OKULLARA VE ÖĞRENCĐLERE/GENÇLĐK GRUPLARINA DAVET
ENO programı geleneksel ağaç dikme günü etkinliğini 21 Eylül 2010 Salı günü
gerçekleştirecektir.Söz konusu ağaç dikme etkinliği Barış ve Yaşamın Sürekliliğini
simgelemektedir.
Çocuklar ve gençler 21 Eylül tarihinde, küresel ağaç dikme günü etkinliğinde yer alacaklar.Aynı gün
Birleşmiş Milletler tarafından dünya barış günü olarak ilan edilmiştir. ENO ağaç dikme günü etkinliği
2004 yılından itibaren başarıyla devam etmektedir. Bir önceki yıl 100’den fazla ülkede 5000 okulda
binlerce çocuk bu etkinlikte yer almış ve hep birlikte 450.000 ağaç dikerek bu günü kutlamışlardır.
Bu program dünya çocukları arasında kurduğu bağ ile çevre bilinci ve küresel eğitimin gelişmesini
sağlamaktadır. Aynı zamanda barış eğitimi ve küresel boyutta ağaç ve ormanların önemine de katkıda
bulunmaktadır.
Ağaç dikme etkinliği dünyanın her yerinde yerel saat ile öğle vaktinde yapılacaktır.Đlk olarak Tonga
Okyanusya’da dikilecek ağaçları güneş ve dünyanın dönüşünü takip ederek Asya, Afrika ve Avrupa
izleyecektir. Bir süre sonra kuzey ve güney Amerika çapaları ellerine alacak ve en son olarak Samoa
adasının bu güne katılmasıyla, dünya daha ekolojik ve daha barışcıl bir yaşam için çok önemli bir
adım atmış olacak.
Ağaçların sadece dikilmesi değil daha sonra büyüyüp gelişmeleri için bakımları da takip edilmelidir.
Yapılan etkinliklerle ilgili dökümanlar oluşturularak, deneyimlerde paylaşılacaktır. Ayrıca günün
anlamına dair bir konuşma, ve özellikle ağaç dikimi günü için yapılmış bir şarkıdan oluşan törende
etkinlikler sırasında gerçekleştirilmektedir.40 ayrı dile çevirilmiş olan bir oyunda tercihe bağlı olarak
etkinlik gününde sunulabilir.
Sözkonusu etkinlik ENO programı içinde oldukça özel bir gün çünkü aynı tarihte ENO 10.yılını
kutlayacak. Finlandiya’da Eno adında bir köyde, çevresindeki 50 okul ile birlikte bu etkinliğe başlayan
ENO 10 yıl içinde 150 ülkede binlerce okula ulaşmıştır ,milyonlarca öğrenci öğretmenleri ile birlikte bu
etkinlikte yer almaktadırlar.
Hedefimiz 10.000 okulun bu programda yer almasıdır, sizleri 14 Eylül 2010 tarihine kadar web
sayfasındaki bölüme kayıt olarak aramıza katılmaya davet ediyoruz. Daha detaylı bilgiye web
sayfasından ulaşabilirsiniz
Aramıza Hoş Geldiniz !
ENO Ağaç Dikme Günü:

http://www.enotreeday.net
Daha Fazla Bilgi için :
Mr Mika Vanhanen, koordinator
ENO-Environment Online
mika.vanhanen@enoprogramme.org
tel +358 40 5070725
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Environment Online – ENO sürdürülebilir bir çevre bilinci için küresel bir sanal çevre okuludur.2000 yılında
kurulmuş ve merkezi Joensuu-Finlandiya’da bulunan ENO program derneği tarafından koordine edilmektedir.

