2010 ENO AĞAC ƏKINI GÜNÜNƏ DƏVƏT
-Biomüxtəliflik həyat deməkdir
ENO proqramı məktəbləri, qrupları, uşaqları ağac əkmə kompaniyasına dəvət edir.
Bu layihə biomüxtəliflik və davamlı inkişaf məqsədi daşıyır.
2010 ENO AĞAC ƏKINI GÜNÜ dünyanın 150 ölkəsində 21 May 2010 –cu il
tarixində keçiriləcək.
Eyni gündə, elə bu tarixdə, Bioloji Müxtəliflik Beynəlxalq Günü və 2010
Biomüxtəliflik ili qeyd ediləcək.
Gəlin bioloji müxtəlifliyin qorunması sahəsində əldə ediləcək nəaliyyətlər və
gələcəkdə üzləşəcəyimiz problemlərin təcili həlli üzərində düşünək.
Đlk ağaclar Okean ölkələrində günorta vaxtı əkiləcək. Günəşi izləyərək yeni ağaclar
Asiya, Avropa və Afrikada əkiləcək. Nəhayət ağac əkini zəncirvari şəkildə
Amerikada davam edəcək. Yer kürəsi öz oxu ətrafında fırlandıqca yeni əkilmiş
ağaclardan ibarət yaşıl bir kəmər onu qucaqlayacaq.
Bu prosesə necə qoşulmaq olar?
Əvvəlcə məktəbinizi/qrupunuzu bu onlayn layihəyə 01 may 2010 tarixinədək
registrasiya edin. Hər bir iştirakçı məktəb və ya qrup sertifikat alacaq. Bu gün
barəsində internet ünvanımızda daha geniş məlumat, təlimat və material (oyun və
mahnılar və s.) tapa bilərsiniz.
Environment online – ENO qlobal və vertual bir internet məktəbi layihəsidir və
onun məqsədi davamlı imkişafa xidmət etməkdən ibarətdir.
Bütün dünya məktəbləri eyni ətraf mühit mövzularını öyrənir, bu sahədə konkret
əməli işlər görür və əldə etdikləri təcrübəni bir-biri ilə bölüşürlər. Bu layihədə
dünyanın 150 ölkəsindən 5000 məktəb iştirak edir. ENO proqramı 10 il bundan
əvvəl fəaliyyətə başlamışdır və onun baş qərargahı Finlandiyadadır.
2010 ENO AĞAC ƏKINI GÜNÜ:
http://www.enotreeday.net
Dahab çox məlumat əldə etmək üçün əlaqə:
Cənab Mika Vanhanen, direktor
ENO-Environment Online
mika.vanhanen@enoprogramme.org
tel +358 40 5070725

Hazırlıq işləri
1. Yalnız sizin regionda bitən və sizin yerli iqlimə uyğun olan ağac növləri əkin.
2. Əkilmək üçün nəzərdə tutulmüş fidanları yerli təminatçılardan əldə edin və
sponsorlar tapın.
3. Ağacların əkilməsi üçün münasib yerlər seçin və dərələri qabaqcadan qazın.
Ehtiyac varsa təcrübəli insanlardan kömək istəyin.
4. Ağacları əkmək istəyən tələbələr/şagirdlər tapın.
5. Yerli əhalinin də köməyindən istifadə edin və iştirak etməyə dəvət edin.
6. Qısa bir nitq söyləmək üçün bir tələbə seçin (qeydə baxın).
7. Tədbir vaxtı foto şəkillərin çəkilməsi və video lentə alınmasını da təşkil edin.
8. Digər məktəb və yerli idarəetmə orqanlarından nümayəndələr dəvət edin və bir
nəfərə tədbir haqqında çıxış etmək üçün söz verin.
9. Məktəbinizdə bu tədbirdə iştirak edən ölkələr qeyd edilmiş dünya xəritəsi asın.
10. Yerli medianı bu tədbirə cəlb edin (qeydə baxın).
Qeydlər
2010 ENO AĞAC ƏKINI GÜNÜ
ENO TREE PLANTING DAY 2010
-Biomüxtəliflik həyat deməkdir
Tarix: Cümə günü, 21 May 2010-cu il
Vaxt: yerli vaxtla 12:00 – 12:30 ( və ya gün ərzində tez/gec )
1. Ağac əkiləcək yerə gedin və fidanları oraya toplayın.
2. Şagirdin çıxışı.

3. Şagirdlər yerli təcrübəli/yaşlı adamlarla ağac əkirlər.
4. Yerli idarəetmə orqanlarından nümayəndəsinin çıxışı.
5. Bir orijinal tamaşa/ musiqi və ya rəqs ola b ilər.
6. Ağacların yanında/fonunda qrup şəkli çəkmək üçün toplaşın.
Daha sonra
1. Bizim internet şəbəkəsindəki qonak kitabına mesaj yerləşdirin.
2. Qısa bir hesabat göndərin və aşağıdakı məlumatları verin:
a) məktəbin/qrupun adı
b) sizin şəhər
c) sizin ölkə
d) iştirakçıların sayı
e) tədbirdə çəkilmiş yalnız bir şəkil(çünki iştirakçı məktəblər 2000-dir)
3. Aşağıdakı ünvana mesaj və şəklinizi göndərin
Siz Avropadasınızsa: photoseurope@enoprogramme.org
Siz Afrikadasınızsa: photosafrica@enoprogramme.org
Cənubi və ya Şimali Amerikadasınızsa: photosamerica@enoprogramme.org
Siz asiyada və ya Okeaniyadasınızsa: photosasia@enoprogramme.org
4 . Video klip çəkin və internetə qoyun (Youtube kimi) ve link gönderin (videonu
göndərməyin) videos@enoprogramme.org .
Biz bunları tədbirin öz saytına göndərəcəyik. Şəkillər sonra bizim foto albomda
nümayiş etdiriləcək.
5. Əkdiyiniz ağaclara qulluq etməyi unutmayın.

