: 902163100870
Fax: 902163100870
Email: nevsayin@notone.com.tr

Tomaree Education Centre
NSW Department of Public Works and Services
Stewart Morgan, Building Desing Group
2-24 Rawson Place
Sydney
AUSTRALIA NSW 2000
Tel: 61293728342
Fax: 61293728399
Email: stewart.morgan@dpws.nsw.gov.au
Website: www.dpws.nsw.gov.au

Ranelagh Multi-Denominational School
O’Donnell and Toumey Architects
20a Camden Row
Dublin 8
IRELAND
Tel: 35314752500
Fax: 35314751479
Email: info@odonnell-tuomey.ie
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Dokuz Eylul Egyetemi Alapítvány
75. év Általános és Középiskola
Orcan Gündüz
Mustafa Düzgün, Göksel Sezer, Baharir Yaldiz, Itir Erküçük
Dokuz Eylul University Faculty of Architecture
Sehitler Caddesi No: 12, Alsancak
Izmir
TURKEY 35230
Tel: 902324640500
Fax: 902324648063
Email: orcan.gündüz@deu.edu.tr

Staatliches Berufskolleg Glas-Keramik - Gestaltung des
Landes Nordrhein-Westfalen
Parade Architekten
Christoph Parade, Brigitte Parade-Reese and Helmut Kühn
saarwerdenstr 8
Düsseldorf
GERMANY 40547
Tel: 49211954960
Fax: 492119549611
Email: parade-archtekten@t-online.de

Städtische Gesamtschule Barmen
Parade Architekten
Christoph Parade and Helmut Kühn
Saarwerdenstr 8
Düsseldorf
GERMANY 40547
Tel: 49211954960
Fax: 4921119549611
Email: parade-architekten@t-online.de

Asqua-Centro de Educazione e
Formazione Ambientale
Roberto Mariottini and Michele Mariottini
Studio RM Mariottini Arch. Roberto
Via Dovizi, 2
Bibbiena (AR)
ITALY 52011
Tel: 390575536340
Fax: 390575539856
Email: Rmstudio@technet.it
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Complexo Escolar do Rodo
Rosa Bela Costa and Luis Cunha
Ministério da Educaçao – DGAE
Av. 24 de Julho, 142- 2°
Lisboa
PORTUGAL 1399-024
Tel: 3512139386478
Fax: 351213973082
Website: www.DGAE.Min-EDU.pt

Université de Montréal,
Faculté d’aménagement
Saucier + Perrotte/Menkès Shooner Dagenais
Anik Shooner/Gilles Saucier
5334, Boulevard Saint-Laurent
Montreal
CANADA H2T 1S1
Tel: 15142731700
Fax: 15142733501
Email: spa@saucierperrotte.com
Website: www.saucierperrotte.com

Salaminai 2. számú Középiskola
School Building Organisation S.A.
Evangelia Tsatsou
30 Favierou Street
Athens
GREECE 104 38
Tel: 3015220735
Fax: 3015220246

GanztaqsschuleSchumpeterweg
Stefan K. Hübner with Peter Leibetseder
Strohgasse 18
Vienna
AUSTRALIA 1030
Tel: 43171432820
Fax: 43171428219
Email: arch.huebner@vienna.at
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Húsakóli Primary School
Sveinn Ivarsson
Sveinn Ivarsson aGf. and arkitektur.Is.ehf
Lyngháls 3
Raykjavik
ICELAND 110
Tel: 3545679006
Email: ivarsson@islandia.is
Email: ysaglikova@süperonline.com

École Polymécanique de Laval
Viau Bergeron Architectes
Claude Bergeron
3285, boul. St-Martin est
bureau 201
Laval
CANADA H7E 4T6
Tel: 14506618427
Fax: 14506612149
Email: viau.bergeron.arvhitectes@qc.aira.com

Sir John Colfox School
Terence O’Rourke plc
Jane Lock-Smith
Everdene House
Wessex Fields
Denasleigh Road
Bournemouth, Dorset
UNITED KINGDOM BH7 7DU
Tel: 441202421142
Fax: 441202430055
Email: maildesk@torplc.com

Willow Tree Primary School
Unicorn Consultancy Services (in succession to BRETS)
Zbigniew M. Behnke
1st Floor, 22-24 Uxbridge Road
Ealing
London
UNITED KINGDOM W5 2BP
Tel: 442087585870
Fax: 4420875855822
Email: behnkez@unicorn-cs.co.uk
Website: www.unicornworks.co.uk

Engjaskoli District Primary School
Uti og Inni, architects
Baldur O. Svavarsson/Jon Thor Thorvaldsson
Thingholtsstraeti 27
Reykjavik
ICELAND 101
Tel: 3545527660
Fax: 3515527661
Email: uti.inni@arkitekt.is
Website: www.uti.inni.is
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Irmak School, Block A
Yildirim Saglikova
Yildirim Saglikova Mimarlik Muhendislik Müsavirlik
Hizmetleri
Limited Sirketi
Zambakli Sokak no.12
3. Levent
Istanbul
TURKEY 80620
Tel: 902122810712
Fax: 902122812898

