
 

Покана од ЕНО за Денот на засадување на дрвца  2010  

ЕНО програмата поканува училишта, деца и младински групи за посадување дрва  - За 

биолошката разновидност и одржлива иднина. Нашите Ден на ЕНО засадување на дрвца, на 
глобално ниво ќе се одржи во 150 земји на 21 Мај 2010. На ист ден ќе биде прославен и  
Меѓународниот ден за биолошка разновидност на годината на биодиверзитетот до 2010 година. Да 
одразуваме на нашите успеси за да се заштитат биолошката разновидност и се фокусира на 
итноста на нашите предизвици во иднина. Време е да се делува. Ние ќе сториме нашиот дел и ќе 
засадиме дрвја. 

Првите дрвја ќе бидат засадени на пладне во Океанија. Следејќиго сонцето, новите дрвца ќе бидат 
ставени во  земјата во Азија, Европа и Африка. Конечно овој синџир на дрва ќе достигне до 
Америка. Земјата се врти околу својата оска и нови дрва ќе се најдат во нивните домови.  
 
Како да се вклучат? Прво регистрирајте го  вашето училиште / група присутни, од 1 мај 2010. Секое 
учесничко училиште или младинска група ќе добијат сертификат. Ве молам најдете упатства, 
повеќе информациии материјал (наша игра, песни и сл) за денот на интернет.   
 
ЕНО животната средина е глобална  виртуелна мрежа за образование и одржлив развој. Училишта 
во целиот свет го проучуваат  истите теми на животната средина, не конкретни дела за животната 
средина и гисподелуваат своите знаења, нивните резултати во нивните локални заедници низ 
целиот свет и на интернет. Околу 5 000 училишта во 150 земји учествуваат во овие активности. 
Еno програмата почна пред 10 години со седиште  во Финска.  

Ено – денот на садење дрво 2010 (http://www.enotreeday.net). За повеќе информации јавете се во:  
Господин Мика Ванханен, директор на Ено за животна средина-Online 
mika.vanhanen@enoprogramme.org, тел: +358 40 5070725.  

 

 

    

 



ПОДГОТОВКИ  
 
1. Засади само локални видови на дрво , типични за клима и доминантна видови дрвја  
во вашиот регион.  
2. Земете дрво саден материјал од локални добавувачи и да најде спонзори за нив.  
3. Изберете соодветни места за дрва и копајте ги дупките  предвреме. Ако ви треба некаква помош  
контактирајте ги  локалните експерти.  
4. Најдете ученици кои ќе засадуваат дрвја.  
5. Вклучете  локални луѓе од вашата заедница да учествуваат.  
6. Изберете ученик кој ќе му даде краток говор (видете подолу).  
7. Се подготвуваат да преземат слики и видеа за време на пригода.  
8. Покани други училишта и локалните носители на одлуки да се приклучат на овој настан, 
веројатно еден од нив може да  даде краток говор во оваа прилика.  
9. На вашето училиште, се направи карта на светот, со сите земји кои се вклучени во садењето 
дрво.  
10. Земете локалните медиуми вклучени (користи нацртот подолу).  
 

Ено PLANTING ДЕН НА ДРВОТО 2010  
- Биодиверзитетот е живот  
 
Датум на: Петок 21 мај, 2010 г.  
Време: 12,00-12,30 во вашето локално време (или подоцна / пред текот на денот)  
1. Одете на вашиот сајт садење дрво и соберете ....  
2. Ученикот го одржува својот говор.  
3. Ученците засадуваат дрва заедно со локалните постари луѓе.  
4. Евентуално уште еден говор од страна на локалните носители на одлуки.  
5. Друга опција  е изведувањето на претставата, ,,Капки живот,, или музика / танц. 
6. Соберете се  за групна слика, каде учениците и публиката се околу засаденото дрво.  
 
Потоа  
1. Оставете ја Вашата порака во нашата книга на гостите на интернет 

2. Ве молиме пратете многу краток извештај, вклучувајќи  
а) вашето училиште или името на групата  
б) твојот град  
в) Вашата држава  
г) број на учесници  
д) вклучувајќи само една слика од твојот случај (не повеќе, бидејќи имаме 2.000 училишта)  
3. Испрати вашата порака и слика на е-мејл адреса, на следниов начин:  
Ако доаѓате од Европа: photoseurope@enoprogramme.org  
Ако доаѓате од Африка: photosafrica@enoprogramme.org  
Ако доаѓате од Северна или Јужна Америка: photosamerica@enoprogramme.org  
Ако доаѓате од Азија или Океанија: photosasia@enoprogramme.org  
4. Снимете видео клип, и ставете го онлајн (како Youtube) и испратете линк ( не видеото) до  
videos@enoprogramme.org. Потоа ние ќе ги проследиме овие линкови кон веб-сајтот на настанот. 
Сликите ќе бидат достапни подоцна во нашиот онлајн фото албуми.  
5. Не заборавајте да се грижите за вашите дрва!  



