Програмата ENO поканва училища, деца и други младежки групи да засадят дървета - за биоразнообразие и устойчиво
бъдеще. Нашето дърво / или дървета/ ENOще бъде засадено на 21 май 2010 едновременно в 150 страни.
На същият ден ние ще празнуваме международният ден за биологично разнообразие , а и 2010 -а е обявена за година на
биоразнообразието. Нека да размишляваме върху нашите постижения за да пазим биоразнообразието и се фокусираме
върху спешността на предизвикателства , пред които ни поставя бъдещето и трябва да действаме.
Ние щеизпълним нашата части ще засадим дръчветата
Първите дървета ще бъдат засадени по пладне в OCEANIA. Следвайки слънцето, новите дървета ще бъдат засадени по
земното кълбо последователно
Азия, Европа и АфрикаНакрая тази верига дървета ще достига Америките
Земята севърти около своята ос и дръвчетата намират своя нов дом.
Как да ставане? Първи регистрирайте училището си до 1 май2010.. Всяко участвуващо училище или група ще получава
свидетелство. Моля, намирайте инструкции, повече информация и материал (нашата игра, песни и т. н.) за деня на
мрежата.
Околна среда онлайн, ENO е глобално виртуално училище и мрежа за устойчиво резвитие
Училища по света изучават същите теми на околната среда, правят конкретни дела за околната среда,поделя тяхното
изучаване завършва в техните местни общности и в световен мащаб на мрежата. Около 5 000 училища в 150 страни
участват в тези дейности. Програмата на ENO - започната 10 години по-рано и нейният щаб е вФинландия.
Приготовления
1. Засадете само местен вид дърво, типичен за вашият климат и доминиращ вид дърво в вашият район.
2. Получете дървото от местни доставчици и намирайте спонсори за тях.
3. Изберете подходящи места за дървета и изкопайте дупките предварително. Ако вие имате нужда от някаква помощ
свържете се с местни експерти.
4. Намирайте студенти, които ще засаждат дървета.
5. Въвлечете местни хора от вашата общност за да участвайте.
6. Изберете студент/ученик, който да произнесе къса реч /виж я по-долу/
7. Правете снимки и видеофилми по време на случаят.
8. Поканвайте други училища и други организации на местно нивода се присъединяват към това събитие, вероятно един от
тях можеше да каже къса реч в този случай.
9. При вашето училище, правете карта на света свсички страни, въвлечени в засаждане на дърво.
10. Поканете местна медия, която е въвлечена (използувайте черновата по-долу).
Дървото ЕНО, посадено на21май е разнообразие в биосвета
Дата : петък, 21 Май 2010
Време : в 12. 00 - 12. 30 вашето местно време 1. Отидете към вашето място за засаждане на дърво и съберете се около
дървото.
2. Студент казва реч
3. Студентите засаждат дървета заедно с местни стари хора
. 4. Желателно е да има думи и от други хора от местната общност
5. Другата незадължителна програма като пиесата капките на живот или музика / танц.
6. направете снивка на групата с учениците около дървото/ дръвчетата/.
После
1. Оставете вашето съобщение в нашата книга за гости на мрежата. 2. Моля, изпратете много къс доклад включвайки
А Вашето училище или име на групата

B) Вашият град
C) Вашата страна
D) Броят на участници
E) Включете само една снимка на вашето събитие (стига защото ние имаме 2000 училища)"
3". Изпратете вашето съобщение и снимка към имейл адресът както следва :
За участници от Европа : PHOTOSEUROPE @ ENOPROGRAMME.ORG и PHOTOSEUROPE @ ENOPROGRAMME.ORG >
4. Запишете видеоклип, поставете го онлайн (като YOUTUBE) и изпратете връзка (нямаше видеофилмът) към видеофилми
videos@enoprogram.net
Ние ще публикуваме тези връзки в сайта
Снимките ще бъдат налични по-късно в нашите фото-албуми онлайн.
5. Не забравяйте да се грижите за вашите дървета!
Материал за деня
Реч за случаят
Нашата околна среда е важна за нас. Не само локално, но също глобално. Днес време е да се фокусирамевърху околната
среда и биоразнообразие. Ние ще правим това заедно с училища, деца и младосттао света.
Днес ние ще засадим дървета заедно с нашите зелени приятели в северът, юг, изтокът и запад. Първите дървета ще бъдат
засадени в OCEANIA. Тогава, следвайки слънцето, дърветата ще бъдат засадени в Азия, Европа и Африка. Последните
дървета ще бъдат засадени в северна и южна Америка. Хиляди училища в 150 страни са засаждане на дървета с нас днес.
Това дърво, засадено вденя ,организиран чрез околна среда онлайн - ENO, глобално виртуално училище и мрежа за
устойчиво развитие, базирано в Финландия.
Дърво е символ за нас. Най-напред, то ни напомня за важността на природа и защита на околната среда. Второ, то
символизира нашето сътрудничество между училища по света.
Ние заедно празнувамемеждународната година на биоразнообразито по земята.
. То е съществено за понасяне на естествените живи системи или екосистеми, които ни снабдяват с храна, гориво, здраве,
богатство, и другите жизненоважни неща
Хората са част от биоразнообразието и и имат силата да защитават или го разрушават.
В момента, нашите дейности го разрушават с алармиращи процеси. Тези загуби са необратими, разоряват нас изцяло и
повреждат системите заподдръжане на живот, на която ние разчитаме.
Но ние можем да ги предотвратим . Ние трябва да размишляваме върху нашите постижения за да пазим биоразнообразие и
се фокусираме върху спешните предизвикателства напред. Сега е моментът за да действа.
Ние се надяваме да растем заедно с нашите дървета към по-добро бъдеще! Биоразнообразието е нашият живот.

