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ÉRZÉKENYÍTÉS
Legfőbb célunk a gyerekek és fiatalok érzékenyítése az épített környezet és térkultúra iránt.
Tevékenységeinkkel azt igyekszünk elérni, hogy a gyerekek és fiatalok felelősen és aktívan
vegyenek részt az épített környezet értékeinek megóvásában és környezetük
továbbalakításában. Ezért programjaink egyfelől a helyi identitást és kötődést erősítik,
másfelől a kritikus gondolkodást és a minőségi környezet iránti igényt, illetve az esztétikai és
társadalmi kérdések iránti érzékenységet fejlesztik.
2019-ben ezekkel a tevékenységekkel járultunk hozzá a fiatalok érzékenyítéséhez az épített
környezet iránt:

Városfelfedező kiadványok
A Tiéd a város sorozatban megjelenő városfelfedező kiadványaink közös célja, hogy a
gyerekek játékos feladatok segítségével fedezzék fel saját városukat.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre gyerekeknek
A sorozat 2019-ben megjelent kiadványa Budapest XVIII.
kerületben kalauzolja el a gyerekeket. A repülőtértől a
Havannáig, a Halmierdőtől Szentimre Kertvárosig rengeteg
izgalmas és érdekes helyszínt lehet bejárni Zizi, a sün és
Kopp, a fakopáncs vezetésével. A kiadványt a Budapest
Főváros
XVIII.
kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata támogatásával minden kerületi negyedikes
diák megkapta (1500 diák).
A könyv szerzői Rozgonyi Sarolta és Tóth Eszter.
Az illusztrációkat Remsey Dávid készítette.
A kiadvány megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap
támogatta.
Partnereink: Budapest Főváros XVIII. Kerület Önkormányzata,
Tomory Lajos Múzeum
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Oktatójátékok
Oktatójátékaink az épített környezetről való kritikus gondolkodást fejlesztik. A Pop-up Pest
élőtársasjátéknak a pesti belváros, a ParticiPécs játéknak pedig Pécs az alapja. Mindkét játék
célja, hogy a fiatalok játékos módon sajátítsanak el olyan cselekvési mintákat, amelyekkel a
valós életben is konstruktív módon alakíthatják a lakókörnyezetüket, miközben észrevétlenül
sajátítanak el ismereteket a saját városukról, városrészükről és a részvételi lehetőségekről. Az
Urbanity egy párbeszéden alapuló játék, amely a városról való kritikus gondolkodást és az
önálló véleményformálást segíti. A Playhellocity pedig egy közösségfejlesztő játék, amely
különböző kreatív akciókon keresztül erősíti a szomszédok közötti kapcsolatot.

DANUrbanity

A DANUrb nemzetközi projekt keretében, a
Kortárs
Építészeti
Központtal
együttműködésben
fejlesztettük
ki
a
DANUrbanity játékot, amely a duna mentén
élő közösségek épített, természeti, kulturális
és rejtett örökségének feltérképezését és
hasznosítását segíti. A játékot több Duna
menti településen – Ráckeve, Szob,
Révkomárom, Budapest, Vidin és Calafat –
bemutattuk. A részt vevő településeken
előadásokat, képzéseket tartottunk helyi
szakembereknek, hogy fel tudják használni a DANUrbanityt kreatív foglalkozások keretében a
helyi fiatalokkal, közöségekkel. A foglalkozásokon 100 fő vett részt.
Archikids_Városálmodók Fesztivál

2019. október 26.
Budapest
Az ArchiKids Fesztiválon két programmal is
jelen voltunk. A köztéri játékok közül az
Urbanityt, és Popup-Pestet mutattuk be.
Építész Játszóház

2019. április 27.
Budaörs
A rendezvényhez kapcsolódva bemutatásra került a KÖZ/TÉR URBANITY, a programon 20 fő
vett részt.
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Foglalkozások, városi séták
Egyesületünk rendszeresen szervez gyerekfoglalkozásokat épített környezet témakörben
kicsiknek és nagyoknak. A foglalkozások célja, hogy a gyerekek és fiatalok jobban megismerjék
a környezetüket, felismerjék építészeti minőségeit és tudatosan, elemző módon közelítsenek
az általuk nap, mint nap használt terekhez.
Budapest 100 - Bauhaus séta

