2ème édition

TREE-Europe Egyesület
A TREE-Europe Egyesület alapítói fontosnak
tartják az egyesületet életre hívó eszméket.
A „tree” angol szó jelentése „fa”. Ez a fa Európát
jelképezi, melynek ágai és levelei az európai
népek sokszínűségét, közös akaratát fejezik ki
arra vonatkozóan, hogy együtt éljenek,
fejlődjenek.
A TREE (Az oktatás európai kerekasztala) projekt
olyan egyetemes értékeket helyez előtérbe, mint
 az emberiesség és demokrácia;
 az oktatáshoz való jog;
 a kultúrák sokszínűségének tisztelete,
valamint a tolerancia;
 a nemzetek, főként az európai nemzetek
közti jó kapcsolatok elősegítése;
 az eljövendő generációk joga ahhoz,
hogy – összhangban a fenntartható
fejlődés alapelveivel –, egy „élhető”,
barátságos környezet vegye körül őket.
A szervezők:

Kapcsolat:
tree-europe@laposte.net
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Bérénice Bourgeois
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Az Európa-nap alkalmából minden iskolát arra buzdítunk, hogy május 9-én
csatlakozzon hozzánk: ültessünk fákat Európának!
A kezdeményezés eredetéről
Minden iskolát arra buzdítunk, hogy
összhangban az európai eszmével, a
fenntartható fejlődést elősegítő
projekt keretein belül ültessen egy fát
Európának május 9-én, az Európanapon!
A fa az idők kezdete óta az
emberiséget szimbolizálja. A tölgy
például a hatalom és a hosszú élet,
míg az olajfa a béke jelképe.
Minden fához társítható egy érték, de
maga a fa elsősorban az életet
szimbolizálja. Az „élet fája” az élet
teljességét jelképezi, gyökerével a
földbe mélyedve, csúcsával az égbe
nyúlva.

A
májusfaállítás
rítusa
a
termékenység és a megújuló élet
szimbóluma. Ez, az elsősorban
nyugat-európai hagyomány a májusi
hónaphoz köthető, hisz ebben az
időszakban számos ünnepséget
rendeztek a növények, virágok, a
tavasz és a víz tiszteletére.
Május 9-én Európát ünnepeljük,
melynek polgárai – a mögöttük álló
véres évszázadok után –
közös
ígéretet tettek egy békés, virágzó,
testvéries Európa létrehozására.
Ezért
a
fiatalabb
generációk
bevonása, „európaiságuk fájának”
elültetése szimbólikus jelentőségű:
egy közös jövő reményét jelképezi.
Az együttélés azonos célokat, közös
eszmét jelent. A „Fákat Európának”
kezdeményezéssel
szeretnénk
kifejezésre juttatni – más európai
országok iskoláival együtt – a közös
jövőbe vetett hitünket.

Tanácsok az ültetéshez
Lehetőleg
konténeres
(és
ne
szabadgyökerű) facsemetét válasszunk,
ami június közepéig ültethető.
Ajánlatos az éghajlatnak és a talajnak
megfelelő fajtát választani. Szükség
esetén érdemes kikérni kertész, vagy
szakavatott növénytermesztő tanácsát.

Részvétel
Ha iskolája részt szeretne venni a
projektben :
1. Látogasson el weboldalunkra:
www.tree-europe.eu

A fajta jellemzőitől függően válasszuk
ki az ültetés helyét.

2. Kattintson ide: 2nd edition trees
for Europe

Először ássunk egy megfelelő nagyságú
– a földlabdánál legalább kétszer
nagyobb – gödröt. A növény fejlődése
érdekében fordítsunk nagy gondot az
ültetőgödör és a talaj előkészítésére.

3. Töltse ki a regisztrációs űrlapot!
További információk hamarosan
elérhetők lesznek weboldalunkon!

Töltsük meg vízzel az ültetőgödröt.
Ügyeljünk arra, hogy a facsemete
rendszeres öntözést kíván, különösen
csapadékmentes időszakban.

A projektben résztvevő iskolák által készített fényképeket, videókat és szövegeket közzétesszük a TREE-EUROPE weboldalán.
A „Fákat Európának 2013” elnevezésű kezdeményezés a TREE-Europe Egyesület hálózatának szervezésében valósul meg,
elősegítve ezzel az európai dimenzió hosszútávú kialakítását.
„Valaki ma az árnyékban ül, mert valaki nagyon régen ültetett egy fát.”

(Warren Buffett)

