KVIETIMAS MOKYKLOMS IR JAUNIMO GRUPöMS
ENO programa organizuoja tradicinę medelių sodinimo akciją 2010m. rugs÷jo 21d.,
kuri simbolizuoja taiką ir gyvenimo tęstinumą.
Pasaulin÷ medelių sodinimo diena, kuomet vaikai ir jaunimas sodins medžius, vyks šių metų
rugs÷jo 21d. Ši diena buvo paskelbta Jungtinių Tautų tarptautine taikos diena. ENO medelių
sodinimo akcija vyksta nuo 2004 metų ir yra labai populiari jaunų žmonių tarpe. Paskutinį kartą
šioje veikloje dalyvavo vaikai iš daugiau nei 100 šalių, 5000-čių mokyklų. Pažymint šią dieną, buvo
pasodinti 450 000 medžių.
Ši akcija yra puikus aplinkosauginio bei globalaus ugdymo pavyzdys. Ji apjungia pasaulio vaikus ir
moko drauge spręsti iškilusias aplinkosaugines problemas. Be to, tokia veikla skatina taiką ir didina
vaikų sąmoningumą apie miškų ir medžių svarbą visame pasaulyje.
Medelių sodinimo akcija vyks vidurdienį vietiniu laiku. Pirmieji sodinukai bus pasodinti Tongoje,
Okeanijoje. V÷liau, saul÷s jud÷jimo kryptimi į vakarus, medeliai bus pasodinti Azijoje, Europoje ir
Afrikoje. Paskutiniai medeliai bus pasodinti Šiaur÷s ir Pietų Amerikoje, bei galiausiai - Samoa
salose. Pasaulis bus žengęs dar vieną žingsnį link ekologiškesnio ir taikesnio gyvenimo.
Medžių sodinimas nebus vienadien÷ akcija. Vaikai ir toliau steb÷s bei prižiūr÷s augančius
medelius. Sodinimas bus fiksuojamas ir v÷liau bus pasidalinta įgyta patirtimi. Tai jau tapo savotiška
apeiga bei tradicija, kai akcijos metu yra sakoma speciali kalba ir atliekama daina. Vaidinimas,
skirtas šiai šventei, jau išverstas į 40 kalbų.
Ši akcija yra ypatinga ENO programai, kuri šiemet švęs savo 10-ąjį jubiliejų. Ji buvo prad÷ta 50-ies
mokyklų Eno kaimelyje Suomijoje ir per 10 metų paplito tarp tūkstančių kitų mokyklų 150-yje
pasaulio šalių. Milijonai mokinių su savo mokytojais ir vietin÷mis bendruomen÷mis prisijung÷ prie
medelių sodinimo akcijos.
Galutinis tikslas yra sukviesti 10 000 mokyklų bei jaunimo organizacijų dalyvauti šioje veikloje.
Taigi, maloniai kviečiame visus prisijungti! Norintys dalyvauti yra kviečiami užsiregistruoti
nurodytame tinklalapyje iki 2010m. rugs÷jo m÷n. 14d. Daugiau informacijos ir visas instrukcijas
kaip organizuoti renginį rasite adresu:
ENO medelių sodinimo diena:
http://www.enotreeday.net
Daugiau informacijos:
p. Mika Vanhanen, ENO - aplinka virtualioje erdv÷je koordinatorius
mika.vanhanen@enoprogramme.org
tel +358 40 5070725
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ENO (aplinka virtualioje erdv÷je) yra pasaulinis virtualių mokyklų tinklas, kuris rūpinasi aplinkosauga. Jis
buvo įkurtas 2000 ir yra koordinuojamas ENO Programos Asociacijos Joensuu, Suomijoje.

