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Δεκέμβριος 2020 – Το πρώτο μας newsletter!
Καλώς ήρθατε στο πρώτο newsletter του Life Terra, από όπου μπορείτε να
μαθαίνετε όλες τις τρέχουσες εξελίξεις και εκδηλώσεις. Λίγα λόγια για εμάς: Είμαστε
16 εταίροι

που υποστηρίζουμε το έργο μέσω έρευνας, πρακτικών logistics,

εκπαίδευσης και οπτικοακουστικού υλικού. Στόχος μας είναι να φυτέψουμε 500
εκατομμύρια δένδρα μέσα σε 5 χρόνια, που αντιστοιχούν σε δέσμευση 100
εκατομμυρίων τόνων CO2.
Οι βασικοί πυλώνες του Life Terra
είναι:

Φύτευση
Παρακολούθηση της ανάπτυξης
των δέντρων
Εκπαίδευση
Συνεργασία

με

τις

τοπικές

κοινότητες

Το έργο Life Terra χρηματοδοτείται από
το EASME μέσω του προγράμματος
LIFE.

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ

Πρόσφατες δράσεις
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Στους πρώτους έξι μήνες υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες
δράσεις

Δενδροφυτεύσεις
Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, το Life Terra θα οργανώσει εκδηλώσεις
δενδροφύτευσης σε όλη την Ευρώπη, ξεκινώντας την πρώτη χρονιά από Γερμανία,
Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία.
Έντεκα εκδηλώσεις φύτευσης έχουν ήδη υλοποιηθεί, από τους εταίρους του έργου
Volterra και Stichting, με τη συμμετοχή 484 εθελοντών και τη φύτευση σχεδόν 1500
δέντρα! Αυτές οι εκδηλώσεις έγιναν στην Ισπανία, με εθελοντές του Life Terra,
συνεταιρισμούς δασολόγων, μαθητές/φοιτητές και κατοίκους υποβαθμισμένων
χωριών.
Λόγω της πανδημίας, λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η υγεία
των συμμετεχόντων και των διοργανωτών.

Τεχνολογία
Το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε η διερευνητική φάση της
ιστοσελίδας και της ψηφιακής εφαρμογής του Life Terra, όπου ορίστηκαν όλα τα
προαπαιτούμενα και επιθυμητά χαρακτηριστικά, και καταρτίστηκε ένα σχέδιο για την
υλοποίησή τους. Από τα μέσα Οκτώβριου μέχρι σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η
κατασκευή αυτών.
Το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι χρήστες της ψηφιακής εφαρμογής του Life Terra app
θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούν ψηφιακή σήμανση στο δέντρο που φύτεψαν
και να παρακολουθούν την ανάπτυξή του μέσω της εφαρμογής. Αν δεν μπορείτε να
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παρευρεθείτε στις εκδηλώσεις μας, μπορείτε να «υιοθετήσετε» ένα δέντρο που θα
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φυτευτεί για εσάς κάπου στην Ευρώπη (και να παρακολουθείτε την ανάπτυξή του
μέσω της εφαρμογής Life Terra app).
Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών είναι κλειδί για να επιτύχουμε το μετριασμό
της κλιματικής αλλαγής, και να δημιουργήσουμε ένα μακροχρόνιο κίνημα που θα
καλλιεργήσει τη σχέση μας με τη φύση για έναν υγιή πλανήτη.

Η ομάδα του Life Terra σχεδιάζει, μέσω της προσέγγισης της εκπαίδευσης STEM
που αναφέρεται στις Φυσικές Επιστήμες, στην Τεχνολογία, στην Επιστήμη των
Μηχανικών και στα Μαθηματικά, την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 8-14 ετών σε
θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
Οι μαθητές θα:

Μάθουν περισσότερα για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της
Εξερευνήσουν τη δημιουργικότητά τους ώστε να βρίσκουν λύσεις για την
κλιματική αλλαγή
Μάθουν πως μπορούν να δράσουν άμεσα για την κλιματική αλλαγή
Μοιραστούν τις γνώσεις τους με άλλους
Φυτέψουν τα δικά τους δέντρα
Συμμετάσχουν σε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών μεταξύ
σχολείων από το εξωτερικό

Οργάνωση ομάδας
Το Life Terra έχει καταφέρει τη διατήρηση της επικοινωνίας ανάμεσα στους εταίρους
αυτήν τη δύσκολη περίοδο, μέσω ομαδικών συσκέψεων, είτε δια ζώσης είτε μέσω
του διαδικτύου.
Το Νοέμβριο του 2020, η Ιταλική περιβαλλοντική οργάνωση Legambiente
εκπαίδευσε όλους τους εταίρους του Life Terra στη δέσμευση και τη σημασία της
ενθάρρυνσης του κοινού για δενδροφύτευση – όλοι μοιραστήκαμε φωτογραφίες του
αγαπημένου μας δέντρου!
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Στις ειδήσεις
Δείτε τα τελευταία ρεπορτάζ και σχετικά νέα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή
και το Life Terra:
Why We Believe Planting 1 Trillion Trees Can Save the Planet
By Jane Goodall and Marc Benioff
For more than six months, a pathogen has swept through nearly every country in the
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world, unleashing an unprecedented global health and economic emergency. At the
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same time, another potentially more lethal emergency continues to threaten us: the
warming of the planet...
Dispelling the top seven tree planting misconceptions
By CIFOR Forest News
“Plant more trees!” has become a rallying cry for global leaders and climate activists
around the world who see tree planting as a solution for everything from climate
change to food security.
The growing interest in this area means it is more important now than ever before to
consider effective tree planting that benefits communities and the environment.
Forests Near or Far Can Protect Water for Cities
By World Resources Institute
Water is essential to human health and well-being. In cities, leaders strive to provide
secure access to clean, safe and affordable water. In rural areas, farmers hope for
adequate rain and healthy rivers to produce healthy crops. The coronavirus
pandemic reminds us how critical clean water is to health and hygiene, as public
health officials have urged frequent handwashing. And yet, the world is on the
precipice of a historic global water crisis...
French graduates launch alumni network to fight climate change
By EURACTIV France
It is in the interest of everyone, including the business world, to be committed to the
environment, according to “Alumni for the Planet”, a unique collective launched in
France on Thursday (12 November) that aims to gather French graduates in the fight
against climate change. EURACTIV France reports...
Five reasons why everyone should start home composting
By BrightVibes
From a practical standpoint, those who compost do so because they enjoy growing
their own fruit and veg, and they like the sense of achievement of being able to serve
their family fresh, healthy, homegrown produce. But from a wider perspective,
composting and gardening can mean much more.
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Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Life
Terra για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας.

Προσεχώς
Μείνετε συντονισμένοι για μελλοντικές δράσεις του Life Terra.
Πορτογαλία - Αλμέιδα
Αρχές 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης στη Nave de Haver

Ολλανδία – Άμστερνταμ & Νόορντ-Μπραμπαντ
Αρχές 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης στο Νόορντ-Μπραμπαντ
Αρχές 2021:Εκδήλωση δενδροφύτευσης στο Άμστερνταμ

Γερμανία – Νόρτνχαϊν-Βέστφάλεν
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Αρχές 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης στο Ένγκελσκιρχεν
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Ελλάδα – Δυτική Μακεδονία
Αρχές 2021: Εκδηλώσεις δενδροφύτευσης στην Κοζάνη
Αρχές 2021: Εκδηλώσεις δενδροφύτευσης στην Καστοριά
Αρχές 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης στο Βόιο

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για εκδηλώσεις του Life Terra εδώ.

EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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