
 

 

2017.évi szakmai beszámoló 

 

 

Egyesületünk célja az épített környezet megismertetését célzó módszerek kidolgozása, alkalmazása 
és terjesztése. Tevékenységeink erősítik a helyi identitást, az épített környezet iránti 
felelősségvállalást, az építészeti, kulturális értékek megbecsülését. 

Egyesületünk fő tevékenysége olyan oktatóanyagok fejlesztése, amelyek jól alkalmazhatóak mind az 
iskolai, mind a nem formális oktatásban. Oktatóanyagaink az épített örökség és helyismeret 
mellőzött területeit helyezik előtérbe, amelyek alig kapnak szerepet az oktatási tevékenységek során. 
Módszereink az épített környezet mélyebb megismerését, elemező szemléletét segítik elő. A Tiéd a 
város c. városismereti gyerekkönyv-sorozat eddig 5 hazai –Pécs gyerekeknek-Eger gyerekeknek-Paks 
gyerekeknek- Pesti zsidónegyed gyerekeknek – Ferencváros gyerekeknek és 2 határon túli 
magyarlakta városban – Sepsiszentgyörgy Gyerekeknek – Brassó gyerekeknek  jelent meg.  Eddig 
több mint 5000 példányt osztottunk ki ingyenesen oktatási intézményeknek és gyerekeknek. A 
könyvekhez kapcsolódóan foglalkozásokat, tematikus sétákat, nyári táborokat szervezünk, melyeken 
évente több száz gyerek vesz részt. Oktatójátékok a városi térhasználat és téralakítás szempontjaira 
hívják fel a fiatalok figyelmét. Ezeket ingyenesen visszük iskolákba, kulturális programokra.  

További tevékenységünk a gyermekek és fiatalok részvételének elősegítése. Akár alulról jövő, 
informális kezdeményezések, mind az „Alakítsd a városod!” projekt, melynek keretében pécsi diákok 
terveztek és valósítottak meg köztéri beavatkozásokat, akár nagyobb városfejlesztési projektek 
esetében, mint a budafoki főtér megújításába bevont általános iskolások, célunk, hogy a gyerekeket 
felkészítsük a konstruktív véleményformálásra és az aktív részvételre. Az Urbanity oktatójátékra 
épülő, a Törökbálint Köztérfejlesztési Napjához kapcsolódó közösségi tervezési gyakorlatunk második 
helyezést ért el a "Segítő Diákok 2017 - Fogadó intézményi jó gyakorlat" pályázatán a közösségi 
szolgálatos programok között.  

Szakmai programjaink célja az épített környezeti nevelés elméletének és módszertanának terjesztése, 
és a tapasztalatcsere elősegítése a területtel foglalkozó szakemberek között. Szakmai módszertani 
könyvekben, ingyenes szakmai továbbképzéseken és konferenciákon tesszük közzé tapasztalatainkat 
a szakemberek számára. Az Építészet és Pedagógia konferenciasorozatunk a SZIE Ybl Miklós 
Építőművészeti Karával, a PTE Mérnöki és Informatikai Karával, valamint az ELTE Tanító- és Óvóképző 
Karával együttműködésben valósult meg több, mint száz résztvevővel, hazai és nemzetközi előadóval. 
A honlapunkon, online publikált konferenciakötetekben elsőként jelentek meg a témához kapcsolódó 
hazai kutatások, kezdeményezések.  

Tagságunk 30 fő, építész, pedagógus, kulturális menedzser, ezáltal biztosítottak a célkitűzéseink 
megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák. A tagok mellett több tucat önkéntes dolgozik 
projektjeinkben. A közösségi szolgálat keretében középiskolás fiatalokat vonunk be az önkéntes 
munkába. Önkormányzatok, egyetemek, szakmai szervezetek, és civil szervezetek bevonásával 
biztosítjuk kezdeményezéseink fenntarthatóságát.  

 



2017.évi programjaink: 

JÁTÉKFEJLESZTÉS 

 
 
 
Az Urbanity az iskolában projekt folytatódott 2017.kezdetén. Az intenzív műhely munka során 
újragondoltuk az Urbanity játék célját, témáját és menetét. 
A játék ezúttal olyan városba kalauzol minket, amely a városlakók igényei szerint alakul és változik. 
Érvek és ellenérvek színesítik és gazdagítják a várost. A végső döntés pedig - ahogy eddig is - a 
játékosoké. 
A társasjátékra épülő iskolai foglalkozásokon a diákokkal a városi terekről, a térhasználatról és a 
téralakításról beszélgetünk majd.  
 
