ZAPROSZENIE NA DZIEŃ SADZENIA DRZEW 2010 – POD HASŁEM ‘ŻYCIE TO RÓŻNORODNOŚĆ’
Program ENO zaprasza szkoły, dzieci i grupy młodzieży do sadzenia drzew pod hasłem
bioróżnorodności i zrównoważonej przyszłości. Dzień Sadzenia Drzew jest zaplanowany na całym
świecie na 21 Maja 2010 i w 150 krajach. Tego samego dnia będziemy obchodzić Międzynarodowy
Dzień Biologicznej Różnorodności w ramach Roku Bioróżnorodności 2010. Zastanówmy się nad
osiągnięciami bioróżnorodności i nowych wyzwań w przyszłości. Czas działać ! Naszym zadaniem jest
sadzenie drzewek.
Pierwsze drzewka będą zasadzone w południe w rejonie Oceanii. Zgodnie z ruchem Słońca, nowe
drzewka będą sadzone w Azji, Europie i Afryce. Wreszcie, nasz łańcuch drzewek dotrze do obu
Ameryk. Zgodnie z obrotem Ziemi według własnej osi nowe drzewa odnajdą swoje nowe domy na
całym świecie.
Jak można włączyć się do projektu ? Po pierwsze trzeba zarejestrować swoją szkołę / organizację na
stronie internetowej projektu do 1 Maja 2010. Każda instytucja uczestnicząca w projekcie otrzyma
certyfikat potwierdzający udział w edycji 2010. Wszystkie dodatkowe instrukcje, pozostałe informacje
i materiały do wykorzystania podczas organizacji Dnia Sadzenia Drzewek (np scenariusz
przedstawienia, piosenki) są dostępne na stronie internetowej projektu.
Environment Online – ENO jest globalną wirtualną szkołą i siecią promującą zrównoważony rozwój.
Szkoły na całym świecie analizują podobne zagadnienia na temat środowiska naturalnego, podejmują
działania na rzecz tegoż środowiska oraz dzielą się efektami swojej pracy w szkole nie tylko z
lokalnymi społecznościami , ale z całym światem poprzez sieć internetową. Około 5000 szkół w 150
krajach weźmie udział w takich działaniach. Projekt ENO rozpoczął się 10 lat temu, a jego siedziba jest
w Finlandii.

Dzień Sadzenia Drzewek ENO 2010:
http://www.enotreeday.net
W celu uzyskania pozostałych informacji proszę się skontaktować z:
Pan Mika Vanhanen, dyrektor projektu
ENO-Environment Online
mika.vanhanen@enoprogramme.org
tel +358 40 5070725

PRZYGOTOWANIA
1. Sugerujemy sadzić tylko gatunki drzew charakterystycznego dla Waszej strefy klimatycznej i
dominujące w Waszym regionie
2. Sadzonki proszę kupić od lokalnych hodowców i postarajcie się o sponsora dla nich
3. Należy wybierać odpowiednie miejsce i najpierw wykopać dziury – w razie konieczności,
sugerujemy skontaktowanie się ze specjalistami
4. Następnie typujemy uczniów, którzy będą uczestniczyli w akcji
5. Do projektu można też włączyć przedstawicieli lokalnej społeczności
6. Proponujemy wybór jednego z uczniów do przedstawienia przemówienia (tekst poniżej)
7. Całe przedsięwzięcie należy udokumentować za pomocą zdjęć czy nagrania wideo
8. Proponujemy też zaproszenie przedstawicieli innych szkół i przedstawicieli lokalnych władz,
jeśli to możliwe można poprosić gości o kilka słów przemowy
9. W szkole można też przygotować mapę świata z zaznaczeniem wszystkich krajów biorących
udział w projekcie
10. Postarajcie się też włączyć lokalne media do wydarzenia (można zastosować poniższy szkic)

Dzień Sadzenia Drzewej ENO 2010
- Różnorodność to życie
Data: Piątek, 21 maja 2010
Termin: 12.00 – 12.30 lokalnego czasu (jeśli to niemożliwe, to o innej porze)
1. Zbierzcie się wokół miejsca przeznaczonego na sadzenie drzewek
2. Następnym punktem programu jest przemówienie ucznia
3. Kolejno następuje sadzenie drzewek przez uczniów z udziałem przedstawicieli lokalnej
społeczności
4. Jeśli goście chcą wygłosić przemówienie – to jest to właściwy moment
5. Jeśli zdecydujecie się Państwo na przygotowanie przedstawienia ‘The Drops of Life’ (Krople
Życia) czy innego programu artystyczno-muzycznego – powinno to nastąpić teraz
6. Zbierzcie się razem w celu wykonania wspólnego zdjęcia, najlepiej wokół zsadzonych drzewek

CO DALEJ ?

