Studiefiche
Vanaf academiejaar 2014-2015

Waarneming en beeldende media 1 (E080710)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (jaar)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Chatel, Guy

werkcollege: geleide
oefeningen
demonstratie
TW01

40.0 u
5.0 u

Verantwoordelijk lesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur

stptn
3

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
waarnemingstekenen, perspectief tekenen, beeldcompositie, presentatietechnieken

Situering
Verwerven van elementaire tekenvaardigheid. Kennis van de principes van de
perspectief. Toepassen van grafische technieken.

Inhoud
•
•
•
•
•

Waarnemingstekenen aan de hand van modelopstellingen
Aanleren principes perspectiefconstructie: Oefeningen in het meetkundig construeren
van de verschillende soorten perspectief
Toepassen van grafische technieken in het onderzoek en de communicatie van
ruimtelijke situaties

Begincompetenties
secundair onderwijs

Eindcompetenties
1
1
2
1
3
4
1

BEGRIPPEN: projectievlak, horizon, vluchtlijn, vluchtpunt, verhouding, diepte,
kadrering, beeldselectie
INZICHTEN: Inzicht in de inzetbaarheid van grafische technieken en perspectivische
voorstellingen in het onderzoek en de presentatie van ruimtelijke situaties.
VAARDIGHEDEN: Tekenvaardigheid in de voorstelling van ruimtelijke situaties
ATTITUDES: Attitude om de beeldelementen kritisch te selecteren en te streven
naar een synthetische grafische voorstelling

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Demonstratie, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Begeleide oefeningen: individueel en in groep

(Goedgekeurd)
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Leermateriaal
Beschikbaar via Minerva

Referenties
B. Edwards, Drawing on the right Side of the Brain, New York, 1999; J. C. Ludi, La
Perspective pas à pas, Paris, 2009.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Portfolio, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
gequoteerde atelieroefeningen; logeoefening; presentatie portfolio

Eindscoreberekening
Gewicht: 100%; ca. 9 oefeningen (zie kalender). Mogelijkheid tot bijkomende oefening
in 2de zittijd. Globaal resultaat wordt herberekend op basis van de verhouding 25/75
voor 2de zittijd/jaarprestatie.
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