Günlə bağlı material

Tədbir münasibətilə çıxış
Ətraf mühit/ ekologiya bizim üçün çox dəyərlidir.
Təkcə yerli miqyasda deyil, qlobal miqyasda dab u belədir. Bu gün ətrafmühit və bioloji
müxtəliflik diqqət mərkəzində olmalıdır. Biz bunu məktəblər. uşaqlar və gənclərimizlə
birgə edəcəyik. Bu gün biz yer üzündə şimalda, cənubda, şərqdə və qərbdə olan bütün yaşıl
dostlarımızla ağaclar əkəcəyik. Đlk ağaclar Okean ölkələrində əkiləcək. Sonra günəşi
izləyərək yeni ağaclar Asiya, Avropa və Afrikada əkiləcək. Son ağaclar Şimalıi və Cənubi
Amerikada əkiləcək. Bu gün bizimlə eyni tədbirdə dünyanın 150 ölkəsindən minlərlə
məktəb iştirak edəcək.
Bu Ağac Əkini Günü ENO Proqramı- internet layuhəsi tərəfindən təşkil edilmişdir. Bu
qlobal və vertual şəbəkə davamlı inkişaf proqramını dəstəkləyir və Finlandiyada yerləşir.
Bizim rəmzimiz ağacdır. Đlk növbədə o bizə təbiətin əhəmiyyətini və ətraf mühitin
mühafizəsini xatırladır. Digər tərəfdən bu dünya məktəbləri arasındakı əməkdaşlıq
rəmzidir.
Biz bu il Beynəlxalq Bioloji müxtəliflik ilini qeyd edirik. Bioloji müxtəliflik yer üzündəki
bioloji varlıqların rəngarəngliyi deməkdir. Bu yaşamaq üçün vacib olan və bizi ərzaq,
yanacaq, sağlamlıq, əmlak digər həyat üçün vacib sayılan mühüm ekosistem / təbii həyat
sistemi deməkdir.
Đnsanlar bioloji müxtəlifliyin bir hissəsidirlər və bu rəngarəngliyi qorumağa və ya
dağıtmağa qadirdirlər. Hal-hazırda bizim fəaliyyətimiz ucundan biomüxtəlflik təhlükəli
vəziyyətə gəlib çıxmışdır və həyacan siqnalı səslənir.
Bu resurslar bərpa edilə bilmir və biz həyat təminatı sistemini dəstəkləməliyik, çünki biz
ondan asılıyıq. Biz təhlükənin qarşısını ala bilərik. Biz bioloji müxtəlifliyin qorunması
sahəsində əldə edilə biləcək nəaliyyətlər barəsində düşünməli və gələcəkdə üzləşə
biləcəyimiz problemlərin həlli yollarını təcili tapmalıyıq.
Đndi iş görmək vaxtıdır. Daha gözəl gələcəyə doğru əkdiyimiz ağavlarla birgə böyüyək!
Bioloji müxtəliflik bizim həyatımızdır.

Media üçün
MƏTBUAT BURAXILIŞI
Məktəblər fenomenal bir tədbirdə -ağac əkinində!

Eyni gündə, 21 May 2010 –cu il tarixində, Bioloji Müxtəliflik Beynəlxalq Günü
və 2010 Biomüxtəliflik ilini qeyd edəcəyik.
Đlk ağaclar Okean ölkələrində günorta vaxtı əkiləcək. Günəşi izləyərək yeni ağaclar
Asiya, Avropa və Afrikada əkiləcək. Nəhayət ağac əkini zəncirvari şəkildə
Amerikada davam edəcək.
Bu tədbir çox böyük uğur qazanmışdır. Ötən il bir gün ərzində 127 ölkədə 5000
məktəb 300 000 ağac əkmişdi.
Ağac əkini bizim üçün çox dəyərlidir.
Đlk növbədə o bizə təbiətin əhəmiyyətini və ətraf mühitin mühafizəsini xatırladır.
Digər tərəfdən bu dünya məktəbləri arasındakı əməkdaşlıq rəmzidir. Bu gün həm
də bioloji müxtəliflik günü olduğu üçün biz biomüxtəlifliyin əhəmiyyətini
vurğulamaq istəyirik.
Biz bioloji müxtəlifliyin qorunması sahəsində əldə edilə biləcək nəaliyyətlər
barəsində düşünməli və gələcəkdə üzləşə biləcəyimiz problemlərin həlli yollarını
təcili tapmalıyıq.
Bu Ağac Əkini Günü ENO Proqramı- internet layuhəsi tərəfindən təşkil
edilmişdir. Bu qlobal və vertual şəbəkə davamlı inkişaf proqramını dəstəkləyir .
Dünya məktəbləri eyni ekoloji problemləri öyrənir və təcrübə mübadiləsinə
qoşulurlar. ENO proqramı on il bundan öncə yaradılmışdır və onun baş qərargahı
Finlandiyada yerləşir.
ENO Ağac Əkini Günü 2010
http://www.enotreeday.net

Translated by Đrada Aliyeva ENO Coordinator