Az új játékot több iskolában és a P4 Építészműhelyben teszteltük. A játék fejlesztésével és iskolai 
alkalmazásával kapcsolatos tapasztalataira épülő kutatást az Architecture - Game On c. nemzetközi 
tanulmánykötetben publikáltuk.. 
 
 Az Urbanity nem csak az iskolákban, hanem közösségi tervezések során is egyre népszerűbb. Most 
épp a Corvinus Egyetem belső tereit gondolhatják újra a hallgatók a játékok során. a tavasszal.  
Az Urbanityről a  Tilos Rádióban készült riport,  az Építész Közlöny tavaszi számában pedig írtunk 
róla.  
 

   
 

 
URBANITY A JÓZSEF ATTILA LAKÓTELEPEN 

A József Attila lakótelep aktív és lelkes civil közösségei, az Írisz Családi Kör és az Anyahajó Központ 
meghívásából szeptember 30-án a "Szomszédsági Napon” Urbanityzünk. A Csigaparki játék során a József Attila 
lakótelep jövőjével kapcsolatos elképzelésekről és fejlesztési ötletekről beszélgetünk 
 
. 
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ÉPÍTETT KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN  

2017-től az ELTÉ-n hivatalosan is beépül Épített környezeti nevelés tanegység az óvóképzésbe 

 

Rajz- és vizuális tanárképzés indult 2017.II: a szemeszterben az ELTE TÓK-on. 
 Igy az óvóképzés az általános iskolák jövendő tanárai  tanegységként választhatják az  Épített 
környezeti nevelés tantárgyat, és  részesülnek a kultúrAktívval közösen fejlesztett és célkorosztályuk 
speciális igényeire formált tananyagból. 

 
SZAKMAI NAPOK 

 
 
Március 21-én a  SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Szakmai Nap keretében  a kultúrAktív is 
bemutatkozott.  Az Urbanity játékkal remek alkalom nyílt a hallgatók közvetlen bevonására, az épített 
környezeti nevelésbe. 

 

KONFERENCIASOROZAT 

 

  
 Konferencia sorozatot szerveztünk Építészet és pedagógia címmel, amelynek első része május 11.-én 
a SZIE YBL Miklós Építőművészeti Karán került megrendezésre.  
 

 
 
A konferencia altémája az épített környezeti nevelés szerepe a felsőoktatásban, Bemutatásra 
kerültek azok a törekvések, amelyek az épített környezeti nevelés felsőoktatásba való integrálását 
célozzák. Hat egyetemről érkeztek az előadók, akik változatos, innovatív kezdeményezéseket 
mutattak be a szakmai közönségnek. A téma relevanciáját bizonyította a nagy szakmai érdeklődés, és 
a több, mint 70 résztvevő az ország különböző részeiről. 
 



ÉPÍTÉSZEK AZ ISKOLÁBAN KONFERENCIA 

Helyszín: Pécs, PTE - MIK 
Időpont: 2017. november 2-3. 
 
Az Építészet és Pedagógia konferenciasorozat következő eseményének témája az építészek iskolai 
szerepvállalása. Az elmúlt években országszerte egyre több kezdeményezés jött létre, melyekben építészek 
vállalnak oktatási feladatokat, és vezetnek iskolai és iskolán kívüli pedagógiai programokat. A környező 
országokban pedig több helyütt alakultak ki olyan rendszerek, amelyek az építészek pedagógiai munkáját 
hosszabb távon is biztosítják. A konferencia ezért azt járta körül gyakorlati példákon keresztül, hogy az 
építészek miként kapcsolódhatnak a pedagógiai tevékenységekbe, illetve hogy miért fontos a társadalom és az 
építész szakma számára, hogy szerepet vállaljanak az épített környezeti nevelésben. 
A PTE Műszaki és Informatikai Karán szervezett konferencián remek, izgalmas előadásokat hallhattunk az 
építészek oktatásban betöltött szerepéről, a hazai gyakorlatokról, és megismerhettünk jó példákat Finnországból, 
Németországból, Ausztriából és Romániából. A kétnapos rendezvényen több, mint 50-en vettek részt különböző 
felsőoktatási intézményekből, szakmai szervezetekből, kulturális intézményekből és a közoktatásból.  
   

 
 
 

GYEREKFOGLALKOZÁSOK - FEDEZD FEL BIATORBÁGYOT!  

