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Καλώς ήρθατε στο 2022

Καλώς ήρθατε στην έκδοση Ιανουαρίου 2022 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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Εκδηλώσεις δενδροφύτευσης στη Mula 

Μία από τις πιο πρόσφατες εκδηλώσεις δενδροφύτευσης του Life Terra ή
Mula, ένα δήμο στη Μούρθια, στα νοτιοανατολικά της Ιβηρικής Χερσονήσο
περιοχή αυτή, η επιδείνωση των ήδη σκληρών καιρικών συνθηκών έχει προ
μαζική απώλεια δασών και βιοποικιλότητας τις τελευταίες δεκαετίες. 
αντισταθμίσει τις συνέπειες, μια ομάδα φίλων αγόρασε μια μεγάλη έκταση κ
οικοδομεί ένα νέο δάσος με την υποστήριξη του Life Terra. Το Νοέμβριο, το L
με τη βοήθεια των κατοίκων, του Δημάρχου και των τοπικών προσκόπων φύ
πρώτα 500 δέντρα. Θα ακολουθήσουν περισσότερα μέσα στο 2022, με το φ
στόχο να φτάσουν τα 13.000!

Το Life Terra MOOC - Teaching Sustainability for Actio
ξεκινήσει! 

Το "Terra Mission MOOC: Teaching Sustainability for Action" (διδάσκο
βιωσιμότητα με σκοπό τη δράση) των Life Terra και Scientix ξεκίνησε 
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Ιανουαρίου. Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση
ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο, εγγράφηκαν για να συμμετάσχο
διαδικτυακό μάθημα το οποίο μπορεί να τους παρέχει τα εργαλεία 
“μεταμορφώσουν” τους μαθητές τους σε πράσινους πρεσβευτές. Πάνω απ
άτομα έχουν εγγραφεί σε όλο τον κόσμο – μπορείτε να εγγραφείτε κι εσείς! 

Επιθυμείτε εσείς ή κάποιος φίλος σας να παρακολουθήσετε αυτή τη δωρεά
μαθημάτων διάρκειας 5 εβδομάδων; Μπορείτε ακόμη να λάβετε μέρος εδώ.

Πώς μένουμε ΠΡΑΣΙΝΟΙ το 2022 

Θέλετε να αλλάξετε τις καθημερινές σας συνήθειες για να βοηθήσετε το περ
και να συμβάλλετε στο μετριασμό της κλιματική αλλαγή; Το Life Terra μπ
μοιραστεί μερικές συμβουλές και ιδέες για το πώς να έχετε μια ΠΡΑΣΙΝ
ΧΡΟΝΙΑ: 
 

1. Ανακυκλώνοντας
2. Εφαρμόζοντας κυκλική οικονομία – μην πετάτε πράγματα 
3. Έχοντας τη δική σας τσάντα στα ψώνια
4. Αγοράζοντας τοπικά προϊόντα
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5. Αφήνοντας το αυτοκίνητο στο σπίτι
6. Ταξιδεύοντας σε κοντινές αποστάσεις
7. Λέγοντας όχι στο πλαστικό!
8. Διδάσκοντας τη νεότερη γενιά
9. Μειώνοντας την κατανάλωση κρέατος

10. ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ

Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου 

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από το YouGov, το έ
των ανθρώπων προτιμούν να πουν σ’ αγαπώ με ένα δέντρο. 

Θέλετε να δείξετε στους αγαπημένους σας ότι νοιάζεστε για αυτούς τη φετιν
Αγίου Βαλεντίνου; Τι καλύτερο από το να πείτε «Σ’ αγαπώ» με δέντρα! Το L
είναι εδώ για να προσφέρει το τέλειο δώρο στον/στη σύντροφο, την οικογέ
τους φίλους σας στις 14 Φεβρουαρίου – δείξτε πόσο τους αγαπάτε μοιραζόμ
αυτή την αγάπη με το περιβάλλον.

Δείξτε αγάπη
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Επικείμενες δραστηριότητες

Δημιουργία ομάδας βιωσιμότητας μέσω διαδικτυακού σεμιν
δενδροφύτευσης 

Οι εκδηλώσεις δημιουργίας ομάδας είναι εξαιρετικά δημοφιλείς στο πλαίσιο ετ
όλων των μεγεθών, αλλά δεν είναι πάντα βιώσιμες. Για να συζητήσει τις 
βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις συγκριτικά με τις πιο παραδοσιακές δραστη
δημιουργίας ομάδας, το Life Terra διοργανώνει ένα διαδικτυακό σεμινάριο στ
οι διαχειριστές (κοινωνικών) επιπτώσεων των Typeform και EY θα μοιρασ
εμπειρίες τους από τη δενδροφύτευση, καθώς και τους τρόπους με τους οπο
εταιρεία μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην κοινωνία. 

Είστε διαχειριστής/διαχειρίστρια κοινωνικών επιπτώσεων και θέλετε να 
μερικές συμβουλές και κόλπα για το πώς να μειώσετε το οικολογικό αποτύπω
εκδηλώσεων δημιουργίας ομάδας; Εγγραφείτε εδώ, στο διαδικτυακό μας σ
που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου, ώρα 15:00-16:00.
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Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκδηλώσεις
δενδροφύτευσης που διοργανώσαμε και το παρασκήνιο
τωνεκδηλώσεων εδώ.

Τοπικές δράσεις:

Στην Ελλάδα ο ηπειρωτικός χειμώνας των ορεινών περιοχών στις 
δραστηριοποιούμαστε μας απαγορεύει τη διεξαγωγή δενδροφυτεύσεων. Εμε
δεν μένουμε αδρανείς! Οργανώνουμε τις εκδηλώσεις μας για την άνοιξη που
και προετοιμάζουμε τις τοπικές κοινωνίες για αυτές. Μείνετε συντονισμένο
περισσότερα νέα!

Στον τύπο:

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

1) Six EU countries ‘strongly’ condemn Commission’s EU forest strategy
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2) Spain to ban plastic wrapping for fruit and veg in 2023 
3) Who says trees can't talk? Trees communicate with each other on the
wide web" 
4) Climate activist: Global North needs to step up at COP26 in order 
deforestation

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Μην ξεχνάτε να ακολουθείτε τις σελίδες του Life Terra στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να ενημερώνεστε για τις πιο
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πρόσφατες ιστορίες μας:

EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partn

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το Life Terra Newsletter
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