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Activitate de formare 
în Spania 

 
 
În perioada 27-30 iunie 2022, 12 

beneficiari reprezentând organizațiile 

partenere ale proiectului, au participat 

la activitatea de formare ce s-a 

desfășurat în localitatea O Porriño din 

regiunea Galicia, Spania.  

 

 
 
Pregătirea a fost centrată pe 

următoarele teme referitoare la păduri 

și protejarea lor: Care este rolul 

pădurii? / Funcțiile multiple ale 

pădurii/ Schimbare de paradigmă în 

silvicultura albaneză: analiza pădurii 

din spatele copacilor/ Educație 

forestieră cu copii și adulți / 

Importanța incendiilor forestiere.  

Pe lângă aceste subiecte, toți 

participanții au luat parte la activitatea 

de diseminare a proiectului ce s-a 

desfășurat în aceeași perioadă.  

 
 

 

 

 

 
 

 Ecosisteme
 

 

 

 

 

 

Stabilirea unei definiții 

complete și concise a 

pădurii nu este simplă, însă 

ea poate fi considerată un 

ecosistem alcătuit din 

diverse straturi dinamice, 

care pot varia de la solul pe 

care pășim, până la vârfu-

rile copacilor, dispunând, 

de obicei, de o mare 

diversitate biologică, 

copaci, arbuști, cu sau fără 

locuri cu apă. Dar ce este un 

ecosistem? 

Un ecosistem nu este 

altceva decât o combinație 

de componente fizice și 

biologice diferite și 

interacțiunile dintre 

acestea, care sunt prezente 

în fiecare mediu.  

 

 

Pădurile sau ecosistemele 

forestiere nu au rămas 

neschimbate de-a lungul 

timpului, nici măcar în 

timpurile în care omenirea 

nu apăruse! Compoziția lor 

s-a tot schimbat de-a 

lungul milioanelor de ani. 

Multe specii din păduri, 

atât plante, cât și animale, 

au dispărut lăsând loc 

altora care s-au adaptat 

schimbărilor structurii și 

climatului Planetei. 
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Resurse 
  

 

Planeta noastră| Păduri 

https://www.youtube.com/watch?v=J
kaxUblCGz0 

PĂDURILE | Documentar 
forestier (în limba spaniolă)  

https://www.youtube.com/watch?v=B
x7Hb8xwWlg 

  

Importanța pădurilor 

https://www.youtube.com/watch?v=_

dWJVHIE9S8 

 
Silvicultură sustenabilă: Modelul 
suedez  

https://www.youtube.com/watch?v=D

0uAIOT66Wo 
  

Competiție video 
 

 

 

 

Câștigătorii competiției de 

filme scurte sunt: 

 

  

 Premiul 1: Spania  
Tratează pădurea așa cum ea te 
tratează pe tine  
Manuel Alonso Bernal Herrero 
https://youtu.be/_4zrOkiPc5A  
 
Premiul 2: România  
Dezintegrare  
Ioana Șogorăscu 
https://cutt.ly/9m2mrAQ  
 
Premiul 3: Spania  
Pădurea bunicului meu 
Rocío Fernández Álvarez  
https://youtu.be/7OkhiKGqIC 

 

 

Eveniment de 
multiplicare în 
România 

 

 
 

Agenția Metropolitană 

pentru Dezvoltare Durabilă 

Brașov a desfășurat în data 

de 27 iunie 2022 un 

eveniment pentru prezenta-

rea produselor dezvoltate  

prin proiectul Careforest.  

Prezentările s-au concentrat 

pe teme precum Omul și 

pădurea - o abordare 

transdisciplinară,  Valoarea 

economică a pădurilor, 

Gamification in Education, 

iar participanții au fost 

implicați activ în dezbaterea 

acestor teme.  

 

Au participat elevi, 

cadre didactice ce 

predau discipline 

precum geografie, bio-

logie, chimie, istorie) 

și lucrători din ONG-

uri de mediu, toți 

având aprecieri 

pozitive cu privire la  

aplicabilitatea și  

calitatea produselor 

proiectului.  

  

 

 

http://www.careforest.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=_dWJVHIE9S8
https://www.youtube.com/watch?v=_dWJVHIE9S8
https://www.youtube.com/watch?v=D0uAIOT66Wo
https://www.youtube.com/watch?v=D0uAIOT66Wo
https://youtu.be/_4zrOkiPc5A
https://cutt.ly/9m2mrAQ
https://youtu.be/7OkhiKGqIC
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Eveniment de 
multiplicare în 
Spania

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenimentul de multiplicare a avut loc în data de 28 iunie 2022, în O 

Porriño (Galicia) și a fost organizat de coordonatorul acestui proiect, 

Xunta de Galicia, în colaborare cu IES Ribeira do Louro, unul dintre 

partenerii implicați în implemengarea acestui proiect și dezvoltarea 

produselor sale.  

 

Pentru desfășurarea acestui eveniment au fost implicați elevi și cadre 

didactice ce desfățoară activități legate de păduri, îngrijirea și 

protecția lor și mediul în general. Pentru a putea participa la această 

activitate și a oferi elelvilor și specialiștilor propria posibilitatea de a 

fi la curent cu importanța îngrijirii și protejării pădurilor și a-și 

îmbunătăți cunoștințele cu privier la incendiile forestiere, 

organizatorii au invitat centre educaționale din zonă precum și 

companii și asociații care desfășoară activități în domeniul silvic sau 

în legătură cu mediul înconjurător. Astfel, au fost prezente 68 de 

persoane, de la diferite organizații și din diferite țări, care au 

contribuit cu experiențele și cunoștințele lor, în mod direct sau 

indirect, ca vorbitori sau ca participanți de-a lungul acestei zile.  

 

Temele principale care au fost discutate în cadrul acestui eveniment 

s-au referit la prezentarea proiectului și a rezultatelor sale, concursul 

de filme organizat în cadrul proiectului pentru elevi, activități 

desfășurate de IES Ribeira do Louro legate de mediul înconjurător: 

pădurea Ridiomas în fața schimbărilor climatice; copacii poluează – 

continuăm să plantăm copaci?  

 

 

http://www.careforest.eu/
https://www.facebook.com/CareForestKA201
https://twitter.com/CareForestKA201
https://www.instagram.com/careforestproject/

