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10 év épített környezeti nevelés
Szerkesztő: Tóth Eszter

Bevezető
10 éve alakult a kultúrAktív Egyesület. Ami egyszeri
projektnek indult, az évek során igazi mozgalommávált. Ebből az alkalomból állítottuk össze ezt
a jubileumi kiadványt, amely egyszerre bemutatkozás, visszatekintés, értékelés és köszönetnyilvánítás mindazoknak, akik együttműködtek velünk
a céljaink megvalósításáért.
10 évvel ezelőtt találkoztunk először mi, az alapító
tagok Németországban. A Robert Bosch Alapítvány Kulturális Menedzser programjának ösztöndíjasai voltunk, és izgalommal ültük körbe az asztalt egy berlini étteremben. Pécs készült éppen
az Európa Kulturális Fővárosa Év megnyitójára,
és szerettünk volna egy közös kezdeményezéssel hozzájárulni a programsorozat sikeréhez. Így
visszagondolva is hihetetlenül gyorsan sikerült
kialakítani egy közös víziót: egy olyan projektről
álmodtunk, ami a pécsi gyereket szólítja meg, ami
közelebb hozza őket a városukhoz, és ami hosszú
távon fejt ki pozitív hatást. Egy éjszaka alatt megszületett a Pécs gyerekeknek könyv ötlete, és
szinte másnap bele is fogtunk a megvalósításba.
A lázas munka közben ismerkedtünk meg az új,

a pedagógia és építészet metszéspontjában kialakult területtel, az épített környezeti neveléssel.
Hamar eldőlt: ezzel a területtel szeretnénk mélyebben, hosszabb távon is foglalkozni, és szeretnénk Magyarországon is népszerűsíteni, és
megteremteni az alapjait. Megalapítottuk a kultúrAktív Egyesületet, amely ezután dinamikusan
fejlődő pályára lépett.
10 év alatt sok száz tag, önkéntes és érdeklődő
kapcsolódott be a munkánkba, akikkel számtalan
innovatív projektet sikerült megvalósítani. Számos
díjat, elismerést szereztünk, és fantasztikus partnerekkel dolgozhattunk együtt, akik inspirálnak
bennünket, és akiket mi is igyekszünk inspitálni.
Mindezeket az eredményeket, tapasztalokat – ha
nem is a teljesség igényével – vesszük számba ebben a jubileumi kiadványban.
És hogy hol leszünk 10 év múlva? Reméljük, hogy
ugyanezen az úton. És ha csak egyet kívánhatunk
magunknak: tíz év múlva ugyanilyen büszkén, örömmel, és nem kevés meglepetéssel nézzünk vissza
a megjárt útra, mint most!
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Köszöntők

Tóth Eszter
elnök

Amikor 10 évvel ezelőtt megalapítottuk az egyesületet, nem sejtettük, hogy
ekkora utat fogunk bejárni. Égett bennünk a vágy, hogy felkeltsük a fiatalok figyelmét az épített környezet iránt, és elterjesszük Magyarországon az
épített környezeti nevelés módszertanát. Hogy egy évtized alatt ennyi gyereket, pedagógust, építészt sikerült megszólítanunk, ennyi innovatív ötletet
sikerült kidolgoznunk és megvalósítanunk, és ilyen széles körben tudtunk
hatást elérni – ezt a folyamatosan növekvő, lelkes kultúrAktív közösségnek,
és a nagyszámú, inspiráló és támogató partnereinknek köszönhetjük. Most,
a tizedik születésnapunk alkalmából büszkén és boldogan mutatjuk be
a történetünket, eredményeinket ebben a kiadványban, köszönetet mondva mindazoknak, akik aktív tagokként, önkéntesként, partnerként vagy
támogatóként segítették a munkánkat. Lelkesen várjuk a következő 10 évet!

Gyerekkoromban az öcsémmel gyakran elképzeltük, hogy van egy varázspálcánk, amivel átalakíthatjuk a környezetünket. A városunkban sétálva, képzeletben kijavítottuk az omló vakolatot, a repedezett falakat, a lekopott festéket,
kizöldítettük a sivár parkot, betömtük a kátyúkat az utcánkban, és mesekertet varázsoltunk az életveszélyes játszótérből. A kultúrAktív számomra nem
más, mint egy varázspálca, eszközök tára, amelyek birtokában mindenki részt
vehet a városi környezetének alakításában. Amikor 10 évvel ezelőtt megalapítottuk az egyesületet, nem sejtettük, hogy ilyen sokan veszik kezükbe
ezt a varázspálcát, és ilyen sok tag, önkéntes, szakember, partner, támogató csatlakozik a munkánkhoz, illetve ilyen sok gyereket, pedagógust, építészt, érdeklődőt sikerül megszólítanunk a programjainkkal, kiadványainkkal
és játékainkkal. Mindenkinek köszönettel tartozunk, aki velünk járta be ezt
az utat. Szeretnénk, ha a következő tíz évben is velünk tartanátok!
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Emlékszem, tele volt a Fuga, amikor megérkeztem az Építő Játékok konferenciára. Az egyetlen szabad hely egy, a prezentációján dolgozó lány
mellett volt. Amikor a kultúrAktív Egyesület bemutatkozására került a sor,
akkor a lány felállt, és friss, lendületes előadásában elmondta, hogy azt
a területet, amit a tájépítészetben értékesnek tartok – a környezet alakításában való aktív részvételt és a fiatalok szemléletformálását – épített
környezeti nevelésnek hívják. Tóth Eszter előadása és az egyesület mély
hatással voltak szakmai és egyéni fejlődésemre. Ami kezdetben izgalmas érdeklődés volt, az lassan hivatássá vált: önkéntesből taggá, tagból
alelnökké lettem. Az egyesület tagjaiban szakmai és baráti közösségre
leltem. Közös élményeink alatt megtapasztaltam a tagok elkötelezettségét és szenvedélyét, fantasztikus kreativitását, amely profi szakmai
színvonallal párosulva hihetetlen eredményeket hoz. Az egyesület közössége, önkéntes energiája és értékteremtő odaadása minden egyes nap
elképeszt és meghat. Kívánom, hogy ez az energia a következő 10 évben
megannyi új álom megvalósulásához vezessen!

Sebestyén Ágnes

Tóthné Pfaff Éva

alelnök

kincstárnok

Szilágyi-Nagy Anna
alelnök

Az egyesület alapító tagjaként mint egyesületi adminisztrációban jártas
pénzügyi szakember tevékenykedem. Az egyesület alapítása óta végzem
a pénzügyi és adminisztratív feladatokat. Az elején azt gondoltam, hogy az
alapítási időszakban segítem az egyesület munkáját, végül mégis „itt ragadtam”, és azóta is aktívan veszek részt az egyesület munkájában. Az elmúlt
10 év alatt nagyon sok érdekes és értékes dolgot tanultam az egyesület
szakmai programjaiból, és én magam is szívesen veszek részt a különböző
foglalkozásokon, projektekben. Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt időszak
valamennyi projektje, rendezvénye, megmozdulása az eredeti célok szellemében valósult meg, és ezek sikeréhez én is hozzájárulhattam közgazdász
hátteremmel. Egyesületünk sokszínű és mindig előremutató tevékenységeivel jelentős mértékben hozzájárult az épített környezeti nevelés népszerűsítéséhez, és mindeközben rengeteget tanultunk egymástól. Kívánom, hogy
ez maradjon így a következő 10 évben is!
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Kik vagyunk?

