
 
 
 
KVIETIMAS DALYVAUTI ENO MEDELIŲ SODINIMO AKCIJOJE 2010 m. 
 
-BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ – GYVYBĖS ŠALTINIS 

 
Nuo 2000 m. gegužės 22-oji diena minima kaip Tarptautinė biologinės įvairovės diena, o 2010 metus 
Jungtinės Tautos paskelbė tarptautiniais biologinės įvairovės metais . Siekdama prisidėti prie šiai dienai 
skirtų renginių, padedančių išlaikyti biologinę įvairovę ir ekologinę pusiausvyrą, ENO programa kviečia 
mokyklas dalyvauti medelių sodinimo akcijoje, kuri vyks 2010 m. gegužės 21 dieną 150  pasaulio šalių. 
 
Šia akcija siekiama atkreipti dėmesį į nuveiktus darbus, apmąstyti ateities perspektyvas besirūpinant 
nykstančiomis gyvybės formomis bei aktyvia veikla prisidėti prie gamtos saugojimo – sodinti medelius.  
Ši akcija vyks visame pasaulyje.  Pirmieji medeliai bus pasodinti vidurdienį  Okeanijoje. Pagal saulės 
judėjimo kryptį  į vakarus medeliai bus sodinami Azijoje, Europoje ir Afrikoje. Galiausiai medelių 
grandinė pasieks Ameriką. Žemė apsisuks apie savo ašį ir medeliai suras namus. 
 
Kaip prisijungti prie šios akcijos?  Pirmiausia užregistruokite savo mokyklą/grupę internetu iki gegužės 
1d. Kiekviena dalyvavusi mokykla ar grupė gaus dalyvio pažymėjimą. Daugiau informacijos bei 
medžiagos, kaip organizuoti renginį (vaidinimą, dainas ir pan.) rasite ENO tinklalapyje. 
 
ENO (aplinka virtualioje erdvėje) yra pasaulinis virtualių mokyklų tinklas, kurio tikslas organizuoti 
įvairią mokinių veiklą siekiant išlaikyti ekologinę pusiausvyrą. Pasaulio mokyklos nagrinėja tas pačias 
temas, susijusias su aplinka, atlieka konkrečius darbus, padedančius ją saugoti, ir pasidalina savo 
rezultatais su vietinėmis bendruomenėmis bei pasaulio visuomene internete. Šioje veikloje dalyvauja  
apie 5000 mokyklų iš 150 šalių . ENO programa buvo pradėta prieš 10 metų. Jos būstinė yra Suomijoje. 
 
 
ENO Medelių sodinimo akcija 2010: 
http://www.enotreeday.net 
 
Daugiau informacijos rasite: 
p. Mika Vanhanen, direktorius 
ENO-Environment Online 
mika.vanhanen@enoprogramme.org 
tel +358 40 5070725 
 

 

http://www.enotreeday.net/
http://us.mc357.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mika.vanhanen@enoprogramme.org


PASIRUOŠIMAS 
 
1. Sodinkite tik vietines, klimatui būdingas medžių rūšis. 
2. Įsigykite sodinukų. Pasistenkite susirasti rėmėjų.  
3. Parinkite tinkamą vietą medeliams ir iš anksto iškaskite duobutes. Jei reikia, kreipkitės pagalbos į 
specialistus ar biologijos mokytoją.  
4. Suraskite mokinius, kurie sodins medelius. 
5. Pasikvieskite žmonių iš vietinės bendruomenės. 
6. Išrinkite mokinį, kuris pasakys trumpą kalbą (žr. apačioje). 
7. Pasiruoškite fotografuoti ir filmuoti renginį . 
8. Pasikvieskite kitas mokyklas ir valdžios atstovus, kurie galbūt taip pat norės pasisakyti. 
9. Savo mokykloje paruoškite pasaulio žemėlapį, kuriame pažymėkite visas projekte dalyvaujančias 
šalis.  
10. Pasikvieskite žiniasklaidą (kalbos apmatai pateikiami apačioje). 
 
 
 
ENO MEDELIŲ SODINIMO DIENA 2010 m. 
 
-Biologinė įvairovė  – gyvybės šaltinis 
 
Data: 2010 m. gegužės 21 d. 
Laikas:12.00-12.30 vietiniu laiku (vėliau ar anksčiau dienos metu) 
 
 
 VEIKLA 
 
1. Susirenkame į medelių sodinimo vietą. 
2. Mokinys pasako kalbą . 
3. Mokiniai drauge su suaugusiais žmonėmis sodina medelius. 
4. Gali būti sakoma valdžios atstovo kalba. 
5. Kita papildoma veikla, pavyzdžiui: vaidinimas „Gyvybės lašai“, muzika, daina ar šokis. 
6.  Bendra nuotrauka prie sodinukų. 
 
 VĖLIAU 
 
1. Palikite įrašą svečių knygoje internete.  
2. Atsiųskite trumpą  pranešimą:  
 
a) mokyklos ar grupės pavadinimas, 
b) miestas, 
c) šalis, 
d) dalyvių skaičius, 
e) atsiųskite vieną nuotrauką (ne daugiau, nes dalyvauja daugiau nei 2000 mokyklų). 
3. Siųskite savo laišką ir nuotrauką šiais elektroniniais adresais: 
Jeigu jūs iš Europos: photoseurope@enoprogramme.org
Jeigu jūs iš Afrikos: photosafrica@enoprogramme.org  
Jeigu jūs iš Šiaurės ar Pietų Amerikos: photosamerica@enoprogramme.org  
Jeigu jūs iš Azijos ar Okeanijos: photosasia@enoprogramme.org 
4. Filmuotą medžiagą įdėkite internete (Youtube ar pan.) ir atsiųskite nuorodą (ne video) adresu 
videos@enoprogramme.org . Tada mes įdėsime nuorodas į mūsų tinklalapį.  Vėliau nuotraukos bus 
sudėtos   į internetinį fotoalbumą. 
 5. Nepamirškite rūpintis savo medeliais! 
 
