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INVITAŢIE 
Domnului/Doamnei ............................................... 

…………………………………………………………. 
 
IntEMA – International Education and Management Association ROMÂNIA are plăcerea de a vă invita la 
Conferinţa internaţională „GREEN  - Edu for Tomorrow” desfăşurată în cadrul proiectului Comenius-
Multilateral centralizat „Green Hero”/ 528064-LLP-2012_UK-COMENIUS-CMP. 

 

Conferinţa internaţională 
va avea loc în data de 09 octombrie 2013, începând cu ora 09.00, la sala de Festivităţi a Consiliului 

Judeţean Dolj, din strada Unirii, nr. 19,  Craiova, judeţul Dolj. 
 

Instituţiile participante: 
IntEMA – International Education and Management Association (România) 

Academia de Mediu (Marea Britanie) 

Consulta Europa – Proiecte şi Inovare (Gran Canarias, Spania) 

Universitatea Koblenz-Landau (Germania) 

Institutul de Cercetare pentru Populaţie şi Politici Sociale (Italia) 

Pareto (Marea Britanie) 

 
„GREEN HERO” este un proiect cu finanţare europeană în cadrul programului Lifelong Learning 

Programme, coordonat de Environmental Academy/Academia de Mediu din Marea Britanie, implicând alte 5 
organizaţii din 5 ţări europene diferite (Marea Britanie, Germania, Italia, Spania şi România). 

Durata proiectului: octombrie 2012 - septembrie 2014 
Grupul ţintă căruia i se adresează acest proiect este constituit din elevi din învăţământul primar.  
Proiectul îşi propune îmbunătăţirea cunoştinţelor legate mediul înconjurător, prin arta programelor  

interactive e-learning. Şcolile primare implicate în proiect sunt susţinute în schimburi de experienţă şi în 
stabilirea de noi parteneriate şi proiecte e-twinning, favorizând astfel, o mai bună gestionare a resurselor şi a 
eficienţei implementării unui „Green Management” în şcoli. Profesorii din şcolile primare beneficiază de 
instrumentele inovatoare, oferite de proiect (disponibile pentru orice organizaţie interesată pe site-ul proiectului 
www.GreenHero.eu), pentru a preda aspecte legate de mediul înconjurător şi a face ştiinţa mediului, mai 
atrăgătoare pentru copii. 
 
Pentru detalii suplimentare ne puteţi contacta la urmatoarele numere de telefon: 
             prof. Dorina Goiceanu, tel 0744 548 506 

prof. Carmen Marcu, tel. 0741 623 296 
prof. Doiniţa Bălăşoiu, tel. 0724 080 060 

sau la adresa de e-mail conferinta.green@yahoo.com 
 
Cu respect,  
Coordonator de proiect 
Prof. Dorina Goiceanu 

http://www.greenhero.eu/
mailto:conferinta.green@yahoo.com

