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1. U4energy program
Kedves Iskolák!
Újra szeretnénk felhívni figyelmüket a U4energy programra, melyről bővebb leírást és a
pályázathoz segítséget a http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/ujra-itt-u4energy oldalon
talál.
2. ARTVENTURA rendhagyó művészeti kiállítás-sorozat a Szentendrei Képtárban
Április 27-én nyílik az
ARTVENTURA
Rendhagyó művészeti kiállítás-sorozat a Szentendrei Képtárban
Az ARTVENTURA utazó, környezetvédelmi, interaktív kiállítás az energiatakarékosság, a
klímatudatosság és a megújuló energiák felhasználásának jegyében jött létre, a
fenntarthatóság, a művészet és a fogyatékosok integrációjának hármas jelszavával.
Működtetője a Paradicsom Klub, amely megalakulása óta munkálkodik a környezetvédelem,
a kerékpáros közlekedés népszerűsítése, a fogyatékos emberek integrációja érdekében.
A program közvetlen célja Budapestet és Pest megye 4 városát (Szentendre, Gödöllő, Vác,
Cegléd) érintő helyszíneken megvalósuló fenntarthatósági tematikájú, interaktív, tapintható
kiállítás és road-show szervezése és lebonyolítása.
Az utazó kiállítás negyedik helyszíne: Szentendre. A kiállítás a Szentendrei Képtárban kerül
megrendezésre . Helyszín :Szentendrei Képtár - Szentendre, Főtér 6.
Az egyedülállónak tekinthető kiállítás célja a művészet eszközeivel felhívni a társadalom
figyelmét a fenntartható, környezettudatos és egészséges életforma fontosságára. A kiállítás
15 kortárs művész provokatív műtárgyainak bemutatását vállalta fel, amelyek a környezet-és
természetközpontú gondolkodás fontosságát sugallják. A tárlat műtárgyainak világításához,
bioerőművekkel, állványokra szerelt kerékpárok segítségével állítjuk elő az elektromos
energiát.
A műtárgyak mellett a tárlat másik része egy fotókiállítás természetvédelmi és
környezetvédelmi fotókból.
Az Artventura kiemelten törekszik arra, hogy fogyatékos emberek is aktív résztvevői
legyenek a programoknak, ezért elősegítjük, hogy vak és gyengénlátó emberek is
megismerkedhessenek a környezetbarát életmód alternatíváival. Számukra a tájékozódást
vezetőrendszerek, „audio guide”-ok használata segíti. A tapintható kiállítás a látó emberek
számára is maradandó élményt nyújt.
A kiállítás megnyitója: árpilis 27. péntek 17 h. Helyszín: Szentendrei Képtár

A kiállítás ideje alatt két környezetvédelmi nyílt napot tartunk diákok számára, amikor a
környezetvédelem területén jártas szakemberek tartanak előadásokat, illetve vak tárlatvezető
mutatja be a kiállítás anyagát. Környezetvédelmi nyílt napok:
május 4. péntek
május 18. péntek
A kiállítással párhuzamosan zajlik a Zöldkrajcár játék, amely zöld cselekedetekre buzdítja a
résztvevőket, illetve több környezetvédelmi pályázatot hirdetünk meg, melynek nyertesei az
Artventura kiállításon szereplő kerékpárok közül nyerhetnek.
A különleges kiállítás díjtalanul megtekinthető április 27- től május 25-ig
További információ:
www.artventura.hu, www.zoldkrajcar.hu
telefonszám: 06-20-292-5474
mail: info@artventura.hu
3. Föld Napja Felhívás és Témahét

FELHÍVÁS
„GONDOLKODJ GLOBÁLISAN, CSELEKEDJ LOKÁLISAN!”
A FÖLD NAPJÁN, A TISZTA KÖRNYEZETÉRT cselekvésre hívjuk mindazokat, akik
tenni akarnak lakóhelyük tisztaságáért, fenntarthatóságáért.
Jászberény Zöld Diákparlamentje
A jászberényi Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális
Szakiskola Szent István körúti Tagintézményének köszönhetően Jó gyakorlatok
gyűjteményünk Föld Napja Témahét leírással gazdagodott.
Köszönjük!
Bővebben:
http://www.ofi.hu/okoiskola/okosikola-jo-gyakorlatok

4. Osztályterem takarítás a Föld Napja alkalmából
A Föld napja alkalmából, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola diákjai az
osztálytermeket takarították, díszítették a Föld Napján.
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/mariaremete-hidegkuti
A hírt köszönjük!

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.
A Hírlevél a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
támogatásával készült.

