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IntEMA - ROMÂNIA anunță lansarea proiectului Green Hero 
 
 
  
IntEMA - International Education and Management Association ROMÂNIA are plăcerea 
să anunțe lansarea proiectului Green Hero - un proiect european finanțat în cadrul 
programului Lifelong Learning Programme, care vizează copiii din școlile primare; scopul 
său este îmbunătățirea cunoștințelor elevilor legate de mediul înconjurător, prin arta 
interactivă a activităților e-learning.  
Profesorii din școlile primare vor beneficia de instrumentele inovatoare oferite de proiect 
pentru a preda aspecte de mediul înconjurător, făcând astfel știința mediului mai 
atrăgătoare pentru copii.  
 
De asemenea, proiectul va oferi un pachet de sprijin pentru profesor (teacher support 
pack), care va promova astfel o experiență de tip “blended learning", prin furnizarea de 
instrumente utile atât in sala de clasă cat și in învățarea bazată pe utilizarea calculatorului.  
 
Școlile primare implicate în proiect vor fi susținute în acest schimb de experiență și în 
stabilirea de noi parteneriate/e-twinning care vor favoriza astfel o mai bună gestionare a 
eficienței managementului resurselor de mediu în școli.  
Data oficiala de lansare a proiectului  Green Hero este  01.10.2012. 
 
Școlile primare vor fi principalul grup-țintă (elevi 9-11 ani). Impactul major speram sa fie  
schimbarea comportamentului copiilor în ceea ce privește problemele de mediu. 
Competențele TIC ale acestora vor fi, de asemenea, îmbunătățite prin interacțiunea cu 
portalul proiectului Green Hero, la care vor avea acces si in alte limbi, accesând site-ul 
proiectului. 
Utilizarea platformei Green Hero va oferi copiilor oportunitatea de a intra in legătură cu 
alte școli participante și posibilitatea de a împărtăși cele mai bune practici/ fotografii/ 
video-clipuri și experiențe, prin punerea în aplicare a programului Green Hero școala lor. 
Aceste legături vor fi încurajate și se speră că vor continua și după finalizarea proiectului. 
 
IntEMA - International Education and Management Association ROMÂNIA consideră ca 
proiectul GreenHero va îmbunătăți cunoștințele copiilor de școală primară legate de 
mediul înconjurător, prin intermediul conținuturilor inovatoare de e-learning, mult mai 
atractive pentru copii și va crește numărul parteneriatelor între școli din Europa. 
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Proiectul, care este coordonat de Environmental Academy/Academia de Mediu din Marea 
Britanie, se va desfășura în perioada octombrie 2012 - septembrie 2014 și implică cinci 
alte organizații din 5 țări diferite (Marea Britanie, Germania, Italia, Spania și România).  
Instrumentele dezvoltate în proiect vor fi disponibile pentru oricare din școlile primare 
interesate, așa că dacă vrei copiii tăi să devină un GREEN HERO, contactați-ne la 
greenhero.romania@gmail.com sau la conferinta.green@yahoo.com! 
 
Informații suplimentare: 
 
• Site-ul proiectului: www.GreenHero.eu 
 
• Instituțiile participante: 

- Academia de mediu (Marea Britanie) 
- Consulta Europa Proiecte și Inovare (Gran Canaria, Spania) 
- Universitatea Koblenz-Landau (Germania) 
- IntEMA - International Education and Management Association (România) 
- Institutul de Cercetare pentru Politici Sociale și populației (Italia) 
- Pareto (Marea Britanie) 

 
Contact: 
 
IntEMA - ROMÂNIA  
Dorina Goiceanu 
dorinaalex3@yahoo.com  
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