La Tobe University
Yunken Freeman Architects
Roy McCowan Simpson (deceased)
AUSTRALIA

L’Autre École
Yves A. Lepère and Frédéric Andrieux
Sites& Cites
2é, rue Chappelle Sainte Anne
Walhain-Saint-Paul
BELGIUM 1457
Tel: 3210655370
Fax: 3210658513
Email: lepere@arch.ucl.ac.be
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PEB témakörök szerinti mutató
PEB témakörök
„A” Témakör:
A jövô iskolája
A1 kategória: Iskolák az információs társadalomban –
Iskolai létesítmények, köztük dokumentációs és információs központok, melyek kialakítása az információs és kommuhikációs technológia oktatási célú felhasználásához
illeszkedik.
A2 Kategória: A közösség számára az egész életen át
tartó tanulás lehetôségét megteremtô létesítmények
(beleértve a felnôttoktatást, az üzleti és szakmai képzést, a
gyermekfelügyeletet, bölcsödéket és óvodákat és más szociális ellátási formákat) és az új típusú együttmûködés vagy
új finanszírozási formák elônyeit élvezô létesítmények.
A3 Kategória: Oktatási létesítmények és a környezet – A
gondosan kiválasztott anyagoknak, energiatakarékos rendszereiknek, elhelyezésüknek vagy kezelésüknek köszönhetôen biztonságos és környezetbarát létesítmények,
illetve a környezeti nevelést elôsegítô iskolaudvarok.

„B” Témakör:
Felsôoktatás: az igények kielégítése
B1 Kategória: Könyvtárak és tanulást szolgáló információs központok a felsôoktatásban4, melyek új megoldásokat alkalmaznak az oktatók és diákok a változó
igényeinek kielégítésére, válaszképpen a technológia
oktatásra és tanulásra gyakorolt növekvô hatására és a
távoktatás terjedésére.

„C” Témakör:
Az oktatást kiszolgáló infrastruktúra
menedzselési stratégiái
C1 Kategória: Karbantartás – Megfelelôen karbantartott
vagy a huszonegyedik századi oktatás igényeinek megfelelô
színvonalra fejlesztett létesítmények.
C2 Kategória: Helykihasználás és a térrel való
gazdálkodás nagy intézményekben – Nagyméretû
középiskolák és felsôoktatási intézmények, melyek jó
példát mutatnak a tér gazdaságos kihasználásában.
C3 Kategória: Olyan létesítmények, melyek alternatív
módokat alkalmaztak a beruházások finanszírozására –
adott esetben a magántôke bevonásával.
C4 Kategória: Egészségvédelem és biztonság – Olyan
létesítmények, melyek bizonyos építôanyagok alkalmazása,
az elôírások gondos betartása, kialakításuk, az épület
menedzselése és kockázatelemzés alkalmazása révén a
lehetô legnagyobb mértékû védelmet nyújtják a természeti
csapások, balesetek és szándákos emberi cselekedetek ellen
(ide tartozó kérdéskörök a tûzvédelem, földrengés- és
katasztrófavédelem, a belsô környezet minôsége, a
közlekedés irányítása, a veszélyes anyagok felügyelete,
valamint a testi épség és az anyagi értékek védelme).

B2 Kategória: A felsôoktatás5 elsô éveinek helyet adó
épületek kialakítása – A növekvô diáklétszám és a kurzusok felépítésében és tartalmában tapasztalható egyre nagyobb változatosság figyelembe vételével kialakított létesítmények.

4 Posztszekunder oktatást is beleértve ( a lektor)
5 A közép és felsôfokú oktatás közötti posztszekunder oktatási intézmények épület-igényét is beleértve (a lektor).

A TANULÁSI KÖRNYEZET MEGTERVEZÉSE

151

Iskolák az információs társadalomban -A1
Allgemeinbildende Höhere Schule
110
Allgemeinbildende Höhere Schuleund
Handelsakademie
128
Chr. Hogeschool De Driestar
102
Collège l’Estaque
54
Collège Victor Louis
52
École communale fondamentale de
Remicourt
2
École Terre-Lune
70
Engjaskoli District Primary School
48
Escola Básica 1,2,3/JI de Vasco da Gama
44
Escola de Ensino Básico 2,3 de Miragaia
114
Escola EB 2,3 de Júlio Brandão
62
Faculté d’aménagement, Université de
Montréal
8
Ganztagsschule Schumpeterweg
60
Groupe scolaire Roger Gavage
42
Haagse Hogeschool
90
Hienävaara Elementary School
40
Institut des Hautes Études Commerciales de
Liège
94
Insitut Supérieur des Beaux-Arts et Institut Supérieur
d’Architecture Saint-Luc
126
Irmak School
50
Rauma Teacher Training School
46
Sir John Colfox School
24
Soininen Primary School
6
Staatliches Berufskolleg Glas-KeramikGestaltung des Landes NordrheinWestfalen
82
Willow Tree Primary School
130