A kultúrAktív közhasznú civil szervezet, amelynek
célja a gyermekek és fiatalok érzékenyítése az épített környezet iránt. Tevékenységeink a szűkebb és
tágabb lakókörnyezet felfedezésére, megfigyelésére és megértésére, valamint közös formálására
ösztönöznek. Erősítik a helyi identitást és az épített
környezet iránti felelősségvállalást. Egyesületünk
elkötelezett az épített környezeti nevelés fejlesztésében és terjesztésében, ezért szakmai programokat szervezünk, szakkönyveket publikálunk, kutatunk. Munkánkban egyaránt fontos a gyakorlat és
az elmélet, párhuzamosan folyik a kutatás, a reflexió, és a helyi projektek fiatalokkal.

Együttműködünk más hazai szereplőkkel, építészekkel és tanárokkal, iskolákkal és egyetemekkel,
kamarákkal és önkormányzatokkal. Célunk, hogy
felkeltsük a figyelmet az épített környezeti nevelés
iránt, fejlesszük az ehhez kapcsolódó tudást, és
létrehozzunk egy dinamikusan fejlődő és növekvő
szakmai hálózatot.
Tagjaink többek között építészek, tájépítészek, pedagógusok, óvópedagógusok, kulturális menedzserek, művészettörténészek, közgazdászok, akik
változatos kompetenciákkal, témákkal és módszerekkel gazdagítják egyesületünket.
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Tagjaink rólunk

Pataky Gabriella

Gerilla módszerekkel kezdtük 2016 óta beépíteni mindennapjaink meghatározó, de az élesen kirajzolódó körülöttünk látszó részletek mögött
csak homályosan felsejlő épített környezetünk pedagógiai vonatkozásait,
a vizuális nevelés komplex, kortárs tartalmaihoz kapcsolva. Azóta az évről
évre végző, pályára álló ELTE TÓK óvópedagógus jelöltjeink multiplikátor
szerepben viszik tovább, tudatosítják a rájuk bízott gyerekekben, milyen
fontos kör ez, lakjunk bár akármilyen településen is, egyre urbanizálódó
világunkban. Ma már nyíltan, radikálisan kiállunk „a területért”, felelősségteljes egyéniségeket nevelve, fenntartható közösségekért.

közvetítők

újítók

ösztönzők

Együttműködők

önkéntesek

érzékenyítők

szakértők

hálózatépítők

közösségépítők

szerzők

játékfejlesztők

nevelők

FELFEDEZŐK

alkotók

téralakítók

TErvezők

Építők

Kutatók

művészeti nevelő, oktató

Zajacz Judit
építész
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Az egyesület önkénteseként, hét évvel ezelőtt tapasztaltam meg először
a gyerekek figyelmének erejét. Akkor főleg makettező akciókon vettem
részt; a vizuális nevelés témáját kutatva kerültem közelebb az erre irányuló módszerekhez. Később, aktív tagként a Vizes Város Budapest pályázat kapcsán egyértelművé vált: korosztálytól függetlenül is igaz, milyen
könnyen válhat egy apró kísérlet komplex folyamatok indikátorává. Gyakorló építészként más körülmények között is értelmet nyer minden hasonló kezdeményezés; a tudatosság a projektek minden résztvevője oldaláról fontos. Érzékenyítéssel; felszabadító módszerekkel felszínre hozható
a tervezési folyamatokhoz -is- szükséges odafigyelés, véleménynyilvánítás; a felismerés, hogy egy döntés hogyan hat a végeredményre (egy
épület megjelenésére / használhatóságára / fenntarthatóságára / szerethetőségére), hogyan hat vissza a környezetre és a használókra. Ránk.

ÉPÍTÉSZ

egyetemista

VÁROSTERVEZŐ

ÓVÓPEDAGÓGUS

FILOZÓFUS

KÖZGAZDÁSZ

PUBLICISTA

MÚZEUMPEDAGÓGUS

GRAFIKUS

Tagjaink rólunk

Rozgonyi Sarolta
szerkesztő, szerző

NYELVÉSZ

PSZICHOLÓGUS

OKTATÓ

TURIsztikai
SZAKEMBER

MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ

DIÁK

JOGÁSZ
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PEDAGÓGUS

TÁJÉPÍTÉSZ

A bennünket körülvevő tér számos felfedeznivalót tartogat: az utcakő, amit
taposunk, a kapu, amin ki-bejárunk, a szemközti ház díszítései, az ütközőnek
vagy sárkaparónak használt míves sárkányok az egyik Rákóczi úti kapu mellett, a Zsolnay tetőcserepek az Iparművészeti Múzeum tetején… Jártában-keltében körülnézve bárki találhat figyelemfelkeltő, elgondolkodtató részleteket
az épületeken, a köztereken, Budapesten, Debrecenben, vagy a Bakonyban
megbújó kis faluban… bárhol a világban. Folyamatosan megújuló környezetünk megannyi történetet, információt és érdekességet tartogat, mesél
sorsokról, múltról és jelenről. Az üzeneteket néha egyszerű kódolni, néha segítség kell hozzá. Még a tájékozott ember is mennyi érdekes apróságot tudhat
meg az idegenvezetésen! Hát még a gyerek, pláne ha a felfedezést játékkal
kötjük össze, ha történetbe csomagoljuk, ha résztvevőként, egy-egy helyzetbe beleélve ismerheti meg a várost, ahol él. Ezért vezetek felfedező sétákat,
ezért írok könyveket, blogot, és ezért csatlakoztam a kultúrAktív Egyesülethez.

Főként a tagok lelkesedése és feltétel nélküli elköteleződése fogott meg
a kultúrAktívban. Lassan 10 éves szakmai tapasztalattal a hátam mögött
már volt részem sikerben és csalódásban is (szakmaira gondolok). Nagyon
racionális embernek tartom magam, de az egyesülettel való közös munka
során azt tapasztaltam, hogy ebben a közösségben nem érvényesek a matematika szabályai: kettő meg kettő az néha öt… sőt hat, meg esetenként nyolc
is. A Safecity projektben átélt sikerek mind ezt az erőnfelüliséget támasztják alá. Számomra a kultúrAktív legfontosabb üzenete az, hogy hinni kell
a jó dolgokban és az álmokban, mert valóra válhatnak. Köszönöm, hogy tagja lehetek ennek a szuper csapatnak és főképp Szilágyi-Nagy Annának, hogy
ebben a zord, számokkal és elvárásokkal teli, rohanó világban is képes megállni és a legnagyobb álmodozónak lenni, és ezzel engem is erre inspirálni!

Reith Anita
tájépítész
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Tagjaink rólunk

Divéki Lili
pszichológus hallgató,
a kultúrAktív kommunkációs mun-

A játékosság és a jó hangulat volt az, amivel gimnazista koromban a kutúrAktív bevonzott, és azóta is megtartott; pedig a ParticiPécs játék fejlesztését – ami az első kA-s projektem volt – nem is akartam folytatni, mert
annyi mindent csináltam épp. Aztán mégiscsak magával ragadott és aktív
résztvevő maradtam: vezettem iskolai játékot, lelkesen zsűriztem a diákok
ötleteit az Alakítsd a városod! keretében, és azóta is látogatom a pécsi
alagúton épített naplemente néző padot. Később adaptáltam Urbanityt önkéntes egyszerű életmódra, részt vettem két MitOst Fesztiválon és közben
önkéntesből munkatárssá fejlődtem. Hálás vagyok az egyesületnek, hogy
megtapasztalhattam: a környezetünk meghatározó tényező az életünkben,
és alakítói vagyunk mi magunk is. A kultúrAktív nem csak szakmai közösség, hanem egy folyamatosan bővülő, sokszínű, elfogadó és nyitott család.

ÁDÁM LÁSZLÓ évek óta dokumentálja a kultúrAktív
programjait, ezért ő ebben a kiadványban a kedvenc
egyesületi fotóival mutatkozik be.

