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Ιούλιος 2021! 
 
I plant a tree, we grow forests

Καλώς ήρθατε στο Life Terra Newsletter για τον Ιούλιος 2021, με το οποίο
σαςενημερώνουμε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για τις εκδηλώσεις
δενδροφύτευσηςκαι τις τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
λαμβάνουν χώρα στοπλαίσιο του προγράμματος. 
 
Είμαστε φιλόδοξοι, επειδή γνωρίζουμε ότι ο κόσμος χρειάζεται μαζική άμεση
δράσηγια το κλίμα #climateactionnow. 
 
Το πρόγραμμα Life Terra συγχρηματοδοτείται από το CINEA μέσω
τουπρογράμματος LIFE.

Πρόσφατες δράσεις

Κυκλοφορία του εκπαιδευτικού πακετού Terra Mission  
 
Σε συνεργασία με τον εταίρο Gynzy, το Life Terra ανέπτυξε ένα εκπαιδευτικό
πακέτο με το οποίο οι μαθητές μαθαίνουν, μεταξύ άλλων, πώς μπορούν να
συνεισφέρουν ενεργά σε μια βιώσιμη κοινωνία.  
  
Η διαδραστική εκπαιδευτική σειρά μας Terra Mission που απευθύνεται σε
παιδιά ηλικίας 8-10 και 11-14 ετών διατίθεται τώρα στα Ολλανδικά και τα
Αγγλικά. Το εκπαιδευτικό πακέτο αποτελείται από ένα εισαγωγικό μάθημα, 8
θεματικές ενότητες και ένα τελικό μάθημα. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το
τι κάνει αυτή τη σειρά μαθημάτων τόσο μοναδική εδώ. 

Βιώσιμο δώρο αποφοίτησης 

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ
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Δύο Ολλανδοί φοιτητές, η Lisa και ο Nick, από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων
Επιστημών Avans (Avans Hogeschool) στην Ολλανδία είχαν ένα μεγάλο όνειρο: να
προσφέρουν ένα δέντρο ως δώρο σε όλους τους απόφοιτους και να δημιουργήσουν
έτσι ένα νέο δάσος στην κοινότητά τους. Απευθύνθηκαν στο Life Terra και αυτή ήταν
η αρχή μιας γόνιμης συνεργασίας. Αυτόν το μήνα, οι πρώτοι 4.000 απόφοιτοι έλαβαν
ένα δέντρο αποφοίτησης ως δώρο και θα το φυτέψουν το φθινόπωρο κατά τη
διάρκεια μιας εκδήλωσης δενδροφύτευσης. Ο αριθμός των δέντρων στο
νεοφυτευμένο δάσος θα φτάσει τα 100.000 μέσα στα επόμενα χρόνια. «Το ‘δέντρο
αποφοίτησης’ συμβολίζει την ανάπτυξη των φοιτητών στο Avans, η οποία
φυσικά συνεχίζεται μετά από την αποφοίτησή τους.»

Συνάντηση της κοινοπραξίας Ιούλιος 2021 
 
Στις 7 Ιουλίου, πάνω από 40 άτομα από τους 15 εταίρους μας συγκεντρώθηκαν
για να μοιραστούν τα επιτεύγματά τους κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του
προγράμματος. Είμαστε ευτυχείς που μπορέσαμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες
μας ψηφιακά και κατενθουσιασμένοι που θα ξεκινήσουμε τις εργασίες για το
δεύτερο έτος του Life Terra!

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκδηλώσεις δενδροφύτευσης
που διοργανώσαμε και το παρασκήνιο των εκδηλώσεων εδώ.

Επερχόμενες εκδηλώσεις

Life Terra Policy Event 
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Στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, το Life Terra θα φιλοξενήσει την πρώτη
Εκδήλωση Χάραξης Πολιτικής που εστιάζει στην Αποκατάσταση των
Δασών και τη Δενδροφύτευση – Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στο
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής;  
 
Συναντήστε μας στις 09:30, 7 Σεπτεμβρίου, για να συζητήσουμε σχετικά με το
συνδυαστικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν η αποκατάσταση των δασών και η
δενδροφύτευση στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Μπορεί ένα πρόγραμμα
όπως το Life Terra, το οποίο στοχεύει στη δενδροφύτευση 500 εκατομμυρίων
δέντρων μέσα σε μια πενταετία, να κάνει ουσιαστική διαφορά; Τι μπορούμε να
διδαχθούμε από τα προγράμματα αυτού του είδους και πώς μπορούν να
αναπαραχθούν επιτυχώς;  
 
Ομιλητές:

Humberto Delgado Rosa, Διευθυντής Φυσικού Κεφαλαίου, Γενική
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Jytte Guteland MEP, Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
Sergiy Moroz, Διευθυντής Πολιτικής για τα Ύδατα και τη Βιοποικιλότητα,
Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος
Fanny-Pomme Langue, Γενική Γραμματέας της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαίων Ιδιοκτητών Δασών
Sven Kallen, Ιδρυτής και Γραμματέας του ιδρύματος Life Terra 

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση ή απλώς ΔΗΛΩΣΤΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ.

Το Life Terra στο podcast Regenerative Skills

Ακούστε τον Sven Kallen, ιδρυτή του Life Terra, στο podcast Regenerative
Skills, να μιλάει σχετικά με το «Πώς θα αποκαταστήσουμε τα χέρσα και
υποβαθμισμένα εδάφη της Ευρώπης» σε μια διεξοδική ανάλυση του έργου του
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Sven για την αναδάσωση και την αγροδασοπονία σε μερικές από τις πλέον
υποβαθμισμένες και απειλούμενες περιοχές της Ευρώπης στην Ιβηρική
χερσόνησο (Ισπανία και Πορτογαλία) και τη λεκάνη της Μεσογείου. 

Στις Ειδήσεις

To EURACTIV, συνεργάτης επικοινωνίας του Life Terra, δημοσίευσε μια Ειδική
Έκθεση για τη Δασοκομία και την Κλιματική Αλλαγή – 5 άρθρα που εξετάζουν το
θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να
διαβάσετε συνεντεύξεις σχετικά με το σχέδιο της ΕΕ για τη δέσμευση και την
αποθήκευση περισσότερου άνθρακα από τα δάση, και συνεντεύξεις με
ευρωβουλευτές σχετικά με το σημαντικό ρόλο των δασών στη νομοθεσία της ΕΕ για
το κλίμα.

Social Media
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Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Life
Terra για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το Life Terra Newsletter
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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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