1. Następnie zostawcie Państwo wiadomość w naszej internetowej księdze gości
2. Prosimy o nadesłanie krótkiego raportu zawierającego następujące informacje:
a) nazwę szkoły czy organizacji
b) miasto
c) kraj
d) liczbę uczestników
e) jedno zdjęcie !
3. Prześlijcie swoją relację i zdjęcie na następujący adres mailowy:
photoseurope@enoprogramme.org
4. Jeśli nagracie Państwo krótki film prosimy o przesłanie go na stronę Youtube i przesłać do nas
link na adres: videos@enoprogramme.org . Te informacje zostaną przez nas następnie
przekazane na stronę internetową projektu. Zdjęcia też będą dostępne w albumie
fotograficzny dostępnym online.
5. Pamiętajcie aby dbać o Wasze drzewka !
MATERIAłY DODATKOWE NA DZIEŃ SADZENIA DRZEWEK:
Nasze środowisko jest dla nas bardzo ważne. Nie tylko w zakresie lokalnym, ale też globalnym. Dzisiaj
jest czas na to, aby skoncentrować się na środowisku i bioróżnorodności. Zrobimy to wszyscy razem –
z uczestniczącymi szkołami i młodzieżą na całym świecie. Dzisiaj zasadzimy razem drzewa z naszymi
ekologicznymi przyjaciółmi na północy, południu, wschodzie i zachodzie. Pierwsze drzewa zostaną
posadzone w Oceanii. Następnie, zgodnie z ruchem słońca, drzewa będą sadzone w Azji, Europie i
Afryce. Ostatnie drzewka będą zasadzone w Ameryce Północnej i Południowej. Dzisiaj tysiące drzew
będzie zasadzonych w 150 krajach. Ten projekt został zainicjowany przez Environment Online – ENO
– szkoły zjednoczone w globalnej światowej sieci, której baza jest w Finlandii.
Drzewo jest dla nas symbolem. Po pierwsze przypomina nam o tym jak ważna jest dla nas natura i
ochrona środowiska. Po drugie, symbolizuje współpracę między szkołami z całego świata.
Świętujemy międzynarodowy rok bioróżnorodności. Bioróżnorodność to inaczej różnorodność życia
na Ziemi. Dla utrzymania naturalnych systemów i ekosystemów koniecznym jest zapewnienie
żywności, paliwa, zdrowia, bogactw i innych potrzeb życiowych. Ludzie stanowią część tej
bioróżnorodności i mają zdolność zarówno do jej ochrony, jak i do jej zniszczenia. Obecnie, wskaźniki
ludzkich działań niszczących bioróżnorodność są na alarmującym, bardzo wysokim poziomie. Te
straty są nieodwracalne, powodują zubożenie nas wszystkich i zniszczenie systemów wspierających
życie, na których istnieniu polegamy. Mamy szansę na ochronę przed nimi. Musimy zastanowić się
nad naszymi osiągnięciami w celu zabezpieczenia bioróżnorodności i skoncentrować się
nanajważniejszych wyzwaniach, które na nas czekają. Teraz jest czas na to aby działać ! Mamy
nadzieję rosnąć razem z naszymi drzewkami ku lepszej przyszłości. Bioróżnorodność jest naszym
życiem !

NOTATKA DLA PRASY
Fenomentalna akcja sadzenia drzewek przez szkoły !
Nasza szkoła organizuje szczególny dzień 21 maja 2010 roku, kiedy będziemy sadzić drzewka wraz z
uczniami z innych szkół. Pierwsze drzewka będą zasadzone w południe w rejonie Oceanii. Zgodnie z
ruchem Słońca, nowe drzewka będą sadzone w Azji, Europie i Afryce. Wreszcie, nasz łańcuch drzewek
dotrze do obu Ameryk. To wydarzenie już odniosło sukces. W zeszłym roku w projekcie uczestniczył
ponad 500 szkół z 127 krajów i w ciągu jednego dnia zasadzono 300 000 drzewek.
Drzewo jest dla nas symbolem. Po pierwsze przypomina nam o tym jak ważna jest dla nas natura i
ochrona środowiska. Po drugie, symbolizuje współpracę między szkołami z całego świata. Ponieważ
jest to także dzień w którym obchodzimy dzień Bioróżnorodności chcemy szczególnie podkreślić jak
ważna jest dla ludzkości właśnie bioróżnorodność. Musimy zastanowić się nad naszymi osiągnięciami
w celu zabezpieczenia bioróżnorodności i skoncentrować się na najważniejszych wyzwaniach, które
na nas czekają. Teraz jest czas na to aby działać !

Ten dzień jest organizowany przez ENO - Environment Online, globalną wirtualną szkołę promującą
świadomość środowiskową i zrównoważony rozwój. Szkoły na całym świecie analizują podobne
zagadnienia na temat środowiska naturalnego, podejmują działania na rzecz tegoż środowiska oraz
dzielą się efektami swojej pracy w szkole nie tylko z lokalnymi społecznościami , ale z całym światem
poprzez sieć internetową. Wspólne tematy obejmują między innymi lasy, wodę, zmiany klimatu,
ekologiczne działania każdego z nas czy kwestie kulturowe. Około 5000 szkół w 150 krajach weźmie
udział w takich działaniach. Projekt ENO rozpoczął się 10 lat temu, a jego siedzibą jest Finlandia.

DZIEŃ SADZENIA DRZEWEK ENO 2010
http://www.enotreeday.net