Egész életen át tartó tanulás
a közösségben -A2
Allgemeinbildende Höhere Schule
Allgemeinbildende Höhere Schule und
Handelsakademie
Deachon High School
École Polymécanique de Laval
Escola EB 2,3 de Júlio Brandão
Escola Proffissional da Região Alentejo
(EPRAL)
Fenix Kunskapscentrum
Ganztagsschule Schumpeterweg
Haagse Hogeschool
Heinävaara Elementary School
Höhere Technische Bundeslehranstalt
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110
128
80
68
62
112
66
60
90
40
116

L’Autre École
Notley Green County Primary School
Staatliches Berufskolleg Glas-KeramikGestaltung des Landes NordrheinWestfalen
Istanbul Technical UniversityDr. Sedat Üründül Nursey School
Toga Elementary Shool/Lower Secondary
School/Community Centre
Tomaree Education Centre
University of Limerick, Könyvtár- és
Informatikai Épület
Willow Tree Primary School

58
10

82
56
64
18
88
130

Oktatási létesítmények és a környezet - A3
Salaminai 2. számú Középiskola
Asqua-Centro di Educazione e Fromazione
Ambientale
Complexo Escolar do Rodo
Deachon High School
Dokuz Eylul Egyetemi Alapítvány 75. év Általános
és Középiskola
École communale fondamentale de
Remicourt
Évole Terre-Lune
Escola de Ensino Básico 2,3 de Miragaia
Haagse Hogeschool
Heinävaara Elementary School
Höhere Technische Bundeslehranstalt
Irmak School
L’Autre École
Laboratorio di Educazione Ambientale della
Maremma Toscana-la Finoria
Letterkenny Institute of Technology
Notley Green County Primary School
Ranelagh Multi-denominational School
Sir John Colfox School
Soininen Primary School
Staatliches Berufskolleg Glas-KeramikGestaltung des Landes NordrheinWestfalen
Städtlische Gesamtschule Barmen
Tomaree Education Centre
Yanominami Elementary School

134
76
30
80
122
2
70
114
90
40
116
50
58
74
100
10
72
124
6

82
78
18
14

PEB

Könyvtárak és tanulást szolgáló információs
központok -B1
Corona Information Centre, University
of Helsinki
Escola Básica 1,2,3/JI de Vasco da Gama
Escola EB 2,3 de Júlio Brandão
Jogi, Társadalomtudományi és
Közgazdasági Kar
Haagse Hogeschool
Letterkenny Institute of Technology
Limerick Institute of Technology
Istanbul Technical University- Dr. Sedat
Üründül Nursery School
University of Limerick, Könyvtár- és
Informatikai Épület

Helykihasználás és a térrel való gazdálkodás
nagy intézményekben -C2
86
44
62

92
90
100
34
56
88

Centre de formation du transport routier
Saint-Jérôme
Escola de Ensino Básico 2,3 de Miragaia
Escola EB 2,3 de Júlio Brandã
Escola Profissional da Região Alentejo
(EPRAL)
Faculté d’aménagement, Université de
Montréal
Fenix Kunskapscentrum
Haagse Hogeschool
Höhere Technische Bundeslehranstalt
La Trobe University
Limerick Institute of Technology
Lycée Léonard de Vinci
Tomaree Education Centre

118
114
62
112
98
66
90
116
104
34
22
18

A felsôoktatás6 elsô éveinek helyet adó
épületek kialakítása -B2
Beruházások finanszírozása -C3
Cégep de Saint-Hyacinthe
Jogi, Társadalomtudományi és
Közgazdasági Kar
Haagse Hogeschool
Institut des Hautes Études Commerciales de
Liège
La Trobe University
Letterkenny Institute of Technology
Limerick Institute of Technology
University of Limerick, Könyvtár- és
Informatikai Épület

96
92
90
94
104
100
34
88

Allgemeinbildende Höhere Schule und
Handelsakademie
Dokuz Eylul Egyetemi Alapítvány 75. év Általános
és Középiskola
Escula Francisco Bertrán Otero
Höhere Technische Bundeslehranstalt
Institut Supérieur des Beaux-Arts et Instut
Supérieur d’Architecture Saint-Luc
Sir John Colfox School
Istanbul Technical UniversityDr. Sedat Üründül Nursey School
Tomaree Education Centre

128
122
120
116
126
124
56
18

Karbantartás-C1
Allgemeinbildende Höhere Schule
Escola Básica 1,2,3/JI de Vasco da Gama
Escola EB 2,3 de Júlio Brandão
Escola Profissional da Região
Escola Francisco Beltrán Otero
Haagse Hogeschool
Húsaskóli Primary School
Instituto de Enseñanza Secundaria
„Cardenal López Mendoza”
Istanbul Technical UniversityDr. Sedat Üründül Nursey School

110
44
62
112
120
90
108
26

Egészségvédelem és biztonság -C4
Salaminai 2. számú Középiskola
Dokuz Eylul Egyetemi Alapítvány 75. év Általános
és Középiskola
Escola Básica 3/ Secundária das
Laranjeiras
Haagse Hogeschool
La Trobe University
Willow Tree Primary School

134
122
132
90
104
130

56

6 Posztszekunder intézmények is ( a lektor)

A TANULÁSI KÖRNYEZET MEGTERVEZÉSE
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