2010 ENO Ağaç Dikme Günü Đçin Davet
Biyolojik Çeşitlilik Hayattır
ENO Programı, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir bir gelecek için okulları, çocukları ve gençlik
gruplarını ağaç dikmeye davet ediyor. ENO Ağaç Dikme Bayramı 150 ülkede küresel olarak 21
Mayıs 2010’ da gerçekleştirilecektir. Aynı gün ,2010 yılı Uluslar arası Biyolojik Çeşitlilik Günü
olarak ta kutlanacaktır.O gün başarılarımıza odaklanırken biyolojik çeşitlilik konusunda gelecekte
yaşayacağımız sorunların önemine de dikkat çekeceğiz.Şimdi hareket zamanı.Biz üzerimize düşeni
yapacağız ve ağaç dikeceğiz.
Đlk ağaçlar Okyanusya’da öğle vaktinde dikilmiş olacak. Güneş’i takip ederek yeni ağaçlar Asya,
Avrupa ve Afrika'da dikilmiş olacak. Ağaç dikimi son zincirine Amerika’da ulaşacak. Dünya kendi
ekseni etrafında dönerken, yeni ağaçlar evlerini bulmuş olacaklar.
Nasıl katılabilirim? Öncelikle 1 Mayıs 2010 tarihine kadar okul / grup olarak on-line kayıt yaptırınız.
Katılan her okul ya da gençlik grubuna katılım belgesi verilecektir. Daha detaylı bilgilere web
sayfamızdan ulaşabilirsiniz ( etkinliklerde kullanılacak oyun, şarkı vs.)
Çevre Online yani ENO sürdürülebilir bir çevre bilinci için çalışan sanal bir iletişim ağıdır. Bu
program içinde dünya’daki tüm ENO okulları aynı çevresel konuları incelemekte ve çevre için
yaptıkları çalışmaların sonuçlarını web sayfasında paylaşmaktadırlar. ENO Programı 10 yıl önce
başlamıştır ve merkezi Finlandiya’dadır.150 ülkeden 5000 okul bu etkinliklerin içinde yer
almaktadır.
ENO Tree Planting Day 2010:
http://www.enotreeday.net
For more information contact:
Mr Mika Vanhanen, director
ENO-Environment Online
mika.vanhanen@enoprogramme.org
tel +358 40 5070725

Hazırlıklar
1- Bölgenizdeki iklim türüne uygun ve yoğun olarak bulunan yerel türde ağaçlar dikiniz.

2- Ağaç fidanlarını yerel birimlerden sağlayarak sponsorlar bulmaya çalışınız
3- Ağaçlar için uygun yerleri seçin ve önceden dikim yapılacak yerleri kazın. Yardıma ihtiyacınız
olursa yerel uzmanlara danışınız.
4- Ağaç dikmek için öğrencilerinizi belirleyin.
5- Yerel halkın katılmasını sağlayınız
6- Bir kısa konuşma yapacak bir öğrenci seçiniz (aşağıya bakınız).
7- Fotoğraf ve video çekimleri yapınız.
8- Diğer okulları ve yerel kuruluşları davet ediniz, bu vesileyle kısa bir konuşma da yapılabilir.
9- Okulunuzda, ENO’da yer alan tüm ülkelerin olduğu bir dünya haritası yapın.
10-Yerel basının katılımını sağlayın(Aşağıdaki taslak kullanılabilir).

ENO Ağaç Dikme Günü 2010
Biyolojik Çeşitlilik hayattır
Tarih: 21 Mayıs 2010 Cuma
Saat: 12.00 -12.30 olarak yerel saat (veya daha sonra / gün boyunca)
1. Ağaç dikeceğiniz alana giderek ağaç fidanlarının etrafında toplanınız.
2. Seçtiğiniz öğrenci tarafından gününün konuşmasının yapılması.
3.Öğrencilerin çevredeki /aranızdaki yaşlılar ile ağaç dikmelerini sağlayınız.
4. Đsteğe bağlı olarak, aranızda olan yerel kurumların yetkilileri tarafından bir konuşma da yapılabilir.
5. Đsteğe bağlı olarak , ‘The Drops of Life’ oyunu veya müzik/ dans gibi etkinlikleri de yapabilirsiniz.
6. Öğrenciler ve diğer katılımcılarla birlikte ağaç fidanlarının etrafında bir grup fotoğrafı çektiriniz.

Daha Sonra
1.ENO web sayfasında yer alan ziyaretçi defterimize mesajınızı bırakınız.
2. Lütfen aşağıdaki bilgileriniz ile çok kısa bir etkinlik raporu gönderiniz
a.
b.
c.
d.
e.