ENO (aplinka virtualioje erdv÷je) yra pasaulinis virtualių mokyklų tinklas, kuris rūpinasi ekologin÷s
pusiausvyros palaikymu. Pasaulio mokyklos nagrin÷ja temas, susijusias su aplinka (pvz., miškai, vanduo,
klimato pokyčiai, ekologinis p÷dsakas, kultūrin÷s problemos ir pan.) ir savo patirtimi bei žiniomis pasidalina
su vietin÷mis bendruomen÷mis ir pasaulio visuomene internete. Medžiaga kiekvienai temai yra pateikta
anglų kalba oficialiame ENO tinklalapyje. ENO mokyklos yra 150 šalių su nacionaliniais koordinatoriais 134iose iš jų. Moksleivių amžius 12- 18 metų.
Medelių sodinimas yra pati populiariausia veikla tarp ENO mokyklų nuo 2004 metų. 2010 gegužę Medelių
sodinimo dienoje dalyvavo apie 5000 mokyklų iš 122 šalių ir pasodino apie 450 000 medžių. Pagrindinis
tikslas yra apjungti mokyklas iš visų pasaulio šalių medelių sodinimui 2011 metais, kurie yra paskelbti
tarptautiniais miškų metais. Ši ilgalaik÷ medelių sodinimo akcija pasibaigs 2017 metais, kai Suomija švęs
savo nepriklausomyb÷s 100-ąsias metines. Galutinis tikslas - 100 milijonų ENO mokyklų pasodintų medžių.
Iki šiol jau pasodinta 5 milijonai.
Klimato kaita yra pagrindin÷ tema ENO programoje nuo 2002 metų. Ji buvo nagrin÷ta atliekant įvairiausią
veiklą. Moksleiviai raš÷ straipsnius apie klimato pokyčius savo šalyje. Jie ÷m÷ interviu internetiniam ENO
radijui, atliko vaidinimus apie klimato kaitą (video galima pažiūr÷ti oficialiame puslapyje) ir aktyviai dalyvavo
kitose ENO akcijose. Apie 1000 mokyklų iš 102 šalių dalyvavo ENO klimato kaitos kampanijoje 2010 metų
sausį.
ENO programa buvo prad÷ta prieš 10 metų. Ją koordinuoja ENO Programos Asociacija, įsteigta Joensuu,
Suomijoje. ENO bendradarbiauja su tokiomis organizacijomis ir tinklais kaip: Jungtinių Tautų Aplinkosaugos
programa bei Rytų Suomijos universitetu. Ji laim÷jo 15 nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų, kurių
sąrašas pateikiamas apačioje:
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Europe Umbrella projektas 2000, Europos Komisija, Paryžius, Prancūzija
III vieta Europe EcoG@llery 2000, Barselona, Ispanija
III vieta Childnet apdovanojimai 2001, Vašingtonas, JAV
Stokholm Challenge apdovanojimų finalinink÷ 2002, 2004, Stokholmas, Švedija
Global Junior Challenge apdovanojimų finalinink÷ 2002, 2004, Roma, Italija
Specialusis prizas už eLearning programą, 2003, Švietimo ministerija, Suomija
Nacionalinis prizas - Rož÷ už aplinkosauginį švietimą, 2003, Turku, Suomija
Cyber Oscar apdovanojimas, Jungtinių Tautų viršūnių sustikime Informacin÷ visuomen÷, 2003,
Ženeva, Šveicarija
WWF Pandos prizas, 2004, Suomija
Specialus pamin÷jimas Stokholm Challenge apdovanojimuose, 2006, Stokholmas, Švedija
„ Mano m÷gstamiausi eLearning šaltiniai“, 2006, Europos Komisija
Global Junior Challenge apdovanojimų nugal÷toja, 2007, Roma, Italija
Stokholm Challenge apdovanojimų finalinink÷ 2008, Stokholmas, Švedija
Energy Globe apdovanojimai, 2009, Praha, Čekijos Respublika
2009 metų Forestry Achievement apdovanojimas, Helsinkis, Suomija

Tinklalapiai:
ENO programa: www.enoprogramme.org
ENO medelių sodinimo diena (nuo 2004): www.enotreeday.net
ENO klimato kaitos kampanija (nuo 2002): http://enocc.blogspot.com
Daugiau informacijos:
p. Mika Vanhanen, direktorius
mika.vanhanen@enoprogramme.org
tel +358 40 507072