Ádám László
földrajz és turisztika

katársa

Tatai Mária
építész

12

2011-ben ismertem meg a kultúrAktív alapító tagjait, amikor a Műcsarnokban konferenciát szerveztek „Épített környezeti nevelés az iskolákban”
címmel. Valamikor hasonló témával foglalkoztunk páran, de azt gondoltam,
hogy az efféle ténykedésünkből legfeljebb hamu alatt szunnyadó parázs
maradt. Alig akartam hinni a szememnek látva a hazai kiváló gyakorlatokat.
Nagy reveláció volt számomra, hogy a gyerekekkel való építészeti foglalkozásnak most már igazán eljött az ideje. A kultúrAktív civil szervezetként elsők
között, nagy erőbedobással, szinte a teljességet tűzte maga elé a témában,
s nemcsak kiváló és energikus tevékenységet fejtenek ki azóta is, de számon tartják az országban szárba szökkenő hasonló kezdeményezéseket is.
Mindez azt a reményt kelti, hogy ha lassan is, de a témán munkálkodók tevékenysége eredményeket hoz egy következő generáció életében: jobbá válhat
épített környezetünk, többen lesznek annak tudatosabb használói, formálói.

1. Megvalósult álom: DANUrBanity játék a Duna-parton
2. Érdekel a véleményed: Számunkra, fontos, hogy a gyerekek is elmondhassák, mit gondolnak
az épített környezetükről
3. Sikersztori: legismertebb játékunk, az Urbanity
4. Csapatjátékosok: Csapatépítés kincskereső játékkal

Idővonal
Alakuló ülés
Karlsruhéban

Építészet és város
szakkör

Ferencváros
gyerekeknek

Kudimkar
gyerekeknek

Épített környezeti
nevelés

Csapatépítés
Gödöllőn

Törökbálint főterének
megújítása

Sepsiszentgyörgy
gyerekeknek

A zsidónegyed
gyerekeknek

Urbanity

Építészet és Pedagógia
konferenciasorozat

Safecity

Szimpózium
a Műcsarnokban

ParticiPécs

Alakítsd a városod!

Csapatépítés
Pécsen

Csapatépítés
Gödöllőn

2013

konferencia
díjak

2015

2012

2014
Budafok főterének
megújítása

TÉR-KÉP pályázat

Pop-up Pest

közösségépítés
kiadvány

safecity

Elismerő oklevél
Ferencváros
önkormányzatától

Playhellocity

Pécs gyerekeknek

projektek

biztonság. város. közösség.

Gyerekszemmel

2010

Pécs gyerekeknek
nyári tábor

safecity

Elindul a kA blog

2011

2009

Törökbálinti mintaprojekt
– 2. legjobb IKSZ program

Eger gyerekeknek

Csapatépítés Bécsben
Épített környezeti
nevelés az óvodában
Paks gyerekeknek
Tiéd a város
szimpózium
Vizes Város
Budapest

2017
2016

Urbanity Highlights
of Hungary jelölt
Brassó
gyerekeknek

Danurbanity

biztonság. város. közösség.

safecityPestszentlőrinc-Pestszbiztonság. város. közösség.

entimre gyerekeknek

2019
2018

2020

örökSÉG

LED2LEAP

Biatorbágy
gyerekeknek

Capacity Building for
Cultural Educators

CitizensLAB

Golden Cubes
magyarországi fődíja

Állandó kommunikációs
munkatárs

Tanulmány a Routledge
Companion to Games
in Architecture and
Planning könyvben

Építészet és Pedagógia
konferenciasorozat
Belépés nemzetközi
hálózatokba

10 év számokban

1
több száz gyerek vesz részt évente a foglakozásainkon.

10 év tapasztalatát és eredményeit nehéz röviden
összefoglalni. Célunkat akkor érjük el, ha minél
több gyerek megtapasztalja, hogy ő maga is hatással lehet a környezetére. Például, ha részt vesz az
iskolaudvar felújításában, parkrendezésben, madáretetőket helyez el a köztereken, vagy elmondja
a véleményét a főtérmegújítás során – és mindez
olyan hatással van rá, hogy később is körültekintően, kritikusan és aktívan alakítja a környezetét. Ha minél több pedagógus hisz benne, hogy
fontos foglalkozni a hétköznapi környezettel, hajlandó megismerni azokat az elveket és módszereket, amelyekkel hatékonyan segítik ebben, és be
is építi ezeket a hétköznapi munkájába. Ha minél
több építész felfedezi, hogy miért fontos a fiatalok szempontjait figyelembe venni a tervezéskor,
vállalva az ezzel járó nehézségeket a folyamat és
a végeredmény pozitív hozadéka érdekében. Ezek
egyéni eredmények, egyéni történetek. A tíz év
mérlege sok ezer ilyen egyéni történet. Ha ebben
a kiadványban nem is tudjuk mindegyiket bemutatni, megpróbáljuk számokkal érzékeltetni az eredményeink széles spektrumát.
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1

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.

2

Másik 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.

10

városismertető kiadvány

HATÓKÖR

Több, mint 30 000 gyermek és oktatási intézmény jutott
hozzá ingyenesen kiadványainkhoz.

4

12

oktatójáték

országban
és

28

városban

valósítottuk meg
projektjeinket.

2
3

szakkönyv

Több, mint 1000 résztvevő
a szakmai programjainkon

2

módszertani füzet

9

szakmai konferencia

Aktív, több száz fős szakmai hálózat
(képzések, előadások)

4

online elérhető konferenciakötet

Digitális fórumok (szakmai hírlevél, blog)
Több, mint

20

szakmai program

10 év számokban
3

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.

4

Eredményeinket az elkötelezett, szakmailag felkészült tagjaninknak és lelkes önkénteseinknek köszönhetjük,
akik a tíz év során munkájukkal a erősítették közösségünket.

18

3

Eredmények

4

településen valósultak meg
közösségi akciók.

2

részvételi tervezési folyamatba
vontunk be gyerekeket.

5

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.

5

3

doktori kutatás

7

tudományos publikáció

40+

szakmai konferencián való részvétel

6

egyetemi karral való együttműködés

4

egyetemi kurzusterv

több száz hallgató bevonása

16

szakmát
képviselünk

6

6

Elkötelezettek vagyunk a folyamatos
szakmai fejlődés iránt, ezért kiemelten
fontosnak tartjuk a nemzetközi együttműködéseket és képzéseket. Ezek célja a tapasztalatcsere és az innováció.

7

30

14

egyesületi tag

önkéntes

4

25+

4

nemzetközi projekt
nemzetközi szervezettel
nemzetközi hálózatba
kapcsolódtunk be.

Küldetésünk, hogy az épített környezeti nevelés témái, módszerei, szellemisége minél
több pedagógus és építész munkájának részévé váljon. Ezért szervezünk konferenciákat, szimpóziumokat, módszertani képzéseket, egyetemi kurzusokat.

Erősségünk a játékfejlesztés. Azt
valljuk, hogy a – jól megtervezett –
játék remek eszköz, amivel a fiatalokat érzékenyíteni lehet az épített
környezet témái és problémái iránt,
és hatékonyan lehet őket bevonni
a városi terek alakításába.

Közösségi tervezés
Szívügyünk a városi terek közösségi alakítása. Olyan egyedi részvételi módszereket
dolgozunk ki, amelyek hatékonyan segítik
a gyerekek és fiatalok részvételét az épített
környezet alakításában – az iskolaudvartól
a főtérmegújításig.

Foglalkozások

Publikációk

Kulcskompetenciánk az írás és a
kutatás. Folyamatosan publikálunk
városismereti könyveket gyerekeknek, szakmai könyveket pedagógusoknak és építészeknek, ismeretterjesztő és tudományos cikkeket.