                           

Tótpál Judit és Tóth Eszter szerzőpáros a Biatorbágy gyerekeknek kiadványhoz kapcsolódóan iskolai 
projektnapokat szervez a helyi iskolákban. A könyv előkészületi munkáiba szeretnék bevonni a 
biatorbágyi gyerekeket is, hogy az ő szempontjaik, városképük minél hitelesebben tükröződjön majd 
a kiadványban. Összesen 8 negyedikes osztály közel 200 diákja vesz részt a projektnapokon, amelyek 
során sétálva, beszélgetve, elemezve és alkotva fedezhetik fel a saját városukat.  
 

 TIÉD A VÁROS A MESEVÁROS BUDAPEST KIÁLLÍTÁSONT 

A Meseváros – Budapest gyermekkönyv-illusztrációkkal, köztük a Tiéd a város budapesti kiadványaival mutatja 

be a fővárost. Láthatóak lesznek tehát Nosek Mimma és Remsey Dávid csodás rajzai, amelyek a Pesti 

zsidónegyed gyerekeknek és a Ferencváros gyerekeknek kiadványokhoz készültek. A kiállításról: Budapest egy 

gyerek szemével egyszerre varázslatos és rémületes hely, ahol a biztos pontot az otthon, az óvoda, az iskola és 

a játszótér jelenti. De vajon hogyan tükrözik a gyermekkönyvek rajzolói ezt a látványt? A tárlaton eredeti rajzok, 

vázlatok, nagyméretű printek, eredeti könyvek, társasjátékok és egyéb interaktív játékelemek szerepeltek. 
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PÉCS GYEREKEKNEK KÖNYVÁTADÁS  

Március 1-én 1000 db Pécs gyerekeknek könyv adományozására került: valamennyi pécsi általános iskola 

könyvtára 30 db magyar nyelvű és 1 db angol nyelvű könyvet kapott, így a jövőben a tanórákon is használhatják a 

kiadványokat. Az ünnepélyes könyvátadásra  a Pécsi  Kulturális Központban került sor, ahol Páva Péter tankerületi 

igazgató méltatta a könyvet majd Tóth Eszter ismertette a Tiéd a város könyvsorozat célját és módszertanát. 

 

 



 

 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A FUGÁBAN 

A Fuga  kiállítása, Kaesz Gyula építész, belsőépítész, bútortervező, alkotó és pedagógiai munkásságát mutatja 

be.   A Múzeumok éjszakáján gyerekeknek szánt kézműves foglalkozásunk a kiállítás nyomán arra kerestük a 

választ, mitől lesz egy bútor nem csak szép, de jó és hasznos is.  A "babaszoba" hazavihető volt,  és otthon 

folytathatták a gyerekek az alkotást.  

 

 

 

 

 

 

 KUTATÁSOK:    JÁTÉKOK AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN  

 Az Architecture? Game on! c. nemzetközi tanulmánykötet-ben megjelenő kutatáshoz kapcsolódóan 

négy iskolai játékot szerveztünk az Urbanity játékkal. A kutatás során arra voltunk kíváncsiak, hogyan 
fejleszti a játék a városi terekkel kapcsolatos kritikus gondolkodást.  

 A PlanerIn német várostervezési szaklap aktuális tematikus számában jelent meg Tóth Eszter 

tanulmánya, amelyben a játékok szerepét vizsgálja az épített környezeti nevelésben a ParticiPécs és az 

Urbanity példáján keresztül   

 Az Európai Tájépítészeti Iskolák Tanácsának (ECLAS) éves nemzetközi tudományos konferenciáján 
Szilágyi-Nagy Anna és Tóth Eszter a játékok közösségi tervezésben való alkalmazásának lehetőségeiről 
tartott előadást 

 

KÖZTÉRI BEAVATKOZÁSOK 

PÉCSETT  

Újabb, a ParticiPécs projekt során kidolgozott diákötlet 

került megvalósításra Pécsett. A Művészeti Gimnázium 

diákjai különleges madáretetőkkel szerettek volna 

nyomot hagyni a városban - és tenni a környezet 

megóvása érdekében. A természetes anyagokból készült 

madáretetők - a közteresek spontán segítségének 

köszönhetően - június elején kerültek ki az iskola melleti 

park fáira. Reméljük, hogy ezzel sikerül hagyományt 

teremteni, és a művészetis diákok következő generációi 

is bekapcsolódnak a művészeti akciókba.  
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ECLAS - CREATION / RECREATION 

Az Európai Tájépítész Szövetség szeptemberi konferenciáján a játékaink városfejlesztési 
folyamatokban betöltött szerepéről tartottunk előadást. Az Urbanity és ParticiPécs összehasonlítása 
során ráébredtünk arra, mennyire fontos adaptálható játékszabályokkal dolgozni, hogy fenntartható 
legyen a játéktervezés folyamata. Körvonalazódott a játék katalizátor szerepe is a részvételi 
folyamatok beindításában, valamint megfogalmaztuk azt is, hogy érdemes összehangolni a játékok 
oktatási célját a városfejlesztési folyamat céljával. Így hatékonyan párosítható a bevonási folyamat a 
tanulással. A tanulmány a konferenciakötetben olvasható 1209.oldalon. 