 
 

mailto:photoseurope@enoprogramme.org
http://us.mc357.mail.yahoo.com/mc/compose?to=photosafrica@enoprogramme.org
http://us.mc357.mail.yahoo.com/mc/compose?to=photosamerica@enoprogramme.org
http://us.mc357.mail.yahoo.com/mc/compose?to=photosasia@enoprogramme.org
http://us.mc357.mail.yahoo.com/mc/compose?to=videos@enoprogramme.org


MEDŽIAGA, SKIRTA RENGINIUI 
 
 
KALBA 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Kiekvienas žemės lopinėlis yra svarbus ne tik ten gyvenantiems žmonės, bet ir pasauliniu mastu. 
Todėl kartu su pasaulio vaikais ir jaunimu norime prisidėti prie biologinės įvairovės ir ekologinės 
pusiausvyros problemų sprendimo. Šiandien mes sodinsime medelius drauge su bendraminčiais 
Šiaurėje, Pietuose, Rytuose ir Vakaruose. Pirmieji sodinukai bus pasodinti Okeanijoje. Paskui 
saulės judėjimo kryptimi į vakarus medeliai bus pasodinti Azijoje, Europoje ir Afrikoje. 
Paskutiniai medeliai bus pasodinti Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Tūkstančiai mokyklų iš 150 šalių 
šiandien sodina medelius drauge su mumis. Šią akciją organizuoja ENO (aplinka virtualioje 
erdvėje) pasaulinis virtualių mokyklų tinklas, kurio tikslas prisidėti prie ekologinės pusiausvyros 
išlaikymo. Šio tinklo centras yra Suomijoje. 
 
  
Medis yra simbolis. Pirma, jis primena mums apie gamtos ir aplinkosaugos svarbą. Antra, jis 
simbolizuoja bendradarbiavimą tarp viso pasaulio mokyklų.  
                                                       
 
Šiandien kartu švenčiame Tarptautinę biologinės įvairovės dieną. Tai įvairių gyvybės formų 
žemėje diena. Jos yra būtinos išsaugant natūralias ekosistemas, kurios aprūpina mus maistu, kuru, 
sveikata, gerove ir kitais gyvybiškai svarbiais dalykais. Žmogus taip pat yra biologinės įvairovės 
dalis, tačiau tik jis turi galią išsaugoti arba sunaikinti ją. Šiuo metu žmogaus veikla ardo šią 
įvairovę  gąsdinančiu greičiu. Praradimai yra negrįžtami, jie griauna mūsų sveikatą ir naikina 
gyvybės palaikymo sistemas, nuo kurių priklausome. Tik būdami vieningi mes galime tai 
sustabdyti. Todėl reikia prisiminti atliktus darbus ir susikoncentruoti į iššūkius,  kurie laukia mūsų 
ateityje. Laikas veikti. 
 
Dėl geresnės ateities mes tikimės augti drauge su savo medžiais! Biologinė įvairovė yra mūsų 
gyvenimas. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
PRANEŠIMAS SPAUDAI 
 
Mokyklos sodina medžius ir dalyvauja unikaliame renginyje! 
 
 
2010 m. gegužės 21d. mūsų mokykla/grupė organizuoja ypatingą akciją. Mes sodinsime medelius 
drauge su mokyklomis iš viso pasaulio. Pirmieji sodinukai bus pasodinti Okeanijoje. Paskui saulės 
judėjimo kryptimi į vakarus medeliai bus pasodinti Azijoje, Europoje ir Afrikoje. Galiausiai medelių 
grandinė pasieks Šiaurės ir Pietų Ameriką. Šis renginys tapo sėkmės pavyzdžiu. Pernai metais daugiau 
kaip 5000 mokyklų iš 127 šalių pasodino 300 000 medelių per dieną. 
 
 
Medžių sodinimas primena mums gamtos ir aplinkosaugos svarbą bei simbolizuoja tarptautinį 
bendradarbiavimą. Ši diena yra taip pat žinoma kaip pasaulinė biologinės įvairovės diena, taigi mes 
norime atkreipti dėmesį į įvairių gyvybės formų svarbą. Norime prisiminti nuveiktus darbus  siekiant 
išsaugoti biologinę įvairovę ir susikoncentruoti į iššūkius, kurie laukia mūsų ateityje. Dabar yra laikas 
veikti. 
 
 
Šią akciją organizuoja ENO (aplinka virtualioje erdvėje) pasaulinis virtualių mokyklų tinklas, kuris 
rūpinasi ekologinės pusiausvyros išlaikymu. Pasaulio mokyklos nagrinėja tas pačias temas, susijusias su 
aplinka (pvz., miškai, vanduo, klimato pokyčiai, ekologinis pėdsakas, kultūrinės problemos ir pan.) ir 
savo patirtimi bei žiniomis pasidalina su vietinėmis bendruomenėmis ir pasaulio visuomene internete.  
Šioje veikloje dalyvauja apie 5000 mokyklų iš 150 šalių dalyvauja šioje veikloje. ENO programa buvo 
pradėta prieš 10 metų. Jos būstinė yra Suomijoje. 
 
 
 
ENO Medelių sodinimo akcija 2010 
http://www.enotreeday.net
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