
TERVEZETT PROGRAMELEMEK:

• ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT – időjárásmérők, előrejelzések megismerése
• MTA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT – interaktív ismeretterjesztés a Duna élővilágáról 
• „A KLÍMAVÁLTOZÁS KIHÍVÁSAI” – kiállítás bemutató a Klímaközpontban 
• MEGÚJULÓ ENERGIA TANÖSVÉNY – szabadtéri eszközbemutatók
• A KÖZLEGELŐK TRAGÉDIÁJA – környezettudatosságra érzékenyítő drámajáték és előadás 
• MULTIMÉDIÁS BEMUTATÓ a globális ökológiai válságról 
• ÖKO-JÁTSZÓTÉR – vízhasználat, energiagazdálkodás, hulladékkezelés 
• TERMÉSZETI KINCSEK NYOMÁBAN – a helyi élővilág felfedezése kincskereső program keretében
• A „SZENTENDREI-ÖKOSZIGET” KINCSEI – termelői piac 
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SZERVEZŐK:

Az ENSZ 1993-ban nyilvánította március 
22-ét a Víz Világnapjának, felismerve hogy 
ez a természeti kincsünk kiemelkedő figyel-
met és védelmet érdemel.

2015-ben Szigetmonostor Önkormányzata 
és az Outdoor Mission Kft. megrendezte 
első Víz Világnapja rendezvényét Sziget-
monostor Faluházában, ahol több száz diák 
környezetvédelmi ismeretterjesztésben ré-
szesült. 

A rendezvény 2016-ban ismét megrende-
zésre kerül, ahol szélesebb korosztályt és 
még több látogatót várunk. Az idei ese-
mény fókuszában a globális klímaváltozás 
és a víz kapcsolata lesz. A téma aktuali-
tását a tavalyi ENSZ Párizsi Klímacsúcs, a 
klímamenekültek kérdése, illetve az egyre 
nagyobb számban megjelenő szélsőséges 
meteorológia események is jelzik.



Tematikus programok:

TERMÉSZETI KINCSEK NYOMÁBAN  
– ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAM GYEREKEKNEK
Az alsó tagozatos iskolások környezeti érzékenyítésének legfontosabb eszköze 
a játék és a természet szépségeinek megismerése. Ennek a két komponensnek 
a keresztezéséből alakult ki a számukra szervezett mini-expedíció, amelynek 
során a gyerekek navigációs eszközök segítségével fedezhetik fel és ismerhetik 
meg a természet helyi szépségeit.

A KLÍMAVÁLTOZÁS KIHÍVÁSAI  
– KIÁLLÍTÁS BEMUTATÓ
Szigetmonostor Klímaközpontjának állandó kiállítása „A klímaváltozás 
kihívásai”, amely hazánkban egyedülálló módon a tudomány, a technika és 
a művészet elemeit ötvözve mutatja be korunk egyik legnagyobb környezeti 
problémáját a globális éghajlatváltozást. A rendezvény ideje alatt, a meghívott 
felső tagozatos osztályok szervezett tárlatvezetésen ismerhetik meg a kiállítást 
és ezen keresztül betekintést nyerhetnek ennek a problémának a különböző 
aspektusaiba.

A KÖZLEGELŐK TRAGÉDIÁJA  
– KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA ÉRZÉKENYÍTŐ 
DRÁMAJÁTÉK ÉS ELŐADÁS
A középiskolás korosztály már alkalmas arra, hogy komplexebb környezeti 
összefüggéseket is átlásson, ezért a program során ennek a korosztálynak 
speciális környezeti érzékenyítő programmal szolgálunk. A közlegelők 
tragédiája drámajáték lényege, hogy a játékban szereplőket belehelyezzük egy 
környezeti problémát okozó helyzetbe, így világítunk rá arra, hogy a probléma 
oka saját gondolkodásunkban keresendő. A játékot a helyes viselkedési 
alternatívákat ismertető előadással zárjuk.

