O invitatie la Ziua ENO de plantare a copacilor 2010
Biodiversitatea inseamna viata
Programul ENO invita scoli, copii si grupuri de tineri sa planteze copaci- pentru
biodiversitate si viitor. Ziua Eno de plantare a copacilor va fi in 150 de tari pe 21 mai
2010. In aceasta zi se sarbatoreste Ziua Internationala a Diversitatii biologice si Anul
biodiversitatii 2010. Sa reflectam asupra realizarilor noastre pentru pastrarea
biodiversitatii sa avem in vedere provocarile viitorului. Este timpul sa actionam. Sa
facem ce ne sta in putinta si sa plantam copaci.
Primii copaci vor fi plantati in Oceania la amiaza. Urmand Soarele, noi copaci vor fi
plantati in Asia, Europa, si Africa. In cele din urma acest lant al copacilor va ajunge in
Americi. Pamantul se invarte in jurul axei sale si noii copaci isi vor fi gasit casele lor.
Cum sa ne implicam? Pentru inceput inregistrati-va scoala/grupul online, pana la 1
Mai 2010. Fiecare scoala participanta sau grup de tineri va primi o diploma. Puteti
gasi instructiuni, mai multe informatii si materiale pentru aceasta zi pe web.
ENO este o scoala virtuala globala si retea pentru dezvoltare sustinuta. Scoli din
toata lumea studiaza aceleasi teme despre mediu, fac activitati concrete pentru
mediu si impartasesc rezultatele invatarii in comunitatile locale si in lume prin web.
Aproape 5000 de scoli din 150 de tari participa la aceste activitati. Programul Eno a
inceput in urma cu 10 ani si isi are sediul in Finlanda.
http://www.enotreeday.net

PREGATIRI
1. Plantati numai specii indigene de copaci, tipici pentru climatul specific zonei
si speciilor dominante de copaci din regiunea in care plantati.
2. Obtineti puieti de la furnizorii locali si gasiti sponsori pentru procurarea
acestora.
3. Gasiti locuri potrivite pentru copaci si sapati gropile inainte. Daca aveti nevoie
de ajutor, contactati experti locali.
4. Gasiti elevii care vor planta copacii.
5. Implicati localnici din comunitate pentru a lua parte la eveniment.
6. Alegeti un elev care va tine o scurta cuvantare ( vezi mai jos)
7. Fiti pregatiti pentru a face poze si pentru a filma cu aceasta ocazie.
8. Invitati alte scoli si factori de decizie locali la eveniment, unul dintre ei putand,
eventual, tine un scurt discurs cu aceasta ocazie.
9. La nivelul scolii, realizati o harta a lumii cu toate tarile implicate in plantarea de
copaci.
10. Implicati mass media locala (folositi schita de mai jos).

ZIUA PLANTARII COPACILOR 2010
Biodiversitatea inseamna viata
Data: Vineri, 21 mai 2010
Ora: 12-12:30 ora locala (sau mai tarziu/mai devreme in timpul zilei)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mergeti la locul destinat plantarii copacilor si strangeti-va in jurul puietilor.
Un elev/o eleva tine un discurs.
Elevii planteaza copacii impreuna cu factorii locali de decizie.
Optional, un alt discurs din partea unui factor local de decizie.
Un alt program optional, precum piesa Picaturi de viata sau muzica/dans.
Strangeti-va pentru o fotografie de grup, in care elevii si ceilalti participanti
sunt in jurul puietilor.

DUPA ACEEA:
1. Postati mesajul vostru in cartea noastra de oaspeti de pe website.
2. Va rugam sa trimiteti un raport foarte scurt care sa includa:
a)
b)
c)
d)
e)

numele scolii sau grupului
localitatea
tara
numarul participantilor
includeti numai o fotografie de la eveniment (nu mai multe deoarece sunt 2000
scoli)

3. Trimiteti mesajul vostru si fotografia la una din adresele de email, dupa cum
urmeaza:

Pentru cei din Europa: photoseurope@enoprogramme.org
Pentru cei din Africa: photosafrica@enoprogramme.org
Pentru cei din America de Nord sau America de Sud:
photosamerica@enoprogramme.org
Pentru cei din Asia sau Oceania: photosasia@enoprogramme.org
4. Inregistrati un videoclip, postati-l online (ca Youtube) si trimiteti linkul ( nu
videoclipul) pe adresa videos@enoprogramme.org . Vom trimite apoi aceste linkuri
catre websiteul evenimentului. Fotografiile vor fi mai tarziu disponibile in albumele
noastre foto online.
5. Amintiti-va sa aveti grija de copacii pe care i-ati plantat!!

