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ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ! 
Δεκέμβριος 2021 – Καλά Χριστούγεννα!
Καλώς ήρθατε στην έκδοση Δεκεμβρίου 2021 του Life Terra Newslett

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Life Terra ή να υιοθετή

ένα δέντρο; Ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπό μας.

Πρόσφατες δραστηριότητες του

προγράμματος

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ
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Life Terra – Διδάσκοντας Βιωσιμότητα για Δράση 
Το Life Terra και το Scientix ανακοινώνουν με υπερηφάνεια το «Μαζικό 
Διαδικτυακό Μάθημα του Terra Mission: Διδάσκοντας Βιωσιμότητα για Δράσ
αυτό το μάθημα, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στην European Sc
Academy, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ
έχουν την ευκαιρία να εγείρουν την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον στα 
τους και ακόμα πιο πέρα! Το μάθημα θα τους ξεναγήσει στο Εκπαιδευτικό Πά
Terra Mission μέσω του οποίου οι μαθητές θα ερευνήσουν, θα μάθουν
ενεργήσουν ως εμπειρογνώμονες για το κλίμα. 

Εκπαιδευτικοί με τάξεις κάθε ηλικίας μπορούν να προχωρήσουν σε εγγραφή
συμμετάσχουν σε αυτό το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα που ξεκ
Φεβρουάριο του 2022 και θα έχει διάρκεια 5 εβδομάδων.

Η υπόσχεση της EY  
Η ομάδα του Life Terra θέλει να μοιραστεί μαζί σας μια καταπληκτική 
Ανακοινώνουμε με μεγάλο ενθουσιασμό ότι ο παγκόσμιος οργανισμός Ernst &
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(EY) υποσχέθηκε ήδη τη φύτευση περισσοτέρων των 80.000 δέντρων σε ολ
την Ευρώπη. Γραφεία της ΕΥ από διάφορες χώρες υποσχέθηκαν να φ
δέντρα στις αντίστοιχες χώρες τους ώστε να συμβάλουν στην υποστήριξη δ
για το κλίμα και να δρέψουν τα οφέλη στη χώρα τους.  

Αυτή η συνεργασία δίνει μια εκπληκτική ώθηση στην αποστολή του Life T
δενδροφύτευση, την ανάπτυξη των δασών και την αποκατάσταση της γ
μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην υλοποίησ
της δέσμευσης. Ανυπομονούμε να αρχίσουμε τη δενδροφύτευση!

Επικείμενες δραστηριότητες

Life Terra – Βιωσιμότητα για τα Χριστούγεννα!  
Σας κυριεύει πανικός όταν σκέφτεστε τα χριστουγεννιάτικα ψώνια της τελ
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στιγμής; Μην ψάχνετε άλλο – έχουμε μια βιώσιμη λύση για εσάς – υιοθετή
δέντρο!  

Χρειάζεστε μερικές ακόμα ιδέες; Ρίξτε μια ματιά στον Πλήρη Οδηγό για 
Χριστούγεννα του Life Terra.

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

Βίντεο του Life Terra – Συνδέστε τη

δενδροφύτευση με το Πανεπιστήμιό σας
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Χάσατε το διαδικτυακό σεμινάριο του Life Terra στις 30 Νοεμβρίου σχετικά με
τα πανεπιστήμια μπορούν να αναλάβουν δράση για το κλίμα; Μπορείτε
παρακολουθήσετε παρακάτω και να ακούσετε τη μελέτη περίπτωσ
Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών Avans μαθαίνοντας για τις
πρακτικές τους.

Στον Τύπο

Δείτε τα τελευταία και σχετικά νέα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή κα
Terra: 

1) Life Terra joins the 3 Billion Trees Pledge 
2) First planting event for EY Spain! 
3) Climate scientist: On forestry, COP26 must avoid double counting of
removals 
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4) Monitoring activities in Germany 
5) Creadoras de Bosques collaborates with Life Terra to plant trees

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
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Μην ξεχνάτε να ακολουθείτε τις σελίδες του Life Terra στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για τις π
πρόσφατες ιστορίες 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 partn
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