Szakmai programok

Játékok

Projektek

Kreativitásunk a foglalkozások,
műhelyek kidolgozásában határtalan. Folyamatosan fejlesztünk
olyan módszereket, foglalkozásformákat, amelyekkel változatosan,
(inter)aktívan lehet feldogozni az
épített környezet szempontjait. Az
óvódától az egyetemig.

Közösségépítés
Hajtóerőnk a kultúrAktív köré épült és folyamatosan épülő közösség. A közösséget
rendszeres klubnapokkal, csapatépítésekkel, informális találkozókkal erősítjük.
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Tiéd a város

Sorozatszerkesztők:
Sebestyén Ágnes és Tóth Eszter

SZERZŐK: Izápy-Tóth Nikoletta,
Kopacz Zsuzsi, Rozgonyi Sarolta,
Sebestyén Ágnes, Simó (Ugrai) Noémi, Szlaukó Mónika, Szolga Zsófia,
Tóth Eszter, Tótpál Judit, Vassné Volf
Klaudia
2010

2011

2011

2012

2012

Illusztrátorok: Fazakas Noémi,
Fekete Valér, Kecskés Judit, Kozma
Bernadett, Nosek Mimma, Ormay
László, Orsós Erzsébet, Remsey
Dávid, Simon Edina, Simon-Ihász
Veronika, Sirály Dóri, Tomos Tünde

2014

2016

A Tiéd a város városfelfedező kiadványaink célja,
hogy a gyerekek játékos feladatok segítségével
fedezzék fel saját városukat, lakóhelyüket. A kalandozásban mindig az adott városhoz kapcsolódó figurák kísérik a gyerekeket, akik szórakoztató,
személyes hangon mutatják be a város történetét,
természeti és épített értékeit, közösségeit és a működését a kereskedelemtől, ipartól, infrastruktúrán
át egészen az intézményekig. Célunk, hogy a gye22

2017

2018

2019

rekek jobban tájékozódjanak a környezetükben,
nyitottabbak legyenek a sajátosságai iránt, azonosuljanak vele, és aktívan vegyenek részt az épített környezetük formálásában. A kiadványok ezért
egyfelől átfogó képet adnak a városról, másfelől
vidám feladatokkal önálló felfedezésre és véleményformálásra ösztönöznek. Az interaktív, játékos, változatos kreatív feladatokat integráló módszertan a kiadványok fontos alappillére.

A kiadványok helyi szakértők és intézmények bevonásával, valamint amindig a helyi
önkormányzat támogatásával valósulnak
meg. Így a könyveket az adott településen élő gyerekek és oktatási intézmények
ingyenesen kapják meg. A kiadványokhoz
kapcsolódóan tematikus nyári táborokat,
iskolai projektnapokat és pedagógusok
számára módszertani ismertetőket szervezünk, hogy a könyveket minél szélesebb
körben és hatékonyabban tudják használni
– akár az iskolai oktatáshoz kapcsolódva.

Települések, ország
Magyarország: Pécs, Eger, Pesti zsidónegyed, Paks, Ferencváros, Biatorbágy,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Románia: Sepsiszentgyörgy, Brassó

Épített környezeti
nevelés az óvodában

Szerzők: Guba Anna,
Pataky Gabriella, Tóth Eszter
Illusztrátor: Rekvényi Viola
A könyv a Gyermek-Város-Építészet
sorozatban jelent meg

Eredmények
EREDMÉNYEK
Az Épített környezeti nevelés az óvodában című
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.
A kötet az ELTE TÓK Óvópedagógus képzésének
Vizuális nevelési kurzusaiba építetten, majd később önállóan is megjelenő Épített környezeti nevelés tantárgy anyagaiból állt össze, amelyet 2016ban indított Pataky Gabriella, az ELTE-TÓK Vizuális
Nevelés Tanszék vezetője és a kultúrAktív Egyesület. A kiadványban az általános elméleti alapok

mellett áttekintést nyújtunk az épített környezeti
nevelés óvodai gyakorlatáról, arról, hogyan, milyen
keretek között jelenik és jelenhet meg építészeti
tartalom óvodai foglalkozásokon. A kiadvány gerincét a gazdag és sokszínű módszertani gyűjtemény jelenti, részletesen kidolgozott és kipróbált
feladatokkal, játéktervekkel, amelyeket rugalmasan lehet alkalmazni az óvodai gyakorlatban. A feladatokat témahetekbe ágyazva találja az olvasó, a példatár így segítséget nyújthat egyszeri
foglalkozásokhoz, vagy akár komplett témahetek
megtervezéséhez is. A kiadványt tagoló vonalrajzos illusztrációk, hol a megértést segítik, hol közös nézegetésre, játékra inspirálnak.

Magyarországon az első kiadvány, amely az épített
környezeti nevelés elméletét és gyakorlatát az óvodai nevelés kontextusában tárgyalja.
A kiadvány 1000 példányban jelent meg, ebből
mintegy 30 példány osztottunk ki óvóképzőknek,
120 példányt óvópedagógusoknak.
A kiadvány alapját jelentő, az épített környezeti nevelést is magába foglaló kurzusokon – amely 2016
óta része az ELTE TÓK Óvópedagógus vizuális
képzésének – eddig közel 1000 hallgató vett részt.
Módszertani bemutatóinkon 200 -ra tehető az ezidáig részt vevő pedagógus, óvópedagógus.
A kiadványt az InSEA, a vizuális művészettel nevelők legnagyobb világszervezete is támogatta, és
felvette hivatalos, ajánlott irodalmai közé; hatására
indította a 3612+BuiltEnvironmentEducation nemzetközi hálózatát.
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örökSÉG
LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK
10 ismeretterjesztő anyag, egy
tanári kézikönyv és egy kapcsolódó asszociatív játék jelent
meg, amelyek internetes felületeinkről letölthetőek.
2018 az Európai Kulturális Örökség Éve volt. Ennek
alkalmából indítottuk az örökSÉG projektet, ami
a fiatal, középiskolás korosztály érdeklődését kívánja felkelteni az épített örökség iránt. Az örökSÉG
ismeretterjesztő anyagai érthetően, érdekesen,
a jelenbe és kifejezetten a fiatalok hétköznapi kontextusába ágyazva tárgyalja az épített örökséghez
kapcsolódó témákat. A történeti emlékeket kortárs
helyszínekkel állítjuk párhuzamba, hogy az épített
örökséget élővé, maivá, relevánssá tegyük.
A cél, hogy a fiatalok gondolkodjanak és beszéljenek az épített örökségről – akár a régi műemlékek,
akár a kortárs street art hordozta üzenetekről és

értékekről. A véleménynyilvánítást gondolat-, és
vitaébresztő kérdésekkel segítjük. Az ismeretterjesztő anyagok nem konkrét épületekről, korokról
informálnak, hanem a múlt segítségével a jelen
megértésére, a kortárs kultúrában, épített környezetben rejlő értékek felismerésére ösztönöznek.
A mai fiatalok vajon mit hagynak örökül a következő
generációknak? Milyen értékeket hoznak létre, ami
majd az épített örökség részévé válik?
Tíz tematikus ismeretterjesztő anyagot tettünk elérhetővé internetes felületeinken. A téma iránt érdeklődő pedagógusok számára pedig tanári kézikönyv
készült.

Várrom?

Szerzők: Tóth Eszter,
Sebestyén Ágnes
Grafika: Kapitány Eszter
Fotók: Bán András
A gyerekek korosztálya:
14-18 évesek

VÁROS, ORSZÁG:

Romkocsma?

