Ziua Europei la „Poarta Maramureșeană“ din Viena
- eveniment adresat copiilor din comunitatea românească Ambasada României în Republica Austria organizează sâmbătă, 7 mai 2022, la „Poarta
Maramureșeană” din parcul Laaer Wald (Böhmischer Prater, districtul 10 Viena), în contextul marcării
Zilei Europei, un eveniment adresat copiilor români cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani.
Evenimentul se va desfășura în contextul aniversării în acest an a 15 ani de la aderarea României la
Uniunea Europeană, care se suprapune cu Anul European al Tineretului. Totodată, evenimentul
este menit să contribuie prin activități adecvate vârstei copiilor la educația în domeniul protecției
mediului, cu accent pe reducerea risipei alimentare. Nu în ultimul rând, activitățile sportive vor aduce
în prim plan importanța activității fizice și recreative în aer liber.
Copiii vor putea participa alternativ la trei ateliere tematice:
1.
2.
3.

Ziua Europei; 2022 - 15 ani de la aderarea României la UE
Educația în domeniul protecției mediului - Călătorie în jurul mâncării
Integrare prin sport

Program preliminar
09.45 – 10.00 Sosirea participanților
10.00 – 10.30 Prezentarea evenimentului; repartizarea participanților în cadrul atelierelor
10.30 – 13.30 Ateliere tematice cu scurte pauze
13.30 – 14.00 Concluziile atelierelor
14.00 – 15.30 Exercițiu comun de igienizare a spațiului utilizat în cadrul atelierelor
Descrierea atelierelor
1. Ziua Europei; 2022 - 15 ani de la aderarea României la UE
Activitate interactivă pe tema proiectului integrării europene și a apartenenței României la UE.
2. Educația în domeniul protecției mediului - Călătorie în jurul mâncării
Atelierele vor fi organizate de Andrei Rusu, „tânăr ambasador pentru protecția mediului” și
președintele Asociației Urban Bike Revolution, împreună cu Slow Food Sibiu. Vor fi organizate 4
ateliere interactive care îi implică pe copii într-o călătorie educativă despre reducerea risipei alimentare
și îi învață despre originea alimentelor și lanțul alimentar.
Atelier 1: Plantăm semințe de ierburi aromatice în ghivece. Acestea vor fi luate acasă și îngrijite de
copii.
Atelier 2: Recoltăm și folosim ingredientele pentru a pregăti o gustare
Atelier 3: Ambalăm sustenabil
Atelier 4: Compostarea alimentelor
3. Integrare prin sport
Fosta campioană mondială de handbal stabilită la Viena, Gabriela Rotiș-Nagy, va coordona activitatea
împreună cu Asociația de Handbal Viena. Va fi organizat un joc de handbal și un parkour.

Detalii legate de participarea la eveniment
Pentru participarea la eveniment este necesară înscrierea individuală a fiecărui copil, prin completarea
formularului
disponibil
la
următorul
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSHYZYb4JppsXQSAjxh6gojQdESjGdFxFW9ZLFRC-j0yESQ/viewform?usp=sf_link
Numărul locurilor este limitat la 100. Se aplică principiul „primul venit, primul servit”.
Termenul limită pentru înscriere este 26 aprilie 2022.
În cazul în care există un interes crescut, evaluăm posibilitatea organizării unui eveniment similar în
toamnă.
Aspecte organizatorice
Evenimentul se va desfășura cu respectarea reglementărilor COVID-19 în vigoare.
Copiii sunt rugați să poarte vestimentație și încălțăminte adecvate activităților sportive și condițiilor
meteorologice.
Părinții/însoțitorii copiilor pot petrece câteva ore în aer liber în timp ce copiii participă la ateliere.
Pentru picnic vă rugăm să aduceți pături.
Potrivit reglementărilor în vigoare, nu este permis accesul cu câini, iar consumul de băuturi alcoolice,
fumatul și aprinderea unui foc în aer liber sunt interzise.
Mai multe detalii pot fi obținute la viena.events@mae.ro
Parteneri:

Evenimentul se bucură de susținerea conducerii administrative a sectoarelor 10 și 11 din Viena.