2019. május 4.
Budapest
A Budapest100 a budapesti házak ünnepe, melynek témája idén a 100 éves Bauhaus volt. A
programhoz kapcsolódva Bauhaus témakörben vezettünk sétát, amelyen 10 fő vett részt.
„Nyomozás a városban” Pécsi gyerektábor

2019. július 1-5.
Pécs
Már kilencedik alkalommal rendeztük meg a
"Nyomozás a városban" nyári tábort a PécsNormandia Lions Club-bal együtt. A tábor elején
mind a 40 résztvevő gyermek megkapta a Pécs
gyerekeknek könyvünket, amivel felfedezhették a
várost és számos más programban lehetett részük.
IdőJárás Őrmezei
foglalkozás

Közösségi

Fesztiválon

kreatív

2019. szeptember 15.
Budapest, Költők parkja
Budapest, Költők Parkjában megrendezett IdőJárás
- Őrmezei Közösségi Fesztiválon Egyesületünk az
„Álmodj lakótelepet!” című kreatív foglalkozással
várta az érdeklődő gyerekeket, akik lakótelepi
épületeket készítettek, és az általuk megformált
álomlényekkel népesítették be a környéket.
Ferencvárosi séta a Hős utcai gyerekeknek

2019. október 20.
Budapest, Ferencváros
A Hős utcai gyerekek és szülők részére játékos
Ferencvárosi sétát vezetett a Ferencváros gyerekeknek
könyv szerzője. A résztvevő gyerekek a könyvet
ajándékba kapták.
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NÉPSZERŰSÍTÉS
Kiemelt célunk az épített környezeti nevelés népszerűsítése, széles körű elterjesztése. Szakmai
tevékenységeinkkel elsősorban a pedagógusok és az építészek figyelmét igyekszünk felkelteni az
építészet és az oktatás határterületének fontosságára. Szakmai programjaink célja szakemberek és
multiplikátorok képzése, akik átültetik a gyakorlatba az épített környezeti nevelés elméletét és
módszereit. Ezeknek a hatását a szakmai hálózatosodás elősegítésével, szakmai fórumok életre
hívásával igyekszünk fokozni.

Szakkönyvek
A Gyermek – Város – Építészet című könyvsorozatunk célja, hogy az épített környezeti nevelés
elméletét, módszertanát, valamint gyakorlati alkalmazási lehetőségeit bemutassa a szakmai
közönségnek. A gyakorlati szemléletű tudományos és ismeretterjesztő kiadványok segítséget és
inspirációt nyújtanak pedagógusoknak, nevelőknek, építészeknek, tervezőknek, ifjúsági munkásoknak
és minden érdeklődőnek, akik építészeti tárgyú foglalkozásokat tartanak gyerekeknek – illetve
gyerekekkel, vagy gyerekeknek építenek.
Épített környezeti nevelés könyv második, javított kiadása

2013-ban jelent meg az első módszertani könyvünk, és
2019-ben kiadásra került a friss és aktualizált változat. A
könyv bemutatja az épített környezeti nevelés elméletét és
módszertanát, a gyakorlati tapasztalatokat. Sok változás
történt hazánkban az elmúlt hat évben az épített
környezeti nevelés területén, ezért egy részét újraírtuk,
javítottuk és igazítottuk ezeknek megfelelően. A könyv
1000 példányban jelent meg, döntően adományként
fogjuk kiosztani a téma iránt érdeklődő pedagógusok,
építészet és művelődéssel foglalkozók részére.
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Szakmai programok
Egyesületünk kiemelt célja az épített környezeti nevelés elméletének és módszertanának
hazai terjesztése. Ezért gyakorlati programjaink mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
fórumot teremtsünk az épített környezeti neveléssel foglalkozó vagy az iránt érdeklődő
szakemberek képzésére, illetve a tapasztalatcserére és kapcsolatteremtésre. Ennek
érdekében képzéseket, workshopokat, szakmai napokat és konferenciákat szervezünk.
Pestszentlőrinc
–
Pestszentimre
gyerekeknek
könyvbemutató és módszertani workshop

2019. október 2-3.
A pedagógusok részére módszertani bemutatót
szerveztünk a Pestszentlőrincen és Pestszentimrén,
hogy minél többen használják kiadványunkat az
iskolákban is. A könyv segíti a gyerekek ismereteinek
bővítését a kerület történetével, jellegzetességeivel,
működésével kapcsolatban, és erősíti a helyi
kötődésüket, helyidentitásukat.
Urbanity játékvezető képzés tanároknak