Magyarország,
Budapest
Több, mint 1000 letöltés.
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Élmények

Guba Anna

óvópedagógus

A kultúrAktív Egyesülettel Sebestyén Áginak köszönhetően kerültem
kapcsolatba. Évfolyamtársak voltunk, és barátok vagyunk. Mondogatta, hogy nekem való ez az egyesület, hiszen építészettel és gyerekekkel
foglalkozik egyszerre. Végül tényleg magával ragadott a kultúrAktív. Sok
mindent kapok itt: ismeretet az épített környezeti nevelésről, új szemléletmódot, különleges emberekkel való találkozást. Számos nagyszerű élményem volt: gyerekekkel maketteztünk, játékot vezettem, előadtam, és
sokat beszélgettünk, játszottunk együtt. Élveztem az összes csapatépítő hétvégét: a bécsit, a pécsit, a gödöllőieket. A klubnapokat különösen
szeretem. Számomra talán az egyik legfelemelőbb pillanat az volt, amikor
egy hosszú tanulási folyamat után kézbe vehettem az Épített környezeti
nevelés az óvodában című könyvet, amin közösen dolgoztunk.

A kultúrAktív közösség számomra olyan szakmai csoport, amelyben szabadon, a szakmánk néha szigorú kereteit elhagyva, bármi megtörténhet
– illetve annak az ellenkezője is. Egy inspirativ közösség ahol a „száraz”
szakmaiságból kilépve új szemszögből és új gondolatok mentén érthetem
meg az épített környezet és az emberek kapcsolatát. Minden egyes találkozó vagy program új és új meglátásokat adott nemcsak a munkámhoz,
a napi szakmagyakorláshoz – legyen az oktatás, kutatás, tervezés vagy főépítészi munkakör –, de a közösségi élethez is. A fiatal generációkkal való
kapcsolattartásra kevés idő jut, viszont a közösségi együttéléshez, illetve
a közösségi terek kialakításának szempontjából fontos, hogy megismerjük az ő gondolataikat, térhasználatukat. Az egyesületben eltöltött közel
hét év alatt rendkívül sok ismeretanyaggal lettem gazdagabb, amik nem
csak szakmaiságomat, de személyiségemet is befolyásolták.
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Gyergyák János
főépítész, oktató

Hetedikesként friss, a város és az építészet iránt érdeklődőként talált meg
az egyesület. Lényegében meginvitáltak egy foglalkozásukra, és onnantól kezdve ezek már a mi foglalkozásainkká váltak. Ekkor vettem részt az
Urbanity első bemutatkozásán, amit azóta is fejleszt az egyesület, és ami
díjat is nyert. Rögtön megtetszett a közösség és a cél. Nagyon fontosnak
tartom az egyesület tevékenységét, akár gyerekek akár a szakmabeliek
számára. Az egyesületnek mind szemléletmód-, mind életmódváltoztató
hatásai vannak és voltak rám is. A nagyon széles körű foglalkozású tagok
és érdeklődők rendkívül színessé teszik a társaságot és a foglalkozásokat, és mindannyiuk valami sajátot, valami egyedit tudnak hozzátenni.

Gyárfás Eszter
építész

Rékasi Ákos
diák

Az első kultúrAktívos projekt, amiben részt vettem, 2012-ben a budafoki
általános iskolásokkal megvalósított, közösségi tervezéssel egybekötött
érzékenyítő foglalkozás volt. Ez az együttműködés szakmailag es személyesen is nagyon meghatározó élmény volt számomra. Fantasztikus volt
megélni, ahogy az egyesületet meghatározó értékek a közös munka során kirajzolódtak: a szakmai minőség és elhivatottság mellett a munkát
a bizalom, az átláthatóság és a végtelen nyitottság formalta. Az évek során sokat tanultam nemcsak az épített környezeti nevelésről, de egy szervezet működéséről is. A programok kidolgozásában a tudatosság mellet
a játékosság, a hard és soft skillek fejlesztése mindig fontosak voltak,
csakúgy, mint sajátunk mellett a fiatalok munkájának komolyan vétele,
vagy a (magunkra ugyanúgy érvényes) tanulni-fejlődni akarás elve. Ez az
attitűd jellemzi az egyesületet azóta is, és ez az, ami miatt (nekem) azóta
is öröm es tanulságos a kultúrAktívval együtt alkotni. Nagyon szeretném,
ha ez 10 év múlva is pont így lenne.
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Élmények

Böhler Nóra
múzeumpedagógus

Milyen kicsi a világ! – szokás mondani, amikor kiderül, van legalább egy
közös ismerős vagy egy közös pont két újdonsült ismerős között. Különösen szeretem azt a pillanatot, amikor fény derül erre a közösre, amit
a kultúrAktívban számtalan alkalommal tapasztaltam. Itt ezek a kapcsolódások hálózatba rendeződnek, és amikor a háló egyik pontja megmozdul, az
hatással van a többire: bizonyos részek megerősödnek, mások meglazulnak,
de a kötelék megmarad, és mindig jönnek létre újak is. A csapat egyik nagy
erősségének tartom, ahogy ezeket a hálókat szövögetjük. A számomra két
legkedvesebb projektről szólva, a Vizes város, Budapest pályázatban több
tucat együttműködő partner egy-egy kisebb erőfeszítése révén szokatlan, új
minőségű dolgok születettek, amelyeket újrahasznosítható tudástár formájában a projekt honlapján őrzünk. Az Urbanity esetében pont fordítva történt: a civil kortárs művészeti szcéna nagyszabású közös fellépése hívta életre
a játékot, ami azóta számtalan tematikus verzióvá nőtte ki magát.

Az építészek hiú figurák, az épített környezeti nevelés területe pedig az
ember alkotta tárgyi világ és a társadalmi percepció olyan keresztmetszete, ami azzal kecsegtet, hogy értő, gondos és kritikus közönség nevelhető ki. A kultúrAktív munkáját ugyan a kezdetektől figyelemmel kísértem, csak hollandiai építésztanulmányaimat követően, 2019 második
felében csatlakoztam az egyesülethez. A LED2LEAP projekt keretében
a fiatalok bevonásához kapcsolódó témákkal foglalkozunk, játékot fejlesztünk, és iskolaudvarok megújulásának lehetőségeit vizsgáljuk. Egy
olyan közösség és felület létrehozása a cél, amely a projekt hároméves
futamidejének lejártán túl is hozzájárul a részvételben rejlő demokratikus értékek népszerűsítéséhez. Reményeim szerint az egyesülettel még
hosszan támogathatjuk, gazdagíthatjuk egymás útjait!
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Építészet, játék, gyerekek, felfedezés, múlt, jövő, alkotás, alakítás, megismerés, ötletelés, kaland, jó társaság, minőség. Ezek azok a szavak,
melyek együtt jelentik mindazt, ami fontos számomra a kultúrAktív Egyesület tevékenységében. „Ne csak nézz, hanem láss!” Építészként fontos
számomra, hogy a gyerekeknek átadjuk azokat az eszközöket, mellyel
könnyebben tudnak látni, érzékelni, véleményt mondani épületekről,
városról, a lakóhelyükről. Erre ad lehetőséget az egyesület Tiéd a város
könyvsorozata, melynek Ferencváros gyerekeknek című kötetét nagy
örömmel írtam meg. Nagyszerű alapja táboroknak, utcai sétáknak
a könyv, és jól kapcsolható az egyesület által fejlesztett Urbanity társasjátékhoz is. Jó megtapasztalni, ahogy a gyerekek felfedezik saját gondolataikat a városról, mernek alkotni, építeni, és nem utolsósorban elmondani
véleményüket, kritikájukat, ötleteiket. Örömmel tölt el, hogy immár 5 éve
a csapat tagja lehetek. Hiszem, hogy a munkánk fontos, jövőt építő. Boldog születésnapot kultúrAktív!