 

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕНОТ  
 
А за таа прилика ГОВОР  
 
Нашата средина е важна за нас. Не само локално, туку и на глобално ниво. Денес е време да се 
фокусираме врз животната средина и биодиверзитетот. Ние ќе сториме тоа заедно со училиштата, 
децата и младите низ светот. Денес ние ќе засадиме дрва заедно со  нашите зелени пријатели во 
Северна, Јужна, Источна и Западна. Првите дрвца ќе бидат засадени во Океанија. Потоа, следејќи 
го сонцето, дрвца ќе бидат засадени во Азија, Европа и Африка. Последните дрвца ќе бидат 
засадени во Северна и Јужна Америка. Илјадници училишта од 150 земји се садат дрвја со нас 
денес. Овој ден на садење дрвца беше организирана од страна на ЕНО програмата кое е глобално 
виртуелно училиште и интернет мрежа за одржлив развој, со седиште во Финска.  
 
Дрвото е симбол за нас. Како прво, тоа не потсетува на важноста на природата и  
заштита на животната средина. Како второ, тоа ја симболизира нашата соработка помеѓу  
училишта низ светот.  
 
Ние ја славиме меѓународната година за биолошка разновидност. Биолошката разновидност е 
разновидноста на животот на Земјата. Тоа е од суштинско значење за одржување на природните 
системи на живеење или екосистеми, кои ни даваат храна, гориво, здравје, богатство, и други 
витални услуги.  
Луѓето се исто така дел од биолошката разновидност, и имаат моќ да го заштитат или да го 
уништат тоа.  
Во моментов, нашите активности се уништување на биолошката разновидност и тоа со  
алармантна стапка. Овие загуби се неповратни,ги осиромашува сите нас и го оштетува животниот 
системи за поддршка од кој што зависиме ние.  
Но, ние може да ги спречиме нив. Ние треба да се одразуваме врз нашите достигнувања за да се 
заштитат биодиверзитетот и да се фокусираме на итните предизвици што се пред нас. Сега е 
време да дејствуваме.  
Се надеваме дека ќе растеме заедно со нашите дрвца кон подобра иднина! Биодиверзитетот е 
нашиот живот.  
 
 

 

 



 

 

НОВИНАРСКО СООПШТЕНИЕ  
 
Училишта засадуваат дрва - феноменален настан!  
 
Нашето училиште / група ќе организира посебен ден на 21 мај 2010. Ние ќе засадиме дрва, заедно 
со другите училишта од целиот свет. Првите дрвца ќе бидат засадени на пладне во Океанија. По 
сонцето, нови дрвја ќе бидат засадени во Азија, Европа и Африка. Конечно овој синџир на 
засадубање дрва ќе стигне до Америка. Овој настан стана успешен. Минатата година во над 5.000 
училишта во 127 земји засадија 300 000 дрвца во текот  на денот.  
Садењето дрво е важно за нас. Прво, тоа не  потсетува на важноста на природата и заштитата на 
животната средина заштита. Второ, тоа е симбол за меѓународна соработка.Бидејќи овој ден е 
исто така познат како ден на биодиверзитет ние сакаме да се фокусираме на важноста на 
биолошката разновидност. Ние треба да се одразувааме врз нашите постигнувањата за заштита 
на биодиверзитетот и да се фокусираме  на итните предизвици пред нас . Сега е време да 
дејствуваме. 
 
 
Овој ден е организиран од страна на Ено програмата , глобално виртуелно училиште за 
еколошката свест и одржливиот развој. Училишта од целиот свет прават студија за животната 
средина и ги споделуваат темите за учење на нивните резултати во нивните локални заедници и 
низ целиот свет и на интернет. Темите опфаќаат шуми, вода, климатските промени, еколошки 
компактните и културни прашања, на пример. Околу 5 000 училишта во 150 земји учествуваат во 
овие активности. Ено Програмата почна пред 10 години и неговото седиште се наоѓа во Финска.  
 
Ено Садење дрво Ден 2010 

                                           


