EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « KEZEDBEN A JÖVÕ! - VÁCI GYERMEK TALÁLKOZÓ» projektet az
Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében
2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés
625704-CITIZ-1-2020-2-HU-CITIZ-TT
Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 180 állampolgár részvételével, akik közül JÄRVENPÄÄ (30) – FI, ODORHEIU
SECUIESC/Székelyudvarhely (25) – RO, Dubnica nad Váhom és IPOLYSÁG/Sahy (100) – SK, Otrokovice (25) – CZ lakosai.
(VÁC – HU 120) fővel vett részt
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne VÁC - Magyarország (HU) volt, 06/06/2022 és 10/06/2022 között
Részletes leírás:
06/06/2022 - án a találkozó – Nyitónapján a téma „INTELLIGENSEBB EURÓPA” A jövő tudós polgárai, valamint „SOKSZÍNŰ
KULTÚRA=EURÓPA” Ismerkedés és csapatépítés - Indul a vetélkedő! A nyitó napon nemzetközi csapatokat szerveztünk, melyek a
találkozó idején végig versengve egymással, észrevétlenül ismerkedtek Európa és az Unió alapértékeivel. Első nap a
tudományokkal – az egyre „INTELLIGENSEBB EURÓPA”víziójával és Európa sokszínű kultúrájával kezdtünk. A Furfangos
csudavilág interaktív kiállítás és játszóház eszközei - tudományos fizikai jelenségeket bemutató interaktív játékok, ügyességi játékok,
ördöglakatok, logikai játékok, és zsonglőr játékok segítségével játékos, interaktív módon fejlesztették a gyerekek iskolai tudásukat,
miközben a csapat tagjai megismerték egymást, egymás kultúráját, közösen játszottak, játékosan tanultak egymással és egymástól.
07/06/2022 - én a téma EURÓPAI ZÖLD MEGÁLLAPODÁS - Fenntarthatóság és környezetvédelem napja. Mit is jelent ez? A
Kezedben a jövő című interaktív kiállítás megtekintése. A 4 fő erőforrás bemutatása: a talaj, a víz, a levegő és az élővilág.
Bemutattuk károsító hatásokat, ezek következményeit, valamint a megelőzés lehetőségeit. Földünk négy természeti erőforrásának
megóvásához kapcsolódó környezettudatos gondolkodást szeretnénk kialakítani, valamint ezek fenntarthatóságához vezető
viselkedés mintákat mutattunk be és ezeket erősítettük meg. Megismertettük és tudatosítottuk a globális, valamint a helyi környezeti
problémákat. A szemlélet formálás a fenntartható fejlődés jegyében ösztönöztük a gyerekeket az aktív megoldásban való
részvételre. A nap programját ligeti kirándulás, madármegfigyelés, közös fa ültetés és a csapatok bemutatkozása színesítette.
08/06/2022 – án a téma FENNTARTHATÓ KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZÖS TÖRTÉNELMÜNK és az EURÓPAI IDENTITÁS,
DEMOKRÁCIA – PARLAMENTI KIRÁNDULÁS és MARGITSZIGETI SÉTA. Vonattal Budapestre utaztunk, gyalogosan
megtekintettük a főváros nevezetességeit és a természetvédelmi oltalom alatt álló Margit szigetet. Budapest csodálatos természeti
adottságaival, és történelmével ismerkedve a gyerekek Európa történelméről, a döntésekbe való beleszólásról, fenntartható
környezetvédelemről kaptak ízelítőt. Túránk alkalmat adott a természetvédelem, a környezettudatos fejlesztés és a döntéshozatali
demokrácia megismertetésére, megvitatására. A nap témája a közös európai történelem, az európai identitástudat volt.
09/06/2022 – én a téma: EGÉSZSÉGES, TETTREKÉSZ, SZOLIDÁRIS EURÓPA - Az európai életmód előmozdítása - interaktív
kiállítás, előadás, vetélkedő folytatása - A Testünk a csoda interaktív kiállítás megtekintése közben megismerkedtünk az emberi test
érdekességeivel, az egészséges életmóddal, elsősegély nyújtási ismeretekkel, és higiéniai szabályokkal. Mindebben interaktív
játékok és paravánokon megjelenő érdekes, képes információk segítettek. Szakértői előadás és utána vetélkedő keretében
komolyan és játékosan készültünk egy maihoz hasonló járványhelyzetre. Célunk egészséges, tettre kész, szolidáris polgárokat
nevelni a jövő Európája számára. A nap programját Püspöki Palota és MEMENTO MORI kiállítás látogatása és Táncház a Váci
Dunakanyar Színházban színesítette.
10/06/2022 – én a téma: A DIGITÁLIS KORRA FELKÉSZÜLT EURÓPA Játékos, nyomozós kvíz játék Vác város nevezettességeiről
Digitális tudás - Játékos csapatverseny: Telefonod segítségével a város különböző pontjaiba kellett eljutni, ahol a város
nevezettességeivel kapcsolatos feladatot kellett megoldani és továbbhaladni. A természettudományokból nőtt ki korunk és a jövő
tudománya, az informatika. A gazdaság, a társadalom minden szegmensét átszövő, jövőbeni „digitális” korszakra készített fel a nap
programja. A nap vetélkedője a mai gyerekek lenyűgöző számítógépes ismeretei szólt. A világhálón otthonosan mozgó gyerekek
bizonyíthatták, hogy készen állnak Európa digitális forradalmára. Játékos formában ismerkedtek azokkal a rájuk váró feladatokkal,
melyek a jövő Európájának fejlődését meghatározzák. Este Búcsú vacsora Party.

