ЗАПРОШЕННЯ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ АКЦІЇ
"ПОСАДИ ДЕРЕВО-2010"
ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОГРАМИ ENO
Біологічне різноманіття – це життя
Програма ENO запрошує школи, молодіжні організації посадити дерева для
збереження біологічного різноманіття та сталого розвитку. Наша міжнародна акція
відбудеться в 150 країнах 21 травня 2010 року. В цей же день ми святкуємо Міжнародний
день біологічного різноманіття в рамках Року біологічного різноманіття-2010. Давайте
зробимо все можливе для збереження біологічного різноманіття. Настав час діяти!
Перші дерева будуть посаджені в Океанії. За рухом Сонця протягом доби нові дерева
будуть посаджені в Азії, Європі, Африці, а насамкінець в Північній та Південній Америці.
Як взяти участь в акції? В першу чергу до 1 травня 2010 року зареєструйте свою
школу або організацію на сайті програми. Кожна школа або організація, яка візьме участь в
акції, отримає сертифікат. Більш детальну інформацію стосовно акції можна знайти на сайті
програми.
Програма ENO – це міжнародна віртуальна освітня мережа для сталого розвитку. Учні
з 5000 шкіл у 150 країнах у всьому світі одночасно вивчають екологічні теми, роблять
конкретні справи для навколишнього природного середовища та діляться своїми
результатами з місцевими громадами та в Інтернеті. Програма ENO була започаткована 10
років тому. Її штаб-квартира знаходиться у Фінляндії.
Міжнародна акція "Посади дерево-2010"
http://www.enotreeday.net
Контактні особи:
Mika Vanhanen, директор програми ENO
mika.vanhanen@enoprogramme.org
+358 40 5070725
Олексій Терновой, координатор програми ENO в Україні
oternovoy@gmail.com

ПІДГОТОВКА

1. Придбайте саджанці самі або знайдіть людей чи організації, які допоможуть вам це
зробити.
2. Саджайте тільки ті дерева, які притамані вашій місцевості.
3. Визначтесь з місцем посадки дерев та завчасно викопайте ямки. Якщо необхідно,
порадьтеся з експертами.
4. Виберіть учнів, які будуть саджати дерева.
5. Запросіть до участі в акції місцеву громаду, батьків учнів.
6. Виберіть учня, який буде проголошувати промову.
7. Підготуйте фотоапарат та відеокамеру.
8. Запросіть представників влади до участі в акції.
9. В школі презентуйте карту світу, на якій позначте всі країни, що беруть участь в акції.
10. Запросіть представників засобів масової інформації.

ДЕНЬ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

Дата: п'ятниця, 21 травня 2010 року
Час: 12.00-12.30 за місцевим часом або трохи пізніше чи раніше

1. Зберіться на місці посадки дерев навколо саджанців.
2. Учень та/або представник влади проголошує промову.
3. Учні саджають дерева.
4. Групова фотографія напроти посаджених дерев.

ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

1. Залиште повідомлення у гостьовій книзі на сайті акції.
2. Будь ласка, надішліть короткий неформальний звіт про вашу участь в акції, в якому
зазначте назву вашої школи або організації, місто, країну, кількість учасників акції.
Будь ласка, також надішліть одну найкращу фотографію акції.
3. Надішліть ваш звіт і фотографію на адресу photoseurope@enoprogramme.org
4. Завантажте ваш відеокліп на онлайн відео-сервіс (наприклад, Youtube) та надішліть
гіперпосилання (не відеокліп) на адресу videos@enoprogramme.org. Ми зберемо всі
гіперпосилання на сайті акції, а фотографії розмістимо в онлайн-альбомі.
5. Не забувайте дбати про посаджені дерева!

ТИПОВА ПРОМОВА В ДЕНЬ АКЦІЇ

Збереження навколишнього природного середовища є важливою справою у масштабах
усього світу. Настав час діяти, щоб зберегти біологічне різноманіття. Сьогодні ми будемо
саджати дерева разом зі школами та дітьми з усього світу. Перші дерева будуть посаджені в
Океанії. За рухом Сонця протягом доби дерева будуть посаджені в Азії, Європі, Африці, а
насамкінець в Північній та Південній Америці. Тисячі шкіл зі 150 країн будуть це робити
сьогодні. Акція "Посади дерево-2010" організована програмою ENO, міжнародною
віртуальною освітньою мережею, штаб-квартира якої знаходиться у Фінляндії.
Дерево – це символ. Символ важливості навколишнього природного середовища та
співпраці між школами усього світу.
Ми святкуємо Рік біологічного різноманіття, яке є важливим чинником збереження
екосистем, завдяки яким ми отримуємо здорову їжу, паливо та інші важливі для життя
ресурси. Люди також є частиною біологічного різноманіття. Ми можемо як зберегти його, так
і зруйнувати. На жаль, зараз люди все більше і більше займаються руйнуванням біологічного
різноманіття, наслідки якого є невідворотними. Це збіднює наше життя та шкодить
екосистемам, від яких ми залежимо.
Але ми можемо запобігти цьому. Давайте зробимо все можливе для збереження
біологічного різноманіття. Настав час діяти!

ПРЕС-РЕЛІЗ
Феноменальна міжнародна акція!
Наша школа/організація 21 травня 2010 року організовує посадку дерев в рамках
міжнародної акції "Посади дерево-2010" разом з іншими школами/організаціями з усього
світу. Перші дерева будуть посаджені в Океанії. За рухом Сонця протягом доби нові дерева
будуть посаджені в Азії, Європі, Африці, а насамкінець в Північній та Південній Америці. Ця
акція є щорічною. Минулого року в ній брали участь більше 5000 шкіл з 127 країн – за один
день було посаджено 300000 дерев.
Саджати дерева є дуже важливою справою. Це нагадує нам про важливість природи та
захист навколишнього природного середовища. Це також є символом міжнародної співпраці.
21 травня відоме як День біологічного різноманіття, тому ми сфокусуємо нашу увагу на
збереженнні біологічного різноманіття для сталого розвитку. Настав час діяти!
Акція організована екологічною програмою ENO, міжнародною віртуальною
освітньою мережею для захисту навколишнього природного середовища та сталого розвитку.
Учні у всьому світі одночасно вивчають екологічні теми (наприклад, збереженя лісів, водойм,
зміна клімату, еколологічні та культурні виклики тощо), роблять конкретні справи для
навколишнього природного середовища та діляться своїми результатами з місцевими
громадами та в Інтернеті. Біля 5000 шкіл з 150 країн беруть участь в заходах програми.
Програма ENO була започаткована 10 років тому. Її штаб-квартира знаходиться у
Фінляндії.
Міжнародна акція "Посади дерево-2010"
http://www.enotreeday.net

