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Let’s plant together
 
Καλώς ήρθατε στο Life Terra Newsletter, έκδοση Ιούνιος 2022.
 
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
 
 
Φύτευση αλλά και φροντίδα των δέντρων μας 
Η διαρκής εναλλαγή των καιρικών συνθηκών στην Ευρώπη έχει επηρεάσει το περιβάλλον των φυτών και
των δέντρων σε ολόκληρη την ήπειρο. Για την προστασία των δέντρων μας από τις πολύ υψηλές
θερμοκρασίες που έπληξαν πρόσφατα την Ισπανία, η ομάδα μας επέστρεψε στους τόπους φύτευσης για
να βοηθήσει στη διατήρηση των νεοφυτεμένων δέντρων. Ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπό μας για να μάθετε
περισσότερα.
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Ευκαιρίες εργασίας στο Life Terra!
 
Η ομάδα του Life Terra μεγαλώνει! Εάν εσείς ή κάποιος γνωστός σας ενδιαφέρεστε να ενισχύσετε την 
καριέρα σας συμμετέχοντας σε ένα κίνημα για την κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη, ρίξτε μια ματιά στις 
κενές θέσεις εργασίας του Communication Intern και του Project Assistant (η δεύτερη θέση εργασίας 
απευθύνεται σε γνώστες της ολλανδικής γλώσσας). Υποβάλετε αίτηση ή βοηθήστε μας να διαδώσουμε την 
είδηση! 
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Life Terra βίντεο

Life Terra Steering Committee Meeting και Monitoring Meeting
 
Τέλος Μαΐου και αρχές Ιουνίου ήταν μια πολυάσχολη περίοδος για την κοινοπραξία του Life Terra, καθώς
πραγματοποιήθηκαν Steering Committee Meeting και Monitoring Meeting για τον έλεγχο της προόδου του
προγράμματος και τη διεξαγωγή συζήτησης για τις μελλοντικές δραστηριότητες. Με τη βοήθεια της Project
Officer, έχουμε πλέον μια πιο ξεκάθαρη ιδέα σχετικά με το πώς θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε καθ’
όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Tοπικό περιεχόμενο
 
Life Terra Stakeholder Workshop in Germany
  
Δύο νέες εκδηλώσεις δενδροφύτευσης πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και
συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακύκλωσης ΔΙΑΔΥΜΑ και στο χωριό Περδίκκας. Οι
εκδηλώσεις αυτές οργανώθηκαν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και ολοκληρώθηκαν
με τη συμμετοχή τοπικών σχολείων. Επιπλέον, η ομάδα του ΕΚΕΤΑ σε συνεργασία με την Comunicazione
Europe οργάνωσε στο πλαίσιο του Erasmus + μια διαδικτυακή παρουσίαση για μαθητές σε Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μαντούδι Ευβοίας, που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές τον Αύγουστο
του 2021. Στην παρουσίαση αυτή οι μαθητές και μαθήτριες γνώρισαν το LIFE Terra και τους στόχους του,
συζήτησαν μαζί μας την ορθή στρατηγική αποκατάστασης μετά από πυρκαγιά και μαζί δώσαμε την
υπόσχεση, όταν έρθει ο καιρός, να οργανώσουμε μια δενδροφύτευση στην περιοχή τους.

Στον Τύπο
 
 
Seminar STEM in the Future
Life Terra’s educational approach goes beyond schools
Terra Leaders in Valencia taking climate action!
Life Terra collaborates with The Green Republic in Ghana!
First round table at EFE's studios
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Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

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

Γραφτείτε στο Life Terra Newsletter
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Life Terra is co-financed by the European Commission through the LIFE Programme (LIFE19 CCM/NL/001200). 
 
The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The Agency does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

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