Demény Ilka

Demeter-Guba Erzsébet

építész

múzeumpedagógus

Izápy-Tóth Nikoletta
építész

Ha a kultúrAktív Egyesületre gondolok, elsőre az jut eszembe, hogy
olyan, mint egy mesebeli kastély nagy hatalmas kerttel, amelyhez mindenki hozzá tudja tenni, ami a saját személyiségéből, szakmai tudásából
fakad. Az épület és a kert folyamatosan bővül, gazdagodik, de mindvégig
egészében harmonikus marad, jó érzéssel tölti el azt, aki részese ennek
a éptkezésnek, és azt is, aki kívülről ránéz. Egyetemista koromban a nővérem révén csatlakoztam az egyesülethez. Volt olyan időszak, amikor szorosabban és aktívabban tudtam bekapcsolódni a tevékenységekbe, volt,
amikor túlvállaltam magam, és nem sikerült végigvinni, amibe belekezdtem, de aztán adódott lehetőség az újrakezdésre is. Hálás vagyok, hogy
ebben a közösségben van egy nagyon szeretetteljes nyitottság (szakmailag is!) és lendület, ami magával tud ragadni. Jó megélni, hogy az épített
környezeti nevelést mennyi oldalról lehet megközelíteni, rengeteg különböző szakmai háttérrű emberrel megismerkedhettem, tanulhattam tőlük,
és közös programokon, projekteken dolgozhattunk együtt.
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Alakítsd a városod!
Az Alakítsd a városod! egy komplex program, amely
során pécsi diákok gondolkodtak azon, hogyan
tehetnék szebbé és fiatalok számára is élhetőbbé
a város köztereit.

1.

LÉPÉS – PARTICIPÉCS JÁTÉK

Egy középiskolásokból, egyetemistákból, és szakemberekből álló csapat közösen fejlesztette a ParticiPécs társasjátékot. A játék alapja Pécs városa,
kerettörténete pedig maga a valóság. Vajon hogyan tehetjük jobbá, élhetőbbé és érdekesebbé
a saját lakókörnyezetünket? Hogyan tudunk részt
venni a város alakításában? Akárcsak a való életben, a játékban is számtalan lehetőség nyílik erre:
a játékosok fákat ültethetnek, műemléki értékű
épületek megóvásáért küzdhetnek, parcellát bérelhetnek a közösségi kertben, utcafesztivált szervezhetnek, és eközben együtt gondolkodnak városfejlesztésről és közösségi életről. A város pedig
közben folyamatosan változik…
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2.

LÉPÉS – PARTICIPÉCS AZ ISKOLÁBAN

Az oktatójátékra épülve hét pécsi iskolában összesen kilenc foglalkozásra került sor. A ParticiPécs
társasjátékkal játszva a diákok különböző cselekvési mintákat ismerhetnek meg, és a játék biztonságos keretein belül kipróbálhatták, hogyan alakíthatják át kis léptékű beavatkozásokkal a várost.
Ezután ők maguk terveztek köztéri beavatkozást
egy általuk választott helyszínre. A foglalkozásokon
180 diák 35 köztéri beavatkozás ötletét dolgozta ki,
ezek közül 15-öt egy kiállításon mutattunk be a helyi döntéshozóknak és a lakosságnak.

3.

LÉPÉS – KÖZTÉRI BEAVATKOZÁSOK

A program harmadik szakaszában a középiskolások által tervezett köztéri beavatkozások megvalósítására került sor. Három ötlet közösségi együttműködésben valósult meg. A diákok, a munkában
résztvevő építész hallgatók, doktoranduszok és oktatók élménnyel és rendkívül sok tapasztalattal gazdagodtak, miközben a város egy-egy tere élhetőbb
és szerethetőbb lett az új köztéri beavatkozásokkal.

Projektvezető: Tóth Eszter
játékfejlesztő csapat: Divéki Lili, Garamvölgyi
Róbert, Gyergyák János, Herner Ákos, Ignácz
Dávid, Katona Réka, Nagy Csilla, Németh Réka,
Orcsik Dávid, Plutzer Anikó, Schillinger Laura
ParticiPécs aktivisták: Borbás Réka, Borbás
Renáta, Gál Bence, Mózes Anett, Pajor Péter,
Kovács Csaba, Tóthné Pfaff Éva, Zilahi Péter
Grafikus: Sirály Dóri
A gyerekek korosztálya:
13-18 éves diákok

Urbanity

		
2.

14-18 éves fiatalok számára adaptált játék egy pillanat alatt feje tetejére állítja a tanórát. A középiskolások saját lakókörnyezetüket érintő, érinthető
változásokat vitatnak meg a játékban.

		
3.
Az Urbanity párbeszéd alapú társasjáték, amelyben
a játékosok eldöntendő kérdéseket megválaszolva
különböző városi jelenségekről alkotnak véleményt.
A játék izgalmát a kérdések aktualitása, a párbeszéd öröme, a vélemények rendkívüli változatossága adja, és annak felismerése, hogy mindenkinek
joga és lehetősége van a véleményalkotásra. Az Urbanity 2015-ös off biennálés debütálása óta több
mint 800 különböző hátterű játékost – fiatalt és időset, szakértőt és laikust, ismerősöket és ismeretleneket, döntéshozót és civilt – hoztunk össze, hogy
a villámjátékban elmondhassák és ütköztethessék
véleményüket az őket érintő városi jelenségekről
vagy éppen változásokról. A játék több civil partnert
is együttműködésre inspirált, gazdagítva ezzel a városi élettől zajló diskurzust.

ISKOLAI URBANITY

		
1.

UTCAI URBANITY

Rászólnánk-e arra, aki felteszi a lábát a villamoson?
Kipróbálnád-e a szemétre dobott ételből készült fogást? Örökség-e a lakótelep? A közterületi akciókon
megszólított játékosok főváros hétköznapi működéséről és aktuális trendjeiről cserélnek véleményt.

ZÖLDEBB BUDAPESTET!

Budapest Zöld nevű játékunkban a XIII. kerület zöldítésével és a zöldfelületek fejlesztésével foglalkozunk. A játék Belsőkertek Csoporttal való együttműködésünk eredménye.

		
4.

HOGYAN LEGYEK MINIMALISTA?

A Messzelátó Egyesületnek fejlesztett Simplicity
játékunkban a minimalista városi életmódról vitázhatnak és hozhatnak életmódváltoztató döntéseket
a játékosok.

		
5.

ÖRÖKSÉG. NEKEM.

A DANUrBanity játékunkat a Kortárs Építészeti
Központtal együttműködésben készítettük a duna
mentén élő közösségek épített, természeti, kulturális és rejtett örökségének feltérképezésére és hasznosítására.
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Safecity

		
2.
		

KÍSÉRLETI KÉPZÉS
A FELSŐOKTATÁSBAN

Hazai egyetemekkel (BME, SZIE, ELTE, PTE)
együttműködve kísérleti képzést indítottunk építész, tájépítész és környezetpszichológus képzéseken. Az interdiszciplináris képzésben részt vevő
hallgatók az építészeti bűnmegelőzés alapelveit
egy település életére vetítve ültetik át a tervezésbe.
Az építészeti bűnmegelőzés a környezet átgondolt
alakításával és a közösség összefogásával teremt
gondozott és minőségi városi tereket, ahol bármely
korosztály biztonságban és otthon érezheti magát. A Safecity projektben a bűnmegelőzési szempontjából fontos környezetalakítási lehetőségeket
népszerűsítettük Magyarországon. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal és a Lechner Tudásközponttal együttműködésben olyan átfogó programsorozatot indítottunk, amelyben a gyakorló és a még
tanuló tervezők mellett mellett a helyi és iskola közösségek is megismerkedhettek az építészeti bűnmegelőzéssel.

		
1.
		

KONFERENCIASOROZAT AZ ÉPÍTÉSZETI
BŰNMEGELŐZÉSÉRT

Négyrészes konferenciasorozatunkat az építészeti
bűnmegelőzés különböző témái köré szervezetük:
a hazai és a nemzetközi jó gyakorlatok mellett,
a helyi közösségek és az oktatási intézmények építészeti bűnmegelőzésben betöltött szerepével és
lehetőségeivel is foglalkoztunk.