2019. december 17., Budaörs
2015 óta az Urbanity-vel több mint 60 játékot vezettünk. Jártunk iskolákban a fiatalok kritikus
gondolkozását fejleszteni, voltunk csapatépítésen, konferencián, utcai akción és közösségi
tervezésen, ahol a játék segítségével több, mint 800 különböző hátterű játékost hoztunk
össze, hogy a villám játék során elmondhassák és ütköztethessék véleményüket az őket is
érintő városi jelenségekről vagy éppen változásokról. A tapasztalatokra építve egy játékvezető
képzést állítottunk össze. Az első képzést Budaörsön tartottuk, amelyen 6 fő sajátította el az
iskolai Urbanity játékvezetését.
Nyelvtanulás az utcán?! – Épített környezet és
nyelvtanulás

2019. április 11., ELTE BTK Doktori Kiválósági Központ
A kultúrAktív áprilisban a Magyar mint Idegen Nyelvi
Módszertani Műhely vendége volt. Előadásunkban
arra kerestük a választ, hogy mit tanulhatnak
egymástól az épített környezeti nevelők és a magyar
mint idegen nyelv tanárok, illetve, hogy a városi terek
megismerésének, felfedezésének a módszertanát
hogyan lehet a nyelvoktatásban hasznosítani?
Honismeret Napja

2019. május 24. Budapest
A Honismeret Napja alkalmából a Honismereti Szövetség által szervezett központi
ünnepségének témája idén a helytörténeti tankönyvek, kiadványok módszertani bemutatója
volt. A rendezvényen Tiéd a város helyismereti gyerekkönyv sorozatunkat mutattuk be.
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Szakmai fórumok, konferenciák szervezése
SAFECITY KONFERENCIÁK SZERVEZÉSE
Az építészeti bűnmegelőzés összetett feladat, amelynek alapfeltétele a szakmák közötti
együttműködés, éppen ezért a projekt egyik kiemelt fontosságú területe a konferenciák
szervezése volt. A rendezvények, ahol - külföldi és magyar előadók egyaránt mutathatták be a
saját területük szempontjából az alkalmazott módszereket - lehetőséget adtak a szakemberek
közötti tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre. A konferenciák eseményei egy
konferenciakötetben kerültek összefoglalásra, az előadások pedig megtekinthetőek a Safecity
YouTube csatornáján. A konferenciákon 310 fő vett részt.
SAFECITY 1.0. „Tudatos tér és környezet alakítás
szerepe
a
bűnmegelőzésben”
nemzetközi
konferencia
2019. március 7-8.
Budapest
A nemzetközi eseményen résztvevők rangos hazai és
nemzetközi szakemberek előadásaiból nyertek
tájékoztatást a biztonságos települések, a gyerekbarát
városok és az egyetemi képzések és kutatások
témakörökről, illetve lehetőségük nyílt interaktív, gyakorlatorientált workshopokon a szakmai
témák és ismeretek elmélyítésére.
SAFECITY 2.0. Biztonságos Városok - „Az építészeti
bűnmegelőzés szerepe a településfejlesztésben”
2019. május 9.
Törökbálint
A konferencia különböző szakmai nézőpontokból járta
körül,
hogy
miként
lehet
építészeti
és
környezetalakítási eszközökkel biztonságosabb és
élhetőbb városi tereket és településeket létrehozni.

SAFECITY 3.0 „Építészet bűnmegelőzés az iskolától az egyetemig” konferencia
2019. június 6.
Budapest
A harmadik konferencia az építészeti bűnmegelőzés
egyik alapgondolatára épült, mely szerint az épített
környezet tervezése során tapasztalati tudással és
kreativitással jelentősen csökkenteni lehet a
bűnalkalmakat és növelni lehet a térhasználók
biztonságérzetét, és ez a megközelítés a tanulás
tereinek kialakítása, a tanulás szervezése, és a
szakemberek képzése során is releváns.
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KÖRNYEZETALAKÍTÁS
Pedagógiai elvünk alapja, hogy a tanulás a környezettel való kölcsönös és folyamatos
interakcióban valósul meg. Az épített környezeti nevelés ezért magába foglalja a környezet
alakítását, aminek célja a jobb, élhetőbb, a gyerekek és a fiatalok szükségleteire reflektáló
környezet. Tevékenységeink a minőségi környezet kialakítását, és a gyerekek bevonásának
erősítését is célozzák.