Okul veya grup adı
Şehir
Ülkeniz
Katılımcı sayısı
Etkinlikle ilgili yalnızca bir fotoğraf gönderiniz (çünkü 2000 tane ENO okulu var)

3.Lütfen mesajınız ve fotoğrafınızı aşağıdaki e-posta adresine gönderiniz:
Eğer Avrupa’dan katılıyorsanız: photoseurope@enoprogramme.org:
4. Bir video klip yapınız ve (Youtube gibi) ve yaptığınız link bağlantısını (video’yu değil)
videos@enoprogramme.org adresine gönderiniz.Daha sonra bu link web sayfasına ENO merkez
tarafından yönlendirilecektir.Fotoğraflar daha sonra web sayfasında yer alan albümde yer alacaktır.
5. Ağaçlarınıza iyi bakmayı unutmayınız!

Etkinlik Günü Materyalleri
Yapılacak Konuşma (seçilen öğrenci tarafından)
Çevremiz bizim için önemlidir. Sadece yerel değil, aynı zamanda küresel anlamda da. Đçinde
bulunduğumuz zaman çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerinde durulması gereken bir zamandır. Biz
bunu dünya okulları, çocukları ve gençleri ile birlikte yapacağız. Bugün Kuzey, Güney, Doğu ve
Batı’daki yeşil arkadaşlarımızla birlikte ağaçlar dikeceğiz. Đlk ağaçlar Okyanusya’da dikilmiş olacak.
Sonra Güneş’i takip ederek Asya, Avrupa ve Afrika'da ağaçlar dikilmiş olacak. Son ağaçlar Kuzey ve
Güney Amerika'da dikilmiş olacak. Bugün 150 ülkede binlerce okul bizimle ağaç dikiyor. Bu ağaç
dikme günü Çevre –On-line tarafından organize edilmektedir - ENO, Finlandiya merkezli olarak
sürdürülebilir bir çevre gelişimi için faaliyet gösteren sanal bir iletişim ağı ve çevre okuludur.
Ağaç bizim için bir semboldür. Öncelikle bize doğayı ve çevreyi korumanın önemini
hatırlatmaktadır ve Đkincisi de, okullar arasında dünya çapındaki işbirliğini simgelemektedir.
Biz uluslararası biyoçeşitlilik yılını kutluyoruz. Biyolojik çeşitlilik dünya üzerindeki yaşamın da
çeşitliliğidir. Bu önemli doğal yaşam sistemleri ya da ekosistemler bize gıda, yakıt, sağlık, zenginlik
ve diğer hayati hizmetleri sunmaktadır. Đnsanlar da biyolojik çeşitliliğin bir parçasıdır ve bu çeşitliliği
koruyarak sahip çıkmalıdırlar. Çünkü şu andaki yaşam faaliyetlerimiz biyolojik çeşitliliğin hızla yok
olmasına sebep olmaktadır. Bu kayıpların geri dönüşümü yoktur, ve bizim dayanmakta olduğumuz
yaşam destek sistemlerine zarar vermektir. Fakat biz bunları engelleyebiliriz. Biyolojik çeşitliliği
korumak için acil olarak bu konulara odaklanmalıyız. Şimdi harekete geçme zamanı.
Birlikte daha iyi bir geleceğe doğru, ağaçlarımız ile büyümek umuduyla!
Biyolojik çeşitlilik bizim için hayattır.

Basın Açıklaması
Olağanüstü bir etkinlikle okullar ağaç dikiyorlar.
Okulumuz 21 Mayıs 2010’da özel bir gün düzenleyecek. Dünyadaki diğer okullarla birlikte ağaçlar
dikeceğiz. Đlk ağaçlar Okyanusya’da öğlen saatinde dikilmiş olacak. Güneş’i takip ederek yeni
ağaçlar Asya, Avrupa ve Afrika'da dikilmiş olacak. Ağaç dikme zinciri Amerika’da son bulacak.
Geçen yıl 127 ülkede yaklaşık 5000 okul aynı gün içinde 300.000 ağaç dikmiştir ve etkinliğimiz
büyük bir başarıya ulaşmıştır
Ağaç dikmek bizim için çok önemlidir. Đlk olarak, doğa ve çevreyi korumanın önemini bize
hatırlatmakta ikincisi de, uluslararası işbirliği için önemli bir semboldür. Bu gün aynı zamanda dünya
biyolojik çeşitlilik günü olarak ta kutlanıyor ve biz aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin önemine de
odaklanmak istiyoruz. Gelecekte biyolojik çeşitlilik hakkında karşılaşacağımız sorunlara dair çok acil
harekete geçmeliyiz. Şimdi harekete geçme zamanı.
Ağaç dikme günü Çevre On-line ENO tarafından organize edilmektedir - ENO, sürdürülebilir bir
çevre gelişimi için sanal bir iletişim ağı ve çevre okuludur. Dünyadaki tüm ENO okulları aynı
çevresel konuları inceleyerek, çevre için somut çalışmalar yapmakta ve sonuçlarını web sayfasında
paylaşmaktadırlar. Bu çalışmalar, ormanlar, su, iklim değişikliği, ekolojik denge, kültürel konular
hakkında olabilmektedir, bugün 150 ülkeden 5000 okul bu etkinliklerde yer almaktadır. ENO 10 yıl
önce Finlandiya merkezli olarak başlamış bir programdır.
ENO Tree Planting Day 2010
http://www.enotreeday.net