		
3.
		

TELEPÜLÉSI ÖSSZEFOGÁS
AZ ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉSÉRT

A mintaprojektben Törökbálint városvezetésével és
intézményvezetőivel, bűnmegelőzésben és téralakításban jártas szakértőkkel, egyetemi partnerekkel
és civilekkel működtünk együtt a település biztonságosabbá tételében, valamint egy rugalmas, más
településre is adaptálható modell létrehozásában.
		
4.
		

NEVELÉSSEL AZ ISKOLAI KÖRNYEZET
BIZTONSÁGOSABBÁ TÉTELÉÉRT

Az óbudai Vécsey János Leánykollégium pedagógusaival egy innovatív, élménypedagógiára épülő
pedagógiai programot dolgoztunk ki, amelynek
eredményeként a diákok megismerkedhettek az
építészeti bűnmegelőzés szempontjaival és közösségi tervezési folyamatban biztonságosabbá tehették
ź a kollégium belső és külső tereit.
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Együttműködések

Erősítjük
egymást

Együtt
újítunk
Az elmúlt tíz évben fantasztikus partnerekkel dolgoztunk együtt: civil szervezetekkel és önkormányzatokkal, iskolákkal és egyetemekkel, múzeumokkal és építészirodákkal, szakemberekkel
és persze gyerekekkel. Velük és tőlük rengeteget
tanultunk, együtt fejlődtünk. Az együttműködések révén új utak nyíltak meg előttünk, és mi is
igyekeztünk új utakra – témákra, szempontokra,
módszerekre, problémákra és megoldásokra felhívni partnereink figyelmét.
Kezdettől fogva arra törekszünk, hogy minél több
szervezettel, intézménnyel, szakemberrel, szakmával működjünk együtt, mert azt valljuk, hogy
így tudunk fejlődni, innovációt létrehozni, nagyobb
hatást elérni. Igyekszünk minőségi kapcsolatot
kialakítani a partnereinkkel, amelyben mindenki
hozzáteheti szakmai tudását, személyes tapasztalatait, egyéni megközelítésmódját.

Tanulunk
egymástól

Összekötünk
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Együttműködések
Módszertani képzések

Projektnapok

Előadások

ISKOLÁK

ÉPÍTÉSZ IRODÁK
Tananyagfejlesztés

Képzések
Projektek

Gyakorlatok

CIVIL SZERVEZETEK
EGYETEMEK

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK

Oktatás

Projektek
Gyerekprogramok
Szakmai programok

Kurzustervek

Képzések

Közösségi tervezés
SZAKMAI SZERVEZETEK

TELEPÜLÉSEK

Közösségi akciók

Kiadványok

Stratégiák

Szakmai programok

Partnereink rólunk

Bálint Imre
a Magyar Építész Kamara vizuális
nevelésért felelős megbízottja

Az évezredek során változó, fejlődő társadalmunk mindegyike kialakította
a korának megfelelő kultúráját. A vizuális kultúra is ide tartozik, jóllehet
erről napjainkban nem sok szó esik. A Magyar Építész Kamara, felismerve a hiányt, elindított egy hiánypótló tevékenységet, melynek első lépéseként hozzáértő partnereket keresett. A kultúrAktív Egyesület is ilyennek
tűnt, és immáron többéves együttműködésünk is ezt bizonyítja. A vizuális
gondolkodásmód kialakulása, fejlesztése gyermekkortól fontos. Óvodai
foglalkozások keretén belül, országos szinten indítottuk ezt el a kultúrAktív közreműködésével. Az óvodapedagógusok továbbképzése szintén
elindult. A Kamara támogatásával Guba Anna, Pataky Gabriella és Tóth
Eszter tollából napvilágot látott az Épített környezeti nevelés az óvodában
című könyv. Jelenleg a VII. kerületben folynak az előkészítő munkálatok
az előbb említett programsorozat beindítására. A Magyar Építész Kamara nevében további sikeres munkát kívánunk, melynek hatása várhatóan
társadalmi szinten is észrevehető lesz.

A két szervezet együttműködése sok-sok évre nyúlik vissza, mert a célunk
közös: párbeszédet kezdeményezni az épített környezet és a városfejlesztés kérdéseivel kapcsolatban, amit közösen eredményesebben tudunk
elérni. Fejlesztettünk már közös társasjátékot, ami a Duna-partok lehetőségeivel foglalkozott, szerveztünk közösen gyerekfoglalkozásokat, részt
vettünk konferenciákon és előadásokon. A KÉK tavaly indította el külföldi
mintára az ArchiKids városi fesztivált, amellyel célzottan a gyerekeket és
a családokat szeretnénk megszólítani. Ennek a kapcsán talán még szorosabbra fűződhet az együttműködésünk a kultúrAktívval. És reméljük, hogy
valamilyen formában együtt tudjuk majd ünnepelni a KÉK által szervezett
Budapest100 és a kultúrAktív 10. szülinapját is!
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Egyre erősödő szárnyait próbálgató környezetpszichológusként a kultúrAktív Egyesülettel az elmúlt 10 évben több formában találkoztam, több
esetben (rendkívül szimpatikus módon) gyakorlatilag anélkül, hogy tudtam volna, az Egyesülettel találkozom: „csak” jó kezdeményezéseket,
kiváló, gyerekek számára készült téri tájékozódást és helyismeretet serkentő könyveket és játékot láttam, fiatal, lelkes és okos szakemberekkel
való eszmecserékre, konferenciákra kaptam meghívást. Ahogy telt-múlt
az idő, egyre jobban látható lett számomra és a szakemberek számára is
a kultúrAktív Egyesület – ebben a tekintetben közös a sorsunk: az általam
alapított környezetpszichológia is ez alatt az időszak alatt erősödött meg,
amit nem kis részben a kultúrAktív Egyesülettel való együttműködésnek is köszönhetek. A projektek, amelyekben együttműködtünk (például
a SafeCity projekt) vagy amelyekben egymás mellé rendelt partnerek vagyunk (például az iskolakertek projekt) a különböző mértékű és stílusú
együttműködések kapcsán folyamatosan ráerősítenek arra, amit eddig is
tudtam: ma Magyarországon lehet épített környezeti nevelés / megismerés projektet csinálni a kultúrAktív nélkül is, de nem érdemes. Gratulálok,
kultúrAktív, csak így tovább!

Szőke Tímea

Reith Gábor

a Budapest100 projektvezetője

mestertanár

KÉK – Kortárs Építészeti Központ

a Vécsey János Leánykollégium
intézményvezetője

Dúll Andrea
környezetpszichológus, az
MTA doktora, az ELTE Szervezet- és Környezetpszichológia
Tanszékének vezetője, a BME
Szociológia és Kommunikáció
Tanszékének egyetemi tanára

A Safecity középiskolai építészeti bűnmegelőzés mintaprojekt a Vécsey
János Leánykollégiumban valósult meg. A program során alkalmazott
élménypedagógiai módszerek (kortárs élő könyvek, vitaszínház, filmkészítés, fórum, műhelyfoglalkozás, közösségi tér átalakítása, identitást erősítő pályázat, plakát- akció, közösségi tervezés, közösségi megvalósulás)
motiváló hatással voltak a kollégium diákjaira, tanáraira és a Safecity kollégáira. A közösen kidolgozott programok és módszertanok jól illeszthetőek nemcsak kollégiumok, de más közoktatási intézmények programjaiba
is. A különböző korosztályok jól tudtak kommunikálni és együttműködni
közös tevékenységben, ez a sokszínűség a programok előnyére vált. Köszönetet érdemel a Safecity program teljes csapata a színvonalas és elkötelezett hozzáállásáért.
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Partnereink rólunk