Safecity mintaprojektek
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Lechner Tudásközpont és a kultúrAktív Egyesület közös
projektje volt az első átfogó kezdeményezés Magyarországon, amely a környezet alakításával
segített bűnmegelőzés népszerűsítését és hazai alkalmazási lehetőségének feltérképezését
tűzte ki céljául. A projekt során 3 mintaprojektet valósítottunk meg, amely fontos gyakorlati
tapasztalatokkal szolgál azoknak a középiskolai, felsőoktatási és települési szereplők számára,
akik a környezet biztonságos ki és átalakításával szeretnének élhetőbb környezetet teremteni.
Safecity települési mintaprojekt
Törökbálint Város Önkormányzatával a helyi közösség bevonásával a
települési szintű megoldásokat vizsgáltuk meg. A projekt során
megalakult a Biztonság. Város. Közösség. munkacsoport, megújult a
Kálvária domb és elkészült egy olyan települési modell, mely
rugalmasan alakítva más településekre is alkalmazható.
Safecity felsőoktatási mintaprojekt
Partnereinkkel (BME, SZIE, ELTE, PTE) együttműködve kísérleti
képzést indítottunk, amelynek során a hallgatók –építészek,
tájépítészek és környezetpszichológusok– egy féléves kurzus
keretében megismerkedhettek az építészeti bűnmegelőzés
alapelveivel és eszközeivel mind elméletben, mind a
gyakorlatban. Az oktatási program alapot teremtett a jövő
építészeti bűnmegelőzés szakértőinek képzésére, elkészült egy
oktatásban alkalmazható 3D-s példatár, a Biztonságos
Szabadterek tervezése c. kiadvány és 22 hallgatói terv
Törökbálint városközpontjának építészeti bűnmegelőzési szempontú fejlesztésére.
Safecity középiskolai mintaprojekt
A Vécsey János Leánykollégiummal közösen egy olyan
pedagógiai programot alakítottunk ki, amelynek célja az iskolai
környezet biztonságosabbá tétele. A diákok az eseménysorozat
keretében nem csak sokat tanulhattak a bűnmegelőzésről, de a
gyakorlatban is alkalmazhatták az elveit. A foglalkozások között
akadt vitaszínház, falfestés, helyiségalakítás és még izgalmas
farsangi feladatok is. A végeredmény: egy falfestménnyel
feldobott kert, egy zöldsarok, egy módszertani és egy
ismeretterjesztő füzet és összességében egy otthonosabb, biztonságosabb lakóhely.
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KUTATÁS
Különösen fontosnak tartjuk az épített környezeti nevelés mint új és napról napra relevánsabb
pedagógiai terület elméletének és gyakorlatának fejlesztését. Munkánkban ezért fontos
szerepet kap a gyakorlatorientált kutatás, aminek eredményeit tudományos publikációkban,
valamint hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon.

