TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014
PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK
TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN

PTE PMMIK-MK b2 Transzciszciplináris Szakkollégium
1. A jó gyakorlat neve – a gesztor intézmény/szervezet neve és címe
Makovecz Imre Emlékest és annak előkészületei. Több városi összefogásával a Pollack Mihály
Műszaki és Informatikai Kar b2 Innovációs csoport, 7624 Pécs, Boszorkány u. 2.

2. A kapcsolatfelvételhez szükséges adatok
Cím: 7624 Pécs, Boszorkány u. 2
E-mail: b2pmmikmk@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/beeketto
Tel: Bognár Hajnalka 30/769 48 78, Kósa Balázs 30/5399616

3. A tevékenység-célok és az elérendő konkrét eredmények
Célunk az volt, hogy egy méltó meghitt megemlékezéssel rójuk le tiszteletünket Makovecz Imre
előtt, mindezt úgy megvalósítva, hogy az ő életszemléletét és munkásságát közben bemutassuk a
fiatalabb generációnak.

4. A tevékenység/ jó gyakorlat időtartama, ütemezése
A rendezvényt 2-3 hetes előkészítés előzte meg, minden részletre és magunknak szabott határidőre
betartva. Az előkészületek alatt, támogató szerzés, iskolákkal való kapcsolattartás,
civilszervezetekkel való közös munka egyeztetése folyt. November 19-20-án rendberakás és
takarítás a cél területen. A rendezvényre 2011. november 20-án került sor a Balokány-ligeti tavon.

5. Célcsoport, célcsoportok
A rendezvény célcsoportja minden tiszteletét lerovó polgár volt, valamint azon diákok, akik a
megemlékezésre kézzel készítet lámpásukat a tóra bocsájtották, szüleik felügyeletében.

6. A tevékenység/ jó gyakorlat megvalósításában részt vevő partnerek (ideértve a tervezést,
megvalósítást és az értékelést)
-

PTE PMMIK vezetősége és érintett tanári gárdája
Breuer Marcell Doktori Iskola
PTE EHÖK
Baranya Megyei Önkéntes Centrum
BIOKOM
Balokány-ligetért Egyesület
Krasznói Klára, Dévényi Sándor
Jysk
Pécsi Kisvállalkozók
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7. Megvalósítási módszerek
Az előkészítés folyamán, 4-5 hallgató óvodában, általános- és középiskolákban tartottak
előadásokat „Ki is volt Makovecz Imre?” címmel, majd ezt követően, minden diákot arra kértek,
hogy rajzolja, vagy fesse meg mit gondol ezek alapján az organikus építészről. Ezen rajzokból lett
még a helyszínen egy úszó lámpás, melyeket összeszedtünk és a helyszínre szállítottunk. A
rendezvény napján, a helyszínen a gyerekek, megkereshették műveiket, amelyek egy része olyan
jól sikerült, hogy nem lett a tóra helyezve, hanem inkább kiállítás céljából megőrzésre került.
A helyszínen kiállítás, élő hegedűszó és filmvetítés is várta az érdeklődőket.

8. A tevékenység/jó gyakorlat (a projekt, a fejlesztő program) erősségei
Az erősségei ennek a projektnek mindenképpen a városi összefogás, szemlélet tágítás és közös
apró tevékenységes összekacsolásával közel 4000 lámpás látványa a Balokány-ligeti tavon magával
ragadó és meghitt esemény volt.

9. A tevékenység/jó gyakorlat gyengeségei, melyeket javítani szükséges
Mindenképpen, a logisztikával adódtak nehézségeink, hiszen 4000 lámpás mozgatása, és
előkészítése rengeteg terek és leleményességet követel.

10. Eredmények (termékek, pozitív változások) – linkek, publikációk, filmek/riportok, stb.
Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a rendezvény színvonalát és lelki mélységét tekintve,
valamint a pozítív visszacsengés megjelent több fórumon is. A rendezvénynek köszönhetően,
sokkal többen felfigyeltek a híres építész munkásságára és arra is, hogy milyen érzés közösségben
tevékenykedni, valamint apró egyszerű eszközzel egy hatalmas tér részévé válni.
http://epiteszforum.hu/makovecz-imre-emlekest-beszamolo
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.475571619222102.1073741828.475558492556748
&type=1
http://alumni.pmmik.pte.hu/hir/egy/69
https://www.youtube.com/watch?v=MvyLZN8Ua2M
https://www.youtube.com/watch?v=HpY9PA6-waE

11. A tevékenység/jó gyakorlat (a projekt, a fejlesztő program) eredményeinek
alkalmazhatósága, felhasználhatósága más szervezetek/intézmények számára
Úgy véljük, ha a szervezetek, intézmények, és lakosok fognak össze közösen egy ötlet, magvalósítás
vagy tanulási folyamat mentén, akkor az eredményesebb és jobb hangulatú munkát teremt,
valamint biztosítja a jó viszonyt a következő lépések megtételénél. Tapasztalatunk szerint egy ilyen
rendszert felépíteni sok időbe és energiába kerül, ám minden pénzt megér, mikor a közös munka
beérik, és legyen az jó szó, vagy egy gyermek mosolya mikor látja az általa készített eszközt a
többihez csatlakozni.
A későbbi projektjeink során is igyekeztünk bevonni minél szélesebb érdeklődési körrel ellátott
embereket a megvalósításokba.