Csehné Berényi
Beáta
pedagógus, Budaörsi
1. Számú Általános Iskola

Együttműködésünk kezdetén az Urbanity társasjáték játékvezetői képzését
szerveztem meg az iskolánkban a kollégáimat és néhány építész szülőt is
bevonva, hogy szélesebb körben ismerjék meg a játék lényegét, és építsék be mindennapi munkájukba. Nagy sikert aratott a játék! A játékvezetői
szerepben később magunkat is kipróbálhattuk. A diákokkal megvitattuk,
hogyan alakítanák át a környezetüket. Valóban kivitelezhető ötletekkel, tervekkel álltak elő, érveltek egymásnak, meggyőzték egymást az elképzeléseikről. Az együttműködést folytatjuk: az iskolai közösségi terek és az iskolaudvar újragondolásában a LED2LEAP nemzetközi projekt keretében,
a Szent István Egyetemmel együttműködve. Az eddigi tapasztalataim alapján nagyon pozitív, kreatív, lendületes, ötletekkel teli csapatot ismertem
meg, akikkel szívesen tervezgetem a jövő iskolájának környezetét is.

Budapest XVIII. kerülete, Pestszentlőrinc-Pestszentimre hivatásos emlékőreként több mint 10 éve vágytam egy olyan helyi kiadványra, amely az általános
iskolás korosztálynak szól, színes, képes, aktivitásra szólító. Gyűjtöm az ilyen
műveket, tanár szakos szakdolgozatomat a helyismeret/helytörténet oktatás
lehetőségeinek feltérképezéséből írtam. 2018-ban egy állásinterjúra hozta magával a KultúrAktív Egyesület sorozatának kötetét a múzeumba egy reménybeli
pályázó. Ez a ferencvárosi kötet volt, aminek grafikái, szerkezete azonnal megtetszett. Szerencsére a fenntartó önkormányzatunk irodavezetője is azonnal
beleszeretett, így még 2018-ban megkerestük az egyesületet, és Tóth Eszterrel
közösen megkezdtük a kötet előkészítését. Nem volt könnyű a dolgunk, mivel
ahhoz, hogy igényes kötet szülessen, jó szerzők és grafikus, és pénz szükséges.
Jó csapatmunka, szép és hasznos végeredmény, több könyvbemutató a pedagógusoknak: 2019-ben a kerület 21 általános iskolájába, 1200 4. osztályos
kisdiákhoz jutott el a Pestszentlőrinc—Pestszentimre gyerekeknek.
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Heilauf Zsuzsanna
intézményvezető,
történész muzeológus
Tomory Lajos Múzeum

Egy önkormányzat életében az a lehetőség, amit az egyesület villantott
fel tulajdonképpen a jövőt mutatja meg, és utat jelöl ki az önkormányzatnak. Változik a világ, változnak az igények, és az önkormányzatoknak
a civil szervezettekkel sokkal szélesebbre kell nyitni az együttműködés felületét. Folyamatos egyeztetések, munkacsoportok, játékos lehetőségek
segítenek elérni azt a célt, ami szerethető és emberbarát települést eredményez majd. Törökbálinton ezt az úttörő munkát a kultúrAktív egyesület
kezdte el, és a várost és az embereket érintő közbiztonságot is szorosan
felölelő Safe City projektben egyesítette. Közbiztonság, élhető városi környezet, együtt gondolkodás, emberek és civilek, egyeztetés és nagy nagy
harmónia az, amit az egyesület elhozott nekünk. Szakértelemmel, tudással és tenni akarással. Hálás köszönet érte!

Bánáti + Hartvig
Építész Iroda

Géczy Krisztián
alpolgármester
Törökbálint

Egy asztalon „ugrálós” workshop jut eszünkbe elsőként a kulturAktívról,
amelyen kötetlenül, jó hangulatban beszélgettünk az építészeti bűnmegelőzésről. Ismeretségünk azonban régebbre nyúlik vissza: részt vettünk
az egyesület SAFECITY konferenciáján, ahol elsősorban környezetpszichológiai előadásokat hallhattunk. Ezt követően hívtuk meg az egyesület
tagjait, hogy jobban elmélyedhessünk a témában. A workshop fókuszában a köztéri bűnelkövetés csökkentése, a biztonságérzet növelése, és
az épített környezet viszonya állt. A téma nem volt ismeretlen számunkra,
a kultúrAktív segítségével azonban mindezt koncentráltan gondoltuk át,
és szisztematikusan foglaltuk össze – időnként az asztalra is felmászva,
a kreatív játékok során. Ezután Dúll Andrea környezetpszichológussal
is felvettük a kapcsolatot, aki szorosan együttműködik az egyesülettel.
A vele folytatott munka az éppen aktuális, börtöntervezési projektünkre is
hatással volt: célunk – hogy olyan büntetés-végrehajtási intézményeket
tervezzünk, melyek támogatják a fogvatartottak aktív és hasznos visszatérését a társadalomba – hangsúlyosabban jelenhetett meg a terveken.
Bízunk benne, hogy a kultúrAktívval ápolt kapcsolatunk itt nem áll meg,
és a jövőben is lesz alkalmunk az együttműködésre!
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Kitekintés a jövőbe
A következő 10 évet is olyan tevékenységekkel
szeretnénk tölteni, amelyek erősítik az emberek és
a lakókörnyezetük kapcsolatát.

A formális és nem formális oktatásban
nagyobb szerepet kapjon az épített
környezet, és a gyerekek lakókörnyezete!
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Még több és jobb városi témájú játékunk
legyen! Élőtársasainkkal hódítsuk meg
az országot!
Az épített környezet tervezésében és fejlesztésében érvényesüljenek a gyermekek és
fiatalok szempontjai! Élvezzük a gyerekek
bevonásával létrejött tereket!
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Olyan egyénekről és közösségekről álmodunk,
akik a hétköznapokban tudatosan és konstruktívan alakítják a saját lakókörnyezetüket, kötődnek
a hozzá, és felelősséget vállalnak iránta. Víziónkban az emberek pozitívan élik meg a gyökereiket,
és alapvetőnek tartják a lakókörnyezet értékeinek
létrehozását, alakítását, gondozását és továbbhagyományozását a következő generációk számára.
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Eljött az idő, hogy újragondoljuk és –fogalmazzuk
a céljainkat, terveinket. A második 10 évet ezért
egy stratégiaalkotó folyamattal indítjuk, amelynek
első lépéseként összegyűjtöttük, hogy mit kívánunk a következő 10 évben. Ezekkel a pozitív gondolatokkal búcsúzunk:

Minden településnek legyen saját
Tiéd a város könyve!

Olyan épített környezetet látunk magunk
előtt, amely élhető, biztonságos, és ami különösen a gyerekeket és a fiatalokat inspirálja,
és a fejlődésében segíti. Víziónkban a lakóhelyen szerzett élmények és tapasztalatok
arra ösztönzik a fiatalokat, hogy a felfedezzék
és megértsék azt, valamint saját szerepüket
környezetük és közösségük alakításában.

Még több újszerű, innovatív és kreatív
módszer és tapasztalat segítse az épített
környezeti nevelés gyakorlatát!

Bővüljön az elméleti tudástárunk, amit
szakmai kiadványok formájában osztunk
meg a széles közönséggel!

Legyen saját irodánk!

Szektorokon és szakmákon átívelő projektjeink segítsék az innovációt, a tudáscserét
és a hálózatosodást!

Szakmai programjaink és képzéseink még
több építészt és pedagógust állítsanak
az épített környezeti nevelés mellé!

Nemzetközi kapcsolataink inspirálják
és erősítsék a hazai épített környezeti
nevelés gyakorlatát!
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