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Ας φυτέψουμε μαζί
 
Καλώς ήρθατε στο ενημερωτικό δελτίο Νοεμβρίου 2022 της Life Terra.
 
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
 
Η Life Terra και η Ακαδημία Γυναικών για την Αγροτική Καινοτομία τιμούν τη μνήμη 
των θυμάτων της έμφυλης βίας
 
Η Life Terra και η Ακαδημία Γυναικών για την Αγροτική Καινοτομία φύτεψαν πρόσφατα 30 νέα 
δέντρα σε ένα μικρό δάσος που αποτελεί μνημείο αφιερωμένο στα θύματα της έμφυλης βίας, μια 
πρωτοβουλία του δήμου της Candeleda στην Ισπανία. Με αυτή την εκδήλωση, η Life Terra και η 
Ακαδημία Γυναικών για την Αγροτική Καινοτομία θέλησαν να κάνουν μια σύνδεση με παράγοντες-
κλειδιά: τη γενιά των πράσινων υποδομών και την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στον 
αγροτικό κόσμο. Διαβάστε περισσότερα στην ανάρτηση που δημοσιεύεται στο blog μας 
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Μοιραστείτε τη φύση: δείξτε μας το αγαπημένο σας σημείο στη φύση 
 
 
Όλοι έχουμε ένα αγαπημένο σημείο στη φύση όπου ξεχνάμε το στρες της καθημερινότητας. 
Θέλουμε να μάθουμε το δικό σας! Κοινοποιήστε μας μια εικόνα του μέρους όπου αγαπάτε να 
καταφεύγετε στη φύση στη διεύθυνση contact@lifeterra.eu με θέμα «Το αγαπημένο μου σημείο 
στη φύση». Οι πιο όμορφες φωτογραφίες θα φιλοξενηθούν στα κανάλια κοινωνικής 
δικτύωσης του Life Terra.  Γράψτε στο email το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε στο 
Instagram, εάν θέλετε να σας ταγκάρουμε. Ακολουθεί πιο κάτω το αγαπημένο σημείο της 
EURACTIV στο Bois de la Cambre, ένα πάρκο στα περίχωρα των Βρυξελλών. Ας μοιραστούμε τη 
φύση! 
 
 
 

mailto:contact@lifeterra.eu
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Εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη: κυκλοφόρησε το νέο άρθρο του Scientix
 
Προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη συνεργασία με 
τους μαθητές και την ευρύτερη κοινότηταγια την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, το Scientix 
διοργάνωσε πρόσφατα ένα διαδικτυακό σεμινάριο με τη συνεργασία του Life Terra, για να
συζητήσει τις καλές πρακτικές στην εκπαίδευση STEM και να προωθήσει ένα πράσινο μέλλον. 
Συνοψίζοντας και με στόχο να επεκτείνει τη συζήτηση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, το Scientix μόλις δημοσίευσε το άρθρο με τίτλο «STEM in the future: transforming
education for sustainability» (Οι τομείς STEM στο μέλλον: μετασχηματίζοντας την εκπαίδευση για 
τη βιωσιμότητα). Εάν θέλετε να το διαβάσετε, μπορείτε να το βρείτε εδώ.  
 

https://api-esp.piano.io/-c/480/27072/437010/9910285/484767/f6e60b09efce0234122742742a069782/-1/-1?attrs=0&order=0
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Καλλιεργήστε ελπίδα για το Νέο Έτος: το δώρο που συνεχίζει να αναπτύσσεται
  
Αναζητάτε ένα διαφορετικό είδος δώρου για τους υπαλλήλους/τους φίλους/τους συναδέλφους σας 
την περίοδο των γιορτών; Υιοθετώντας δέντρα, μπορείτε να συμβάλετε στη χρηματοδότηση της 
ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας και ταυτόχρονα να προσφέρετε στους υπαλλήλους σας ένα δώρο 
που θα συνεχίσει να αναπτύσσεται μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το θέμα και πώς λειτουργεί εδώ.
 

https://api-esp.piano.io/-c/480/27072/437013/9910285/484767/e247afa34d9e26306bb49be202f80562/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/27072/437014/9910285/484767/52c65684aa717487223b152e6f6543fa/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/27072/437018/9910285/484767/21694068ac374dfa4da9ed0190d988c8/-1/-1?attrs=0&order=0
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Από πού προμηθευόμαστε τα φυτάρια?
 
Το Viveros Fuente Amarga είναι ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ισπανία και διαθέτει πάνω 
από 25 χρόνια εμπειρίας. Ως δικαιούχος του προγράμματος, μας έχει προμηθεύσει με έναν 
μεγάλο αριθμό φυταρίων που έχουν χρησιμοποιηθεί στις δενδροφυτεύσεις του Life Terra τόσο 
από πολίτες όσο και από επαγγελματίες. Παρακολουθήστε την ιστορία τους εδώ.
 

Ετήσια έκθεση και σχολικός οδηγός δενδροφύτευσης του Life Terra
 
Το Life Terra δημοσίευσε πρόσφατα την ετήσια έκθεση για το 2021 με όλες τις πληροφορίες για το 
έργο του προγράμματος κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, καθώς και τον σχολικό οδηγό 
δενδροφύτευσης που μπορεί να βοηθήσει τους δασκάλους να διοργανώσουν μια εκδήλωση 
δενδροφύτευσης στο σχολείο σας από την αρχή μέχρι το τέλος.

Στον Τύπο:
 
Life Terra attends the PLAMTA Conference
FNYH starts the planting season!
Great survival rate in Landgoed Verwolde
Memorial forest for the victims of gender violence

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
 

https://api-esp.piano.io/-c/480/27072/437015/9910285/484767/6e9dbee2a206b05f3343bb2ab451a3ed/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/27072/437019/9910285/484767/0f1c54cc903975493f369e82ae8327ba/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/27072/437019/9910285/484767/c3df6cfbdf9af6840bd4d8a6fd0c22b2/-1/-1?attrs=0&order=1
https://api-esp.piano.io/-c/480/27072/437016/9910285/484767/732f9c671e28a6e2dce2f257f70045e8/-1/-1?attrs=0&order=0
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https://api-esp.piano.io/-c/480/27072/436995/9910285/484767/d0b0cde4cef2bbc213dbb141d39a6262/-1/-1?attrs=0&order=2
https://api-esp.piano.io/-c/480/27072/436995/9910285/484767/4657dd6eec915a78ed6a3151b0354546/-1/-1?attrs=0&order=3
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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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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.

Feedback Unsubscribe Life Terra

EURACTIV Media Network BV: International Press Centre Boulevard Charlemagne 1 Brussels B-1000 Belgium
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