Environment Online, ENO, süründürülebilir bir çevre bilinci için faaliyet gösteren küresel bir sanal okul ağıdır.
Dünyadaki tüm ENO okulları aynı çevresel konuları inceleyerek, çevre için somut çalışmalar yapmakta ve
sonuçlarını da kendi bulundukları çevre ile paylaşmaktadırlar. Çalışma konuları, ormanlar, su, iklim değişikliği,
ekolojik ayak izi ve kültürel konulardır. Çalışmalar için gerekli tüm materyaller ingilizce olarak ENO web
sitesinde bulunmaktadır.150 ülkede ENO okulu ve 134 ülkede de ENO-Ulusal koordinatörü bulunmaktadır.
Öğrenci yaş grupları12 - 18 arasında değişmektedir.
Ağaç dikme 2004 yılından beri en popüler faaliyet olmuştur.Mayıs 2010 ENO Ağaç Dikme etkinliğinde 122
ülkeden yaklaşık 5.000 okul toplam 450.000 ağaç dikerek bu günü kutlamışlardır. Şimdiki en büyük hedefimiz
ise, 2011’de kutlanacak olan Uluslararası Orman Yılında dünyanın her ülkesinden okulları bu ağaç dikme
kampanyasına davet etmektir
Bu uzun vadeli ağaç dikme kampanyası 2017 yılında Finlandiya 100. yılını kutlarken tamamlanacaktır ve hedef
bu tarihe kadar ENO okulları tarafından 100 milyon ağacın dikilmesidir ve şu ana kadar 5 milyon ağaç dikilmiştir.
Đklim değişikliği başından beri,( 2002 yılında) ENO Programının vazgeçilmez konularından biri olmuştur. Bu
konu farklı etkinliklerle ele alınmıştır. Öğrenciler ülkelerindeki iklim değişikliğinin etkileri hakkında makaleler
yazmışlar, ENO web radyo programlarının yanı sıra web sayfasında yer alan iklim değişikliği videolarını
hazırlamışlar ve çalışmalar kampanya haftası boyunca sürmüştür. Ocak 2010 itibariyle, 102 ülkede 1000’e yakın
okul ENO Đklim Değişikliği Kampanyasında yer almıştır.
ENO 10 yıl önce kurulmuştur ve Joensuu, Finlandiya’da bulunan ENO Programı Derneği tarafından koordine
edilmektedir. ENO, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Doğu Finlandiya Üniversitesinin de aralarında
bulunduğu sayısız kuruluş ile ortak çalışmalar yapmaktadır. ENO’nun kazandığı 15 tane ulusal ve uluslararası
ödül aşağıda yer almaktadır.
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Avrupa Şemsiye Projesi NetDays 2000, Avrupa Komisyonu, Paris, Fransa
III.’ lük Ödülü EcoG @llery Avrupa'da 2000, Barselona, Đspanya
III.’ lük Ödülü Childnet Ödülleri 2001, Washington DC, ABD
Stockholm Challenge Awardlarda Finale kaldı 2002, 2004, Stockholm, Đsveç
A Global Junior Challenge Ödülllerinde Finale kaldı, 2002 ve 2004, Roma, Đtalya
Kalite Ödülü eLearning, 2003, Eğitim Bakanlığı, Finlandiya
Gül Çevre Eğitimi, bir ulusal ödül, Turku, Finlandiya 2003
Cyber Oscar Ödülü, BM Zirvesi Bilgi Toplumu, Cenevre Đsviçre, 2003
WWF Panda Ödülü, Finlandiya 2004
Stockholm Challenge Ödüllerinde, Özel Mansiyon 2006 Stockholm, Đsveç
Favourite eLearning Kaynakları", Avrupa Komisyonu, 2006
Birincilik ödülü, Global Junior Challenge 2007, Roma, Italia
Stockholm Challenge Ödüllerde finaleye kaldı, 2008, Stockholm, Đsveç
Enerji Globe Ödüller 2009 Prag, Çek Cumhuriyeti
Orman Başarı 2009, Helsinki, Finlandiya
Web sayfaları :
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•

ENO programme website: www.enoprogramme.org
ENO Tree Planting Day (since 2004) : www.enotreeday.net
ENO Climate Change Campaign (since 2002) : http://enocc.blogspot.com

Daha Fazla Bilgi için:
Mr Mika Vanhanen, direktör
tel +358 40 50 70 725,
email: mika.vanhanen@enoprogramme.org