Tudományos konferenciákon való részvétel
CEEGS konferencia
2019. szeptember 26.
Krakkó
A CEEGS (Central- and Eastern-European Game Studies)
konferencián felkértek egy előadás megtartására a ParticiPécs
társasjátékunk tervezési folyamatáról, melyet Szilágyi - Nagy
Anna prezentált.
V. Országos Iskolakert-hálózati Találkozó
2019. október 4.
Budapest
A Szent István Egyetem Budai Campusának dísztermében tartotta meg az Iskolakertekért
Alapítvány az V. Országos Iskolakert-hálózati Találkozót. Az eseményen a kultúrAktív
Egyesületet az Iskolakert és biztonság - a közösségi tervezés szerepe címmel nyújtott
betekintés a Safecity program középiskolai alprojektjébe és annak kapcsán a biztonságos
iskolai környezet értelmezésébe, fejlesztési lehetőségeibe.
XI. Múzeumpedagógiai konferencia
2019. november 4.
Székesfehérvár
2019-évben a „A játék csodái. Csodás játékok a múzeumban.” címmel" rendezték meg IX.
Országos Múzeumpedagógiai Konferenciát. Egyesületünk tagjai az „Épített környezeti nevelés
játékokkal” című előadásukban mutatták be könyveinket, gyerekfoglalkozásainkat és
társasjátékainkat.
Gyermekbarát Városokért Konferencia
2019. november 27-29.
Bristol
A
bristoli
Gyermekbarát
Városok
konferenciára
egyesületünk meghívást kapott egy előadás tartására, az „Az
Urbanity közösségi játék szerepéről a városfejlesztésekben”
témában.
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Tudományos publikációk
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NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Elkötelezettek vagyunk a folyamatos szakmai fejlődés iránt, ezért kiemelten fontosnak tartjuk
a nemzetközi együttműködéseket és képzéseket. Ezek célja a tapasztalatcsere és az innováció.
Come in! URBACT Transfer Network –Tréning az
épített örökségről
2019. szeptember 9.
Gyergyószentmiklós
A Come in! URBACT Transfer Network hat
európai városban futó program. 2019-ben
Gyergyószentmiklós adott otthont a fesztiválnak.
A kultúrAktív örökség témájú projekteket 40 fős
nemzetközi társaságnak mutattuk be, többek
között az örökSÉG, a DANUrBANITY és a Tiéd a
város könyvsorozatot.
17. MitOst fesztivál
2019. október 2-6.
Budapest
A MitOst Egyesület közép-és kelet - európai
régióik kultúrával foglalkozó aktív állampolgárait
összefogó
hálózat,
amely
a
kulturális
tapasztalatcserét, az aktív állampolgárságot és a
társadalmi kohéziót elősegítő programjaival
támogatja a fenntartható fejlődést. A Budapesten
megrendezett fesztiválon közel 600 fő vett részt.
Egyesületünk két programot szervezett, egy
demokratikus játékkészítő workshopot és egy
játékos ferencvárosi sétát, amelyeken közel 100
fő vett részt.
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Led to LEAP stratégiai partnerség program
2019. ősz- 2022. nyár
A LED to LEAP három éves ERASMUS+ Stratégiai partnerség keretében az Egyesület a holland
székhelyű LE:NOTRE Intézet koordinálásával egy olyan projektben vesz részt, amelynek célja a
demokratikus tájépítészet szemléletére építve az egyetemek társadalmi szerepvállalásának
hangsúlyozása.

A partner egyetemek tájépítész, építész hallgatói és oktatói három éven keresztül egy helyi
közösséggel együttműködésben dolgoznak ki a közösség problémáira innovatív tervezői
megoldásokat. A magyarországi ’élő laboratórium’ létrehozására a kultúrAktív Egyesület és a
Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kara vállalkozott. A magyar
együttműködés célja az iskolaudvarok közösségi megújítása, amelyben az egyesület feladata a
diákok szempontjait és a téralakítás bűnmegelőzési és biztonsági lehetőségeit előmozdítani.

Kultúraközvetítők kapacitásfejlesztése
2019-2022
Nemzetközi ERASMUS+ képzéssorozatot indítunk kulturális menedzsereknek és
kultúraközvetítőknek német, bolgár, portugál szlovén és svéd partnerszervezeteinkkel.
Kiemelt témakörök: a) kollektív hatás kifejtése a kultúra területén, b) transzkulturális
tudástranszfer, c) együttműködés új bevándorlókkal és marginalizált csoportokkal a helyi
közösségekben d) a közösségi és nemzetközi együttműködés új formái, e) a művészeti
tevékenység és szociális munka integrációja f) digitális edukáció a kreatív és kulturális
szektorban. Tervezünk online és offline kurzusokat és digitális kézikönyvet – további részletek
hamarosan! A projekt a Robert Bosch Kulturális Menedzserek Hálózatának programja.
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KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Hajtóerőnk a kultúrAktív köré épült és folyamatosan épülő közösség. A közösséget rendszeres
klubnapokkal, csapatépítésekkel, informális találkozókkal erősítjük.

kA Klub
A kultúrAktív egyre szaporodó projektjei hívták életre az ötletet, hogy havi rendszerességgel
találkozzunk, és ismerkedjünk egymás ötleteivel, tapasztalataival. A kultúrAktív Klub egyfajta
önképzőkör, informális tapasztalatcsere, amelyre minden hónap második szombatján kerül
sor a budapesti FUGÁ-ban.
2019-ben az alábbi programokra került sor:







közösségi akció – a Kálvária-domb rendbe tétele - Törökbálinton
városi játék az UrbanGo-val
a Safecity iskolai mintaprojekt módszereinek kipróbálása
Ferencvárosi interaktív séta
A Cultural Educators Erasmus+ projekt bemutatása
Kreatív karácsony

