5/5/22, 10:30 AM

Life Terra | March 2022 Newsletter

05 MAY 2022

View in Browser

“Πρασινίζοντας” την Ευρώπη
Καλώς ήρθατε στην έκδοση Μαρτίου 2022 του Life Terra Newsletter.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Life Terra ή να υιοθετήσετε ένα δέντρο; Ρίξτε μια ματιά στον
ιστότοπό μας.

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ

Πρόσφατες δραστηριότητες του προγράμματος
Το Life Terra επεκτείνεται στη Γαλλία!
Ο ήδη μακροσκελής κατάλογος χωρών στις οποίες το Life Terra προχωρά ενεργά σε δενδροφυτεύσεις
συνεχίζει να μεγαλώνει, με τη Γαλλία να αποτελεί τη νέα προσθήκη. Μάλιστα, οι πρώτες εκδηλώσεις έχουν
ήδη οργανωθεί στη Νίκαια με τη συμμετοχή της Huawei και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ηγεσίας.
Αντιπρόσωποι του δήμου της Νίκαιας, μαζί με 28 νεαρές ηγέτιδες του μέλλοντος από 28 ευρωπαϊκές χώρες,
συγκεντρώθηκαν στις 24 Φεβρουαρίου για μια εκδήλωση δενδροφύτευσης μέσα στην πόλη. Περισσότερα
δέντρα θα φυτευτούν στη Γαλλία στο μέλλον!
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Από τη Σουηδία έως τη Βαρκελώνη για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας
Η συμμετοχή των νεότερων γενιών στην προστασία του περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας, καθώς θα
είναι εκείνες που θα συνεχίσουν τη διαδικασία τις επόμενες δεκαετίες. Για να εγείρουν το ενδιαφέρον των
παιδιών του Escola Dolors Monserdà-Santapau στη Βαρκελώνη, το Life Terra και μια ομάδα 30
εργαζομένων της Prototyp που έφτασαν σιδηροδρομικώς από τη Σουηδία, οργάνωσαν μια εκδήλωση
δενδροφύτευσης στις 11 Μαρτίου στο Parc de la Serralada Marina. Αν και για τα σχεδόν 50 παιδιά αυτός
ήταν ένας ενδιαφέρων τρόπος για να περάσουν την ημέρα με τους φίλους τους στο πάρκο, για την ομάδα
της Prototyp ήταν ένα ταξίδι κατά το οποίο διέσχισαν την ήπειρο: 35 ώρες μετά την αναχώρησή τους,
μπόρεσαν τελικά να φυτέψουν δέντρα, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την περίσταση για να εξερευνήσουν την
Ευρώπη και να γνωριστούν καλύτερα.
Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με σχολεία εξακολουθώντας να δίνουμε έμπνευση σε περισσότερα
παιδιά, τόσο μέσω του εκπαιδευτικού μας προγράμματος όσο και μέσω περισσότερων εκδηλώσεων
δενδροφύτευσης.
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Γιορτάζοντας την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Δασών έξω στη φύση
Η 21η Μαρτίου είναι η ημερομηνία κατά την οποία τα δάση, με τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν στην
υποστήριξη των οικοσυστημάτων και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, γιορτάζονται σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Ο τρόπος με τον οποίο το Life Terra συμμετέχει σε αυτόν τον εορτασμό είναι, προφανώς, με
το να ανταποδώσει στα δάση βοηθώντας τα να επεκταθούν. Αυτή την ημέρα, μάλιστα, έλαβαν χώρα
πολλές εκδηλώσεις δενδροφύτευσης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ισπανία, την Ελλάδα, την
Ιταλία και την Ολλανδία.
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Τοπικές δράσεις
Αυτή η περίοδος φύτευσης είναι πολύ έντονη για την Ελλάδα. Η ομάδα του ΕΚΕΤΑ διοργάνωσε 18
εκδηλώσεις φύτευσης με σχολεία από την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, τα Γρεβενά, τη Φλώρινα και την
Καστοριά. Παιδιά όλων των ηλικιών (από Νηπιαγωγεία έως Λύκεια, καθώς και Μουσικά και Επαγγελματικά
Σχολεία), εντάχθηκαν στον αγώνα του LIFE Terra, έμαθαν πώς να φυτεύουν σωστά δέντρα και φύτεψαν
περισσότερα από 180 δέντρα! Εκπαιδευτικοί, διευθυντές, εκπρόσωποι των δημοτικών αρχών και ο
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν επίσης και φύτεψαν δέντρα!
Επιπλέον, οι μαθητές, ιδίως εκείνοι των μεγαλύτερων τάξεων, συζήτησαν τις απόψεις και τις ανησυχίες
τους σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη σημασία των δέντρων. Το εκπαιδευτικό πακέτο Terra Mission
παρουσιάστηκε επίσης στους εκπαιδευτικούς σε κάθε σχολείο, έτσι ώστε να μπορούν να το
χρησιμοποιήσουν με τους μαθητές τους. Περισσότερες εκδηλώσεις φύτευσης πρόκειται να συμβούν τον
Απρίλιο, οπότε παρακολουθήστε τις ενημερώσεις μας και ελάτε μαζί μας!

Στον Τύπο
Twenty captivating photos showcase Europe's wondrous wildlife, but it needs out help right now!
Carbon removals: the secret to reaching net zero emissions
Popular reforestation plants 200 trees near Alcoi
Against "green blindness": This is what neglected plants look like
How pioneering "sponge cities" help mitigate effects of climate change

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

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το Life Terra Newsletter
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