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Casa de producţie Verde Crud Media împreună cu the Light Cinema au lansat vineri,
05.03.2010 (r)evoluţia ecologică, un proiect eco-educaţional, care îşi propune schimbarea
atitudinii oamenilor asupra mediului încojurător.

      Proiectul are ca scop sensibilizarea, conştientizarea şi responsabilizarea tinerei generaţii cu
privire la protejarea mediului înconjurător, printr-un amplu program educaţional dedicat elevilor
bucureşteni. Dacă pentru adulţi schimbarea comportamentului şi crearea unor obiceiuri
ecologice sănătoase este greu de realizat, (r)evoluţia ecologică trebuie să înceapă de la o
vârstă fragedă. 

(R)evoluţia ecologică se va desfăşura în cadrul unor întâlniri săptămânale găzduite în incinta
cinematografului The Light Cinema, amplasat în Liberty Center, Calea Rahovei. Elevi de şcoală
generală şi liceu vor asista la difuzarea unui film cu temă eco realizat de către Verde Crud
Media şi the Light Cinema, vor purta discuţii interactive cu invitaţi speciali, vor lua parte la
stand-up comedy-uri tematice şi vor participa la concursuri. Echipa (r)evoluţia eco va ţine în
permanenţă legătura cu şcolile participante. Micii revoluţionari vor avea posibilitatea de a  forma
şi o „patrulă eco”, care va fi liantul între şcoală şi echipa Verde Crud Media. În cadrul
evenimentului vor mai exista concursuri tematice, expoziţii foto, de pictură şi desene, scenete
eco, concursuri de frumuseţe eco sau carnaval cu costume din materiale ecologice. În fiecare
vineri, copiii vor fi preluaţi de la şcoală şi returnaţi cu un autobuz special, pus la dispoziţie de
RATB . Relaţia post-eveniment dintre echipa Verde Crud Media şi şcolile participante va fi
menţinută prin oferirea  unor suporturi didactice profesorilor.

Lansată sub sloganul „Lumea nu dispare când închidem ochii”, (r)evoluţia eco demarează în
2010 cu un număr de 25 de şcoli din Bucureşti, urmând ca proiectul să se extindă  şi în şcolile
din afara capitalei.

Echipa Verde Crud Media nu se află la primul proiect de ecologizare. Încă din 2009 casa de
producţie şi-a manifestat experienţa în presa scrisă cât şi în audiovizual prin realizarea emisiunii
EcoLogica difuzată pe TVR2 şi prin redactarea revistei online Global Events Business.
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