Csapatépítés
augusztus 9-10-11.
Gödöllő
Remek csapatépítő és stratégiaalkotó hétvégét tartottunk augusztusban Gödöllőn. Beszéltünk
a jövőre tervezett projektekről, az önkéntes koncepciónkról, megünnepeltük az idei
sikereinket, a „szürke könyv” második kiadását, kipróbáltuk a DanURBANITY-t, voltunk
izgalmas helyeken és animációs filmesten, és terveket szövögettünk…
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DÍJAK, ELISMERÉSEK, KIÁLLÍTÁSOK
Építészeti Nemzeti Szalon
2019. július 12. - augusztus 25.
Budapest, Műcsarnok
Az idei Építészeti Nemzeti Szalonon kiemelt helyet kapott az
építészeti oktatás – és ezen belül az egyesületünk ParticiPécs
projektje. A mintaprojektünk 2013-ban indult, akkor egy
éven át készítettük a városfejlesztő játékot pécsi diákokkal és
szakemberekkel. Azóta folytatódott és működik a mai napig:
játszunk iskolákban, rendezvényeken, kiállítottuk és
megvalósítottuk a diákok ötleteit (Alakítsd a városod!).
Ferencváros Elismerő Oklevele
dec. 4.
Budapest
Nagy megtiszteltetés érte Egyesületünket, a
Ferencvárosi Önkormányzat Elismerő Oklevelét
vehettük át - Ferencváros Napján - a Ferencváros
Gyerekeknek könyvünkért, amely már két kiadásban
megjelent és közel 4000 ferencvárosi kisdiák kapta
meg.
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ADOMÁNYOZÁS
Kiadványainkat alapvetően ingyenesen adunk a gyerekek, tanárok, építészek, egyetemi
hallgatók és más felhasználók részére.
2019-ben 2700 db könyvet adományoztunk a különböző könyveinkből.
 A Tiéd a város könyvsorozat
 73 db Pécs gyerekeknek könyvet adományoztunk a pécsi Janus Pannonius
Természettudományi Múzeum és a Pécs-Normandia Lions Club részére.
 A Ferencváros gyerekeknek könyvet a budapesti Hős utcai gyerekek részére
adtunk.
 Ez évi új könyvünket a Pestszentlőrinc és Pestszentimre gyerekeknek 1500
kisdiák kapta meg.
 A Gyermek – Város - Építészet könyvsorozat
 Épített környezeti nevelés az óvodában c. könyv 65 példányát adományoztuk
az ELTE TÓK könyvtára, valamint a Szt.István Egyetem Tájépítészkarának.
 A Safecity konferenciákon a résztvevők részére 840 példányban került
kiosztásra a Gyermek – Város - Építészet sorozat könyvei/ Épített környezeti
nevelés, Épített környezeti nevelés az Óvodában és Gyerekszemmel - Építészet
gyerekekkel és gyerekeknek.
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SAJTÓMEGJELENÉSEK
„Gyerekek és az épített környezet”
Kossuth Rádió
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-07_11-32-00&enddate=201911-07_12-05-00&ch=mr1
„Oktatással és neveléssel a biztonságos környezetért – Safecity”
Safecity – felsőoktatási mintaprojekt a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai
Karán
Építész Közlöny Műhely
http://mek.hu/media/files/2019/kiadvanyok/mek_kozlony_266_web.pdf
„Láss, ne csak nézz… - A kultúrAktív Egyesület projektjei (nem csak) építészetről gyerekeknek”
örökSÉG projekt és Tiéd a város! könyvsorozat bemutatása
Korunk
http://korunk.org/elmeselt-varosok/#more-826
„Épített környezeti nevelés és nyelvtanulás”
PontHU blogja
https://ponthu.blog.hu/2019/04/24/epitett_kornyezet_es_nyelvtanulas_beszamolo
Safecity projekt - Vécsey farsang
Civil Rádió
„Nincs sok esélye jelenleg az iskolai építészetoktatásnak”
Építész Fórum
http://epiteszforum.hu/nincs-sok-eselye-jelenleg-az-iskolai-epiteszetoktatasnak