 

 

 

FENNTARTHATÓ JÖVŐ 

Várostervező nyomdák / Urbanity / Pop-up Pest / Kincskeresés / Lokális storytelling 
– mi így ismertettük meg az okos város gondolatát kicsikkel és nagyokkal, a Mérték Group Zrt. és az 
EY Magyarország által, a fenntarthatóság jegyében szervezett golfkupán és családi napon, ahol a 
Smart City volt idén a kiemelt téma. A fenntartható városfejlesztést a Pop-up Pesttel gyakoroltuk, 
Playhellocity akciók keretében megnéztük, hogyan válhatunk aktív résztvevőivé közösségünknek: 
magbombát és 3D-s képeslapot gyártottunk. A családok számára mesés kincskereséssel készültünk, 
melynek keretében a csapatok a golfpályát bejárva fedezték fel József nádor birtokának történetét és 
a fenntarthatóság különböző aspektusait. 
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KIADVÁNYAINK -  KÖNYVBEMUTATÓK 

FERENCVÁROS GYEREKEKNEK 

 

A Ferencváros gyerekeknek könyv december 4-re, Ferencváros alapításának 225. évfordulójára jelent 
meg.  
A tábor apropóját a decemberben megjelenő Ferencváros gyerekeknek könyv, a  a Tiéd a város 
sorozat legújabb kötete. Trilla a feketerigó, és Csellő a zöldküllő kíséri felfedezőútra a gyerekeket, 
hogy megismerjék városrészüket. A könyv szerzője Izápy-Tóth Nikoletta építészmérnök, az 
illusztrációkat Remsey Dávid grafikus készítette. A könyv a Ferencvárosi Önkormányzat és a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával jelenik meg. 

 

A KOCKÁTÓL A KUCKÓIG 

 

 

 
2017. december 6. 17:30 
FUGA Budapesti Építészeti Központ, 1052 Bp., Petőfi S. u. 5. 

 
…. már a legkisebb korban is fontos az épített környezet iránti érzékenység, a térbeli tudatosság és a térbeli 
készségek fejlesztése – kockákkal, kuckókkal és komplex, játékos fejlesztő módszerekkel. Az Épített környezeti 
nevelés az óvodában c. könyv rávilágít az építészeti környezetkultúra szerepére az óvodai fejlesztésben, és 
módszertani segítséget nyújt azoknak az óvópedagógusoknak, építészeknek, szülőknek, akik tudatosan 
igyekeznek erősíteni a gyermekek és az épített környezet kapcsolatát. Az  illusztrációit Rekvényi Viola készítette. 
 
Az Épített környezeti nevelés az óvodában kötet a kultúrAktív Egyesület és a Magyar Építész Kamara közös 
kiadásában jelent meg. A kézirat elkészítését a Nemzeti Kulturális Alap, a könyv megjelenését a 
Miniszterelnökség Építésügyi Helyettes Államtitkársága támogatta. 

http://kulturaktiv.us7.list-manage2.com/track/click?u=6eb31cc4f4bfdd830769a8e65&id=6b1eabbe88&e=75b2d1bc04
http://kulturaktiv.us7.list-manage.com/track/click?u=6eb31cc4f4bfdd830769a8e65&id=12aefea758&e=75b2d1bc04
https://kulturaktiv.us7.list-manage.com/track/click?u=6eb31cc4f4bfdd830769a8e65&id=48b90a35bf&e=26649736c0
https://kulturaktiv.us7.list-manage.com/track/click?u=6eb31cc4f4bfdd830769a8e65&id=48b90a35bf&e=26649736c0


 

KultúrAktív Klubnapokok 

           

 

Havonta egy alkalommal kultúrAktív KlubNapot szervezunk a FUGA Építészeti Központban atagság, 
érdeklődők,partenerk számára. Egy-egy aktuális téma kerül feldolgozásra, szakmai képzések, a játék 
fejlesztések bemutatása.  

 

 

SZJA 1 %-nak felhasználása 

Az 2016.évben kiutalt64.954 Ft  SZJA 1%-ból az Alakítsd át a városod madáretetőinek 
befejezésére valamint a gyerekfoglalkozások anyagköltségeit fordítottuk.  

 

 

 

Budapest, 2018.április 07. 

 

 

Tóth Eszter  elnök 










































