POZVÁNKA PRE ŠKOLY A DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE SKUPINY
ENO Program organizuje svoj tradičný “tree planting day” – deň sadenia stromčekov v
utorok 21. septembra 2010. Toto sadenie stromčekov symbolizuje mier a kontinuitu
života.
Celosvetový deň sadenia stromčekov deťmi a mládežou sa uskutoční 21. septembra. Tento deň bol
vyhlásený ako Medzinárodný deň mieru. ENO Tree Planting Day sa uskutočňuje už od roku 2004 a
ukázal sa ako veľmi úspešný. Naposledy túto výzvu prijali deti v 5000 školách vo viac ako 100
krajinách. Na oslavu tohto dňa bolo vysadených 450 000 stromčekov.
Táto udalosť predstavuje praktický spôsob, ako zlepšiť environmentálnu a globálnu výchovu. Spája
deti celého sveta, aby sa zamerali na environmentálne problémy. A čo viac, podporuje výchovu k
mieru a zvyšuje povedomie detí v školách o dôležitosti stromov a lesov v globálnom meradle.
Sadenie stromčekov sa uskutoční všade na poludnie miestneho času. Prví začnú na ostrove Tonga v
Oceánii a ako sa bude Zem otáčať okolo Slnka, pripoja sa Ázia, Afrika a Európa. O nejaký čas neskôr
zoberú do rúk motyky v Severnej a Južnej Amerike, a poslednou oblasťou, ktroá sa zúčastní
spoločného sadenia, budú ostrovy Samoa. Svet urobí pozoruhodný krok smerom ku ekologickému a
mierovému spôsobu života.
Sadenie stromčekov neostane jedinou udalosťou, ale o stromčeky sa deti budú starať a budú sledovať
ich rast a vývoj. Sadenie bude zdokumentované a aktéri sa podelia o skúsenosti na webe. Bude to
súčasne slávnosť so špeciálnym prejavom a pesničkou, zloženou pre túto udalosť. Voliteľná hra pre
túto príležitosť bude preložená do 40 jazykov.
Sadenie stromčekov je teraz veľmi špeciálna udalosť pre ENO Program. Oslávi totiž 10. výročie ENO
programu. Tento program začal s 50 školami vo fínskej dedinke nazývanej Eno a za 10 rokov svojej
existencie sa rozšíril na tisícky škôl v 150 krajinách, zahŕňa milióny detí a mladých ľudí spolu s ich
učiteľmi a miestnymi komunitami.
Naším cieľom je získať 10 000 škôl a mládežníckych skupín. Všetci sú srdečne pozvaní, aby sa k nám
pripojili pri tejto príležitosti a registrovali sa na našej webovej stránke do 14. septembra 2010. Detailné
inštrukcie, viac informácií a materiály môžete takisto nájsť na webovej stránke sadenia stromčekov.
Všetci, ktorí sa chcete pripojiť, ste vítaní.
ENO Tree Planting Day (Deň sadenia stromčekov) :

http://www.enotreeday.net
Viac informácií:
Mr Mika Vanhanen, koordinátor
ENO-Environment Online
mika.vanhanen@enoprogramme.org
tel +358 40 5070725
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Environment Online – ENO je globálna virtuálna škola a sieť pre trvalo udržateľný rozvoj. Bola založená v
2000 a je koordinovaná Asociáciou ENO programu so základňou v Joensuu, Fínsko

Environment Online, ENO, je globálna virtuálna škola a sieť pre trvalo udržateľný rozvoj. Školy po celom svete
študujú tie isté environmentálne témy a delia sa o svoje študijné výsledky v svojich miestnych komunitách a aj v
rámci celého sveta na webe. Témy zahŕňajú napríklad lesy, vodu, klimatické zmeny, ekologickú stopu a kultúrne
otázky. Materiály pre každú tému sú dostupné v angličtine na webovej stránke ENO. ENO školy sú v 150
krajinách a národní koordinátori v 134 krajinách. Vek študentov je od 10 do 18 rokov.
Tree planting (sadenie stromčekov) je jednou z najpopulárnejších aktivít od roku 2004. ENO Tree Planting Day v
máji 2010 spojil okolo 5000 škôl v 122 krajinách a bolo zasadených asi 450 000 stromčekov na oslavu tohto
dňa. Naším ambicióznym cieľom je splnomocniť školy v každej krajine, aby sadili stromčeky v roku 2011, v
medzinárodnom roku lesov. Táto dlhodobá kampaň na sadenie stromčekov skončí v roku 2017, keď Fínsko
bude oslavovať svoje 100. výročie. Cieľom je, aby ENO školy zasadili 100 miliónov stromčekov. Doteraz bolo
zasadených 5 miliónov stromčekov..
Klimatické zmeny sú tiež pravidelnou témou v ENO programe od jeho začiatkov, poprvýkrát v roku 2002. Túto
tému účastníci študujú prostredníctvom rôznych aktivít. Študenti píšu články o dopade klimatických zmien v
svojich krajinách. Robia rozhovory pre ENO web rádio, hry s tematikou klimatických zmien na videách sú
dostupné na webe a tiež pochod “žiab” počas týždňov ENO kampane. Okolo 1000 škôl v 102 krajinách sa
zúčastnilo ENO kampane proti klimatickým zmenám v januári 2010.
ENO bolo založené pred 10 rokmi a je koordinované Asociáciou ENO programu so základňou v Joensuu,
Fínsko. ENO má početné partnerské organizácie a siete vrátane Environmentálneho programu Spojených
národov a University Východného Fínska. ENO získalo 15 národných a medzinárodných ocenení, uvedených na
nasledujúcom zozname:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

European Umbrella Project for NetDays 2000, European Commission, Paris, France
III Prize in EcoG@llery Europe 2000, Barcelona, Spain
III Prize in Childnet Awards 2001, Washington DC, USA
A Finalist in the Stockholm Challenge Awards 2002 , 2004 , Stockholm, Sweden
A Finalist in the Global Junior Challenge Awards, 2002 and 2004 , Rome, Italy
The Quality Prize In eLearning, 2003, Ministry of education, Finland
A Rose For Environmental Education, a national prize, Turku, Finland 2003
Cyber Oscar Award, UN Summit on Information Society, Geneve, Switzerland, 2003
WWF Panda Prize Finland 2004
A Special Mention in the Stockholm Challenge Awards, 2006 , Stockholm, Sweden
“My Favourite eLearning Resources”, European Commission, 2006
Winner in the Global Junior Challenge Awards 2007, Rome, Italy
A Finalist in the Stockholm Challenge Awards, 2008, Stockholm, Sweden
Energy Globe Awards, 2009, Prague, Czech Republic
Forestry Achievement of year 2009, Helsinki, Finland

Webové stránky:
•
ENO programme website: www.enoprogramme.org
•
ENO Tree Planting Day (since 2004) (deň sadenia stromčekov): www.enotreeday.net
•
ENO Climate Change Campaign (since 2002) (kampaň proti klimatickým zmenám) :
http://enocc.blogspot.com
Viac informácií:
Mr Mika Vanhanen, riaditeľ
tel +358 40 50 70 725,
email: mika.vanhanen@enoprogramme.org

