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Δράση για το κλίμα τώρα!
 
Καλώς ήρθατε στο Life Terra Newsletter, έκδοση Οκτωβρίου 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
 
Άνοιξαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το επικείμενο 4ο συνέδριο Scientix 
 
Κατά τη διάρκεια του 4ου συνεδρίου Scientix, που θα λάβει χώρα διαδικτυακά στις 18 και 19 
Νοεμβρίου, θα συζητηθεί το μέλλον της εκπαίδευσης στο πεδίο STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, 
Μηχανική, Μαθηματικά). Το Life Terra θα συμμετάσχει στην πρώτη θεματική ενότητα, στις 18 
Νοεμβρίου από τις 11 π.μ. έως τη 1 μ.μ., με θέμα Το STEM για τους εκπαιδευτικούς – μέρος 1. 
Εάν σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό συνέδριο, μπορείτε να βρείτε το 
πρόγραμμα εδώ και να εξασφαλίσετε τη θέση σας μεταξύ των συμμετεχόντων (θα επιτραπεί μόνο 
σε 2000 συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν) εδώ έως τις 10 Νοεμβρίου. 
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Διαβάστε την ετήσια έκθεση του Life Terra για το 2021!
 
Στο πλαίσιο της ανασκόπησης για το έτος 2021, το Life Terra συνέταξε μια ετήσια έκθεση που 
είναι πλέον διαθέσιμη στο κοινό εδώ. Το έγγραφο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία σχετικά με τη 
στρατηγική, τις αξίες και τους στόχους του Ιδρύματος, όπως και εμπνευσμένα επιχειρηματικά 
εγχειρήματα, μαρτυρίες, άρθρα από τον Τύπο και βίντεο. Περιλαμβάνει, επίσης, τη 
χρηματοοικονομική έκθεση για το 2021. Ρίξτε μια ματιά! 
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Κυκλοφόρησε ο νέος Οδηγός για τη Σχολική Δενδροφύτευση
  
Από όλες τις κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετέχουν σε δράσεις 
για το κλίμα, καθώς είναι πιθανόν να εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες 
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αναδάσωσης ως ενήλικες, και το σχολείο παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. 
Προκειμένου να βοηθήσει τα σχολεία να διοργανώσουν εκδηλώσεις δενδροφύτευσης, το Life 
Terra έχει δημιουργήσει έναν οδηγό βήμα προς βήμα για τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να τους 
δώσει ένα σημείο αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διοργάνωση μιας 
εκδήλωσης δενδροφύτευσης για τους μαθητές τους: από την αναζήτηση ενός κατάλληλου μέρους 
έως τη δενδροφύτευση αυτή καθαυτή. 
Εάν είστε δάσκαλος/α και σκέφτεστε πώς θα διοργανώσετε μια διδακτική και διασκεδαστική 
εμπειρία για τους μαθητές σας σε ανοιχτούς χώρους και με δέντρα, μην ψάχνετε παραπέρα! 
Κατεβάστε τον οδηγό εδώ.
 

Πώς μπορεί η εταιρεία σας να συνεργαστεί με το Life Terra;
 
Παρέχουμε πληθώρα επιλογών, ώστε η εταιρεία σας να αρχίσει να αναλαμβάνει δράση για το
κλίμα που θα έχει αντίκτυπο. Οργανώστε μια «πράσινη» δράση ενδυνάμωσης ομάδας ή
αιφνιδιάστε ευχάριστα τους συνεργάτες σας με ένα μοναδικό και οικολογικό δώρο αυτά τα
Χριστούγεννα. Το Life Terra μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε τη βιωσιμότητα ένα
συγκεκριμένο και εφικτό στόχο για την εταιρεία σας. Ξεκινήστε σήμερα!

Νέα συνέντευξη: Santi Sabaté, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης
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Τοπικές δράσεις
 
Οι δράσεις δενδροφύτευσης για την 3η χρονιά του έργου στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει! Ήδη η ομάδα του
ΕΚΕΤΑ έχει προχωρήσει σε τρεις εκδηλώσεις δενδροφύτευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
φυτεύοντας περισσότερα από 350 δέντρα! Μια εκ των εκδηλώσεων μάλιστα έγινε με αφορμή την
συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, ως φόρος τιμής στα θύματα και τους
πρόσφυγες.
Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει σημαντικές επαφές με Δήμους σε όλη τη χώρα για την οργάνωση
επαγγελματικών φυτεύσεων, όπου μεγάλες εκτάσεις εντός αστικού ιστού θα μεταμορφωθούν σε
πράσινους χώρους αναψυχής. 

Επόμενες δραστηριότητες:
 
18 και 19 Νοεμβρίου: Συνέδριο Scientix 
Επόμενες εκδηλώσεις δενδροφύτευσης. Ρίξτε μια ματιά σε όλα εδώ. 
Ειδική έκθεση από το EURACTIV. Διαβάστε την προηγούμενη εδώ.

Στον Τύπο:
 
Testing the monitoring tool with "1 millón de árboles"
"Trees, people and forest innovation" Conference in Romania
Visiting the Las Moradas de Campo Azálvaro farm with EFE
Memorial forest for the victims of gender violence
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Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε 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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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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