Βοηθήστε μας να στείλουμε το μήνυμα της Ώρας της Γης όσο πιο μακριά γίνεται.
Το Σάββατο 28 Μαρτίου χιλιαδες κόσμου θα σβήσουν τα φώτα για να υποστηρίξουν την Ώρα της Γης
και να στείλουν το μήνυμα για άμεση δράση προστασίας της φύσης.
Φέτος η Ώρα της Γης (Σάββατο 28 Μαρτίου) είναι φορτισμένη με μια ιδιαίτερη σημασία. Με την
Αυστραλία (από όπου ξεκίνησε η Ώρα της Γης) στις φλόγες και την Κλιματική Κρίση σε πλήρη εξέλιξη,
αλλά και με τους παγκόσμιους ηγέτες να βραδυπορούν, η Ώρα της Γης οφείλει να είναι ένα σημαντικό
κάλεσμα σε δράση. Φέτος το μήνυμα είναι «Η φύση μετράει». Καλούμε τους πολίτες να ενώσουν τη
φωνή τους για τη λήψη δραστικών μέτρων, από τους παγκόσμιους ηγέτες, για την προστασία της
φύσης.
Σας προτείνουμε να συμβάλετε με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:
●
●

●

Καλέστε τους μαθητές με τις οικογένειές τους να δηλώσουν συμμετοχή στην Ώρα της Γης
μέσω της φόρμας μας. Δώστε το καλό παράδειγμα εσείς και οι συνάδελφοί σας!
Καλέστε τους μαθητές να τραβήξουν ένα σύντομο βίντεο μέγιστης διάρκειας 15’’ ( - με
οποιοδήποτε ευφάνταστο τρόπο εξασφαλίζει τις προδιαγραφές ιδιωτικότητας και ασφάλειας
των παιδιών- τραβηγμένο με κινητό ή τάμπλετ στην καλύτερη δυνατή ποιότητα, σε οριζόντια
θέση (landscape προσανατολισμός), στο οποίο θα δηλώνουν «Η φύση μετράει για μένα
επειδή...». Το σημαντικό σε αυτό το βίντεο θα είναι η φαντασία των παιδιών και η δική τους
άποψη για το τι είναι αυτό που μας προσφέρει τελικά η φύση και γιατί πρέπει να την
προστατέψουμε. Επίσης, θα μπορούν αντί για ατομικά να τραβήξουν και ομαδικά βίντεο.
Αξιοποιήστε τα επιστολόχαρτα του κοάλα και της πολικής αρκούδας για να οργανώσετε μία
σύντομη αλληλογραφία ανάμεσα σε δυο τάξεις του σχολείου σας. Στόχος είναι η κατανόηση
της σύνδεσης ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή, αφενός, και την απώλεια βιοποικιλότητας,
αφετέρου. Συγκεκριμένα εστιάζουμε στο παράδειγμα των δασικών πυρκαγιών στην
Αυστραλία και την απώλεια εκατομμυρίων ειδών πανίδας, με εμβληματικό το κοάλα. Η τάξη
που αναλαμβάνει τον ρόλο του κοάλα γράφει δυο λόγια στην πολική αρκούδα
αναπτύσσοντας το πρόβλημα της απώλειας του βιοτόπου του. Η τάξη που αναλαμβάνει τον
ρόλο της πολικής αρκούδας, που υποτίθεται ότι είναι πιο έμπειρη στην κλιματική αλλαγή και
τις συνέπειές της στο δικό της βιότοπο (το λιώσιμο των πάγων) εξηγεί στο κοάλα το
πρόβλημα. Εξηγεί και πώς η υπερθέρμανση του πλανήτη ευνοεί τις μεγάλες δασικές
πυρκαγιές.

Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο για τα παραπάνω θέματα.
Κάποιες πρώτες πληροφορίες θα βρείτε εδώ:
https://www.wwf.gr/news/2335-wwf-23
https://www.wwf.gr/climate-crisis
https://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF%20-The%20Mediterranean%20burns%202019- ENG.pdf
https://www.wwf.gr/areas/forests/forests-and-climate-change