 

A RENDEZVÉNY RÉSZLETEI

A rendezvény célja olyan környezeti ismeretterjesztő és érzékenyítő programelemek bemutatása, 
amelyek rendhagyó módon a tapasztalati tanulás elemeit használva mutatják be a korunk 
környezeti kihívásit. A program összeállításánál különös hangsúlyt fektettünk a holisztikus 
szemléletre, amely a környezeti problémák megoldásának egyik alapfeltétele, illetve arra, hogy 
a problémák ismertetése mellett megoldási alternatívákkal is szolgáljunk. 

A rendezvény négy korosztály számára nyújt izgalmas és érdekes programokat. Alsó és 
felső tagozatos általános iskolás és középiskolás csoportok részére tematikus, a korosztály 
érdeklődését és tudását figyelembe vevő környezeti érzékenyítő programokat szervezünk. 
Ezekre a programokra előre leegyeztetett időpontban érkeznek a diákok. Ezen kívül szabadon 
látogatható programok sora lesz látogatható, amelyek a gyerekek mellett a felnőttek 
érdeklődésére is számot tarthatnak. 



Szabadon látogatható programok:

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Az Országos Meteorológiai Szolgálat tevékenységei közül leginkább az 
időjárás előrejelzést ismerjük, habár a szervezet ennél sokkal szélesebb körű 
tevékenységet folytat. A rendezvényen az időjárás előrejelző műszerek mellett 
a látogatók megismerkedhetnek a klímamodellezés alapjaival és a mostanában 
egyre gyakoribb szélsőséges meteorológiai jelenségek hátterével.

MTA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT 
A hazai ökológiai kutatások egyik élharcosa a Magyar Tudományos 
Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja. Az intézet bemutatóján a látogatók 
megismerkedhetnek a Duna élővilágával, valamint az éghajlatváltozás várható 
hazai következményeivel. A kiállítás lehetőséget ad, különböző növény és 
állatfajok felismerésére, szabad szemmel és mikroszkóppal való vizsgálatára. 

MEGÚJULÓ ENERGIA TANÖSVÉNY
Az Outdoor Mission Kft. megújuló energia tanösvénye olyan lowtech 
eszközöket mutat be, amelyek a nap, a szél, a víz és a biomassza energiáit 
használják. Házilag otthon található vagy könnyen beszerezhető anyagokból 
elkészíthetők, így lehetőséget kínálnak a látogatók számára, hogy saját maguk 
tegyenek valamit a klímaváltozás sebességének csökkentése érdekében. 
Ezen kívül ezeket a technológiákat közelebb hozza a lakossághoz, amely egy 
környezettudatosabb szemlélet kialakításának alapfeltétele.

ÖKO-JÁTSZÓTÉR
A gyerekek különböző korosztályának nyújt érdekes szórakozást az öko-
játszótér. Az energia, a hulladék, az idénynövények fogyasztása és más aktuális 
gyakorlati környezetvédelmi kérdéssel ismerkedhetnek meg a gyerekek. A 
játékon keresztüli megismerés a fiatal korosztály számára a leghatékonyabb 
módszer, amely alatt észrevétlenül gazdagodnak fontos ismeretekkel. Eközben 
a szülők a helyszínen újrahasznosított bútorokkal berendezett környezetben 
beszélgethetnek környezeti szakember kollegáinkkal. 

MULTIMÉDIÁS BEMUTATÓ  
A GLOBÁLIS ÖKOLÓGIAI VÁLSÁGRÓL 
A kiállítás több érzékszervünket egyszerre használva mutatja be Földünk 
olyan vidékeinek helyzetét, ahol a környezeti válság már mindenki számára 
felismerhetően érezteti hatását. Talpunk alatt érezhetjük a sivatag homokját, 
kivetítőn láthatjuk ezen tájakat és az ott élő emberek helyzetét, hallhatjuk a 
kialakult válság következtében dúló háborúk hangjait. A programelem felhívja 
a figyelmet arra, hogy a bolygón zajló problémák nem helyi érvényűek, hanem 
mindenkire egyformán tartoznak.

A „SZENTENDREI-ÖKOSZIGET” KINCSEI
Szigetmonostornak, illetve a Szentendrei-szigetnek hosszú távú elköteleződése 
az ökologikus életmód minél szélesebb körben való elterjesztése. Ennek 
kapcsán egy ideiglenes öko-piac keretében a helyi termelők bemutatkoznak 
különböző szezonterményeikkel.