MATERIALE PENTRU EVENIMENT
UN DISCURS PENTRU ACEASTA OCAZIE
Mediul este foarte important pentru noi. Nu numai la nivel local, dar si global. Astazi
este timpul sa ne concentram asupra mediului si biodiversitatii. Vom face acest lucru
impreuna cu scoli, copii si tineri din intreaga lume. Astazi vom planta copaci
impreuna cu prietenii nostri verzi din Nord, Sud, Est si Vest. Primii copaci vor fi
plantati in Oceania. Apoi, urmand cursul Soarelui, alti copaci vor fi plantati in Asia,
Europa si Africa. Ultimii copaci vor fi plantati in America de Nord si America de Sud.
Mii de scoli din 150 de tari planteaza astazi copaci impreuna cu noi. Aceasta zi a
plantarii copacilor a fost organizata de ENO-Mediul Online, o scoala virtuala globala
si o retea pentru dezvoltare durabila, coordonata de Finlanda.
Un copac este pentru noi un simbol. In primul rand, ne reaminteste de natura si de
importanta protectiei mediului. In al doilea rand, copacul simbolizeaza cooperarea
noastra intre scoli din intreaga lume.
Sarbatorim anul international al biodiversitatii. Biodiversitatea este varietatea vietii pe
Pamant. Ea este esentiala pentru continuarea sistemelor vii sau a ecosistemelor care
ne asigura hrana, combustibilii, sanatatea, bogatia si alte servicii vitale. Oamenii fac
de asemenea parte din biodiversitate si au puterea sa o protejeze sau sa o distruga.
La ora actuala, activitatile noastre distrug biodiversitatea la cote alarmante. Aceste
pierderi sunt ireversibile, ne saracesc pe toti si dauneaza sistemelor vitale pe care ne
bazam. Dar noi putem preveni aceste lucruri. Trebuie sa reflectam asupra realizarilor
noastre pentru a proteja biodiversitatea si sa ne concentram asupra provocarilor
urgente imediate. Acum este timpul sa actionam. Speram sa crestem impreuna cu
copacii nostri pentru un viitor mai bun! Biodiversitatea este viata noastra.

COMUNICAT DE PRESA
Scolile planteaza copaci in cadrul unui eveniment extraordinar!
Scoala/grupul nostru va organiza o zi speciala pe 21 mai 2010. Vom planta copaci impreuna
cu alte scoli din intreaga lume. Primii copaci vor fi plantati la amiaza in Oceania. Urmand
cursul Soarelui, noi copaci vor fi plantati in Asia, Europa si Africa. In cele din urma, acest lant
de copaci va ajunge in cele doua Americi. Acest eveniment a devenit un succes. Anul trecut
peste 5000 de scoli din 127 de tari au plantat 300 000 de copaci intr-o singura zi.

Plantarea copacilor este importanta pentru noi. In primul rand, ne reaminteste de natura si de
de protectia mediului. In al doilea rand, este un simbol al cooperarii internationale. Cum
aceasta zi este, de asemenea, cunoscuta ca Ziua Mondiala a Biodiversitatii dorim sa
punem accent pe importanta biodiversitatii. Trebuie sa reflectam asupra realizarilor noastre
pentru a proteja boidiversitatea si sa ne concentram asupra provocarilor urgente imediate.
Acum este timpul sa actionam!
Aceasta zi este organizata de ENO-Mediul Online, o scoala virtuala pentru constientizare
ecologica si dezvoltare durabila. Scoli din intreaga lume studiaza aceleasi teme ecologice si
isi impartasesc rezultatele invatarii in comunitatile lor locale si in intreaga lume pe spatiile
web. Temele de studiu acopera domenii precum padurile, schimbarile climatice, amprenta
ecologica si aspecte culturale. In jur de 5000 de scoli din 150 de tari iau parte la aceste
activitati. Programul ENO a debutat in urma cu 10 ani si are sediul in Finlanda.
Ziua ENO a Plantarii Copacilor 2010
http://www.enotreeday.net

