
Dragi Profesori, 

Teatrul Vienez pentru Copii are plăcerea să invite la CONFERINȚA dedicată PREZENTĂRII 
proiectului „REFE - Reducing the Ecological Footprint through Eco-Awareness” (Reducerea 
amprentei ecologice prin conștientizare) și DEZBATERII pe tematica implicării 
comunității în reducerea amprentei ecologice, organizată de Fundația EuroEd Iași, 
împreună cu parteneriatul internațional din cadrul proiectului REFE, către cadrele didcatice din 
București. 

La conferință vor fi prezenți experți din mediul universitar din țară și străinătate care vin să 
prezinte metode prin care cadrele didactice pot să sprijine elevii prin procesul predării- 
învățării, pe tema sustenabilității, ecologiei și schimbărilor climatice. 

În partea a doua a conferinței reprezentanți din domeniul educației, ai autorităților 
și instituțiilor publice, ai companiilor și ONGurilor se vor alătura dezbaterii alături de cadrele 
didactice din sală. 

Proiectul REFE își propune să contrubuie la educația generațiilor viitoare printr-un set de 

materiale complete, în sensul că acestea se adresează atât profesorilor, cât și elevilor, sunt ușor 

de parcurs și interactive. Setul de materiale se adresează în special ciclului gimnazial și 
pot fi adaptate cu ușurință pentru oricare alt ciclu din învățământul preuniversitar. 

 

Prin acest set de materiale disponibile gratuit ne dorim să sprijinim profesorii interesați de 
problemele de sustenabilitate și de reducerea amprentei ecologice să aibă o paletă largă de 
materiale în care datele științifice să fie la zi, să le salveze din timpul de pregătire a lecțiilor și să 
aducă teatrul și filmul în sprijinul exprimării ideilor și măsurilor pe care elevii le vor decide șă 
le aplice, ulterior dicuțiilor de la clasă. 

Setul de materiale disponibile gratuit pe site-ul proiectului, refeproject.eu, conține: 

- Materialul Didactic adresat profesorilor, care conține o paleta largă de domenii abordate 
din perspectiva sustenabilității (apă, transport, haine, alimente etc.) 

http://refeproject.eu/


- Caietul Auxiliar suport pentru Educație Ecologică, clasa a 6-a, cu exerciții pentru fiecare 
domeniu prezent în Materialul Didactic. Menționăm faptul că acest Caiet Auxiliar a fost aprobat 
de Ministerul Educației și este disponibil spre a fi accesat gratuit pe site-
ul www.refeproject.eu. 

- ghidul pentru organizare unei tabere de sustenabilitate 

- testul amprentei ecologice, adaptat pentru populația din România de către reprezentanți ai 
Universității din București 

- filmul documentar, De la 4 Pământuri la 1, în 10 episoade, adresat copiilor, care prezintă 
pilotarea taberei de sustenabilitate din cadrul proiectului (disponibil pe canalul de youtube al 
proiectului - https://www.youtube.com/c/REFEProject 

- piesa de teatru "Shakespeare și broasca aurie", unde problemele climatice sunt subliniate 

într-o manieră artistică, prin tonuri fie grave, fie vesele, fie optimiste sau triste. 

 

 

Conferința care va avea loc în data de 13 octombrie, în Iași și care va fi difuzată și în 
format live streaming. 

Agenda conferinței: 

14:00 – 14:30 - Cocktail Bar și înregistrarea participanților 

http://www.refeproject.eu/
https://www.youtube.com/c/REFEProject


14:30 – 15:00 – Deschiderea conferinței și mesajele invitaților speciali 

15:00 – 15:30 – Prezentarea proiectului REFE și a setului de produselor realizate pe tema 
sustenabilității, precum: 

- Testul pentru măsurarea amprentei ecologice 

- Ghidul „Cum planificați o tabără de sustenabilitate?„ 

- Documentarul adresat tinerilor- De la 4 Pământuri la 1 - O aventură ecologică 

- Schimbarea începe prin educație – Ghid pentru profesori și Caiet auxiliar pentru elevi, 
privind educația ecologică, clasa a 6-a (acesta din urma fiind aprobat de Ministerul Educației) 

- Modulele e-Learning 

15:30 – 16:15 – Dezbatere cu reprezentanți ai comunității privind implicarea și reușitele în 
reducerea amprentei ecologice 

- Reprezentanți din domeniul educație – Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Iași, 

Universitățile Ieșene USV Iași, UAIC, TUIASI, UMF; Biblioteca Asachi Iași; Școli Ieșene implicate 
în proiecte de ecologie. 

- Reprezentanți autorități publice - Primăria Municipiului Iași; Agenția Națională pentru 
Protecția Mediului 

- Reprezentanți instituții publice – Spații Verzi, Compania de Transport public Iași, Smart cities, 
Salubris 

- Reprezentanți companii – ApaVital, Antibiotice. 

- Reprezentanți ONG-uri de mediu 

16:15 – 16:30 – Concluzii, Q&A și încheierea conferinței 

Pentru participarea la conferință, se vor elibera CERTIFICATE de PARTICIPARE în cadrul 
proiectului european REFE, finanțat prin programul EUKI. 

Pentru înscriere și participare online, este necesarsă completați formularl de 
înscriere: https://forms.gle/9GWgUeUQe3ibRSEr5 

Pentru informații suplimentare vă rugăm frumos să scrieți sau să sunați 
la: alina.ailincai@euroed.ro , tel. 0746209101 

https://forms.gle/9GWgUeUQe3ibRSEr5
mailto:alina.ailincai@euroed.ro

