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Abstract 

IntEMA - International Education and Management Association ROMÂNIA, prin Echipa de 

implementare, are plăcerea să anunțe rezultatele proiectului GREEN HERO! 

GREEN HERO este un proiect european finanțat în cadrul programului Lifelong Learning 

Programme-Comenius Multilateral. Proiectul se adresează copiilor din învățământul primar si vizează  

îmbunătățirea cunoștințelor legate mediul înconjurător, prin arta programelor  interactive e-learning.  

Profesorii din școlile primare partenere beneficiază de instrumentele inovatoare oferite de proiect in 

predarea cunoștințelor legate de mediul înconjurător, făcând astfel predarea științelor mai atrăgătoare 

pentru copii. 

Școlile primare implicate în proiect vor fi susținute în acest schimb de experiență și în stabilirea 

de noi parteneriate și proiecte e-twinning, favorizand astfel, o mai bună gestionare a resurselor și a 

eficienței implementării unui “Green Management” în școli. 

Proiectul, coordonat la nivel european de Environmental Academy/Academia de Mediu din 

Marea Britanie, se derulează pe durata a 2 ani și implică 6 parteneri din 5 țări europene: Marea Britanie, 

Germania, Italia, Spania și România. In Romania, organizația IntEMA, alături de peste 35 de scoli din 

toata tara si 82 de grupe de elevi coordonate de învățători si profesori implementează proiectul 
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maximizând astfel rolul cadrelor didactice ca punct de sprijin pentru utilizarea cursurilor on-line şi a 

resurselor digitale si clădind bazele unei educaţii pentru dezvoltare sustenabilă în învăţământul 

obligatoriu. 

 

Instrumentele dezvoltate în proiect sunt disponibile pentru orice organizație interesata pe site-ul 

european al proiectului www.GreenHero.eu, si pe www.promasprojects.ro. 

Pe același site al asociației de profesori IntEMA vom posta periodic apelul la organizarea de 

activități care sa promoveze experienţe pozitive în si din educarea copiilor, adolescenților, tinerilor si 

seniorilor, așteptând voluntari de toate vârstele sa ni se alăture. 

 

Rezultatele obtinute  la nivel local  de voluntarii Asociatiei  IntEMA – Romania se 

materializeaza in: 

 Lansare de proiect  - GreenHero 

 Dezbatere – “Analiza de nevoi – analiza curriculumului în învăţământul primar” / 

Needs Assessment - analysis of the primary curriculum 

 Prezentarea proiectului pe medii virtuale – website, google-sites, www.greenhero.eu, 

www.promasprojects.ro 

 Nominalizarea coordonatorilor locali si semnarea acordurilor de parteneriat cu 

școlile partenere „GREEN Hero” la nivel national/ Local partnerships 

 Pregătirea activităţilor de coaching în şcoli si monitorizarea activităţilor de proiect 

 Masa rotundă – „Educaţia ecologică prin proiecte europene”/ Environmental 

education through European projects " 

 Dezbatere – „How to motivate the schools” 

 Masa rotundă – „Strategii de implicare activă a şcolilor în educaţia pentru 

dezvoltarea durabilă”/ Strategies for active involvement of schools in education for 

sustainable development 

 Dezbatere – „Bune practici în derularea programelor e-learning”/ Good practice in 

the conduct of e-learning programs 

 Campanie de conștientizare si educație - Program de Actiune ”ATITUDINE Green 

Hero” / Action Programme "ATTITUDE Green Hero" 

http://www.greenhero.eu/
http://www.promasprojects.ro/
http://www.greenhero.eu/
http://www.promasprojects.ro/
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 Expoziția cu produse realizate de elevi „Experienţe pozitive în educarea copiilor”/ 

Expo-Positive experiences in educating children 

 Simpozion „Educaţia pentru dezvoltare sustenabilă în învăţământul obligatoriu”/ 

Symposium "Education for sustainable development in compulsory education" 

 Studiu de cercetare: Analiza Curriculara - Educaţia pentru mediu – componentă a 

curriculum-ului şcolar   

 Studiu de cercetare: Metode si instrumente de motivare a școlilor  - Dezvoltarea 

unui model eficient pentru implicarea școlilor și instituțiilor de învățământ ("Go 

Green!") 

 Conferinţa Internaţională :“GREEN - EDU for tomorrow”, 7 - 10.10.2013 

 Workshop cu elevii din școlile partenere - Exemple de utilizare a platformei e-

learning Green Hero/  Workshop with the students in partner’s schools - Examples of 

using the e-learning platform GH 

 Atelier de lucru -  Educatia Ecologica în învăţământul românesc/Workshop 

Environmental Education 

 Atelier de lucru -  Educaţia pentru mediu – componentă a curriculum-ului şcolar  - 

Analiza Curriculara/ Workshop Curricular Annalysis 

 Sesiune internaţională de referate şi comunicări ştiinţifice „GREEN HERO - Rolul 

cadrelor didactice ca punct de sprijin pentru utilizarea cursurilor on-line şi a 

resurselor digitale”/ International Session of scientific papers "Green Hero - The role of 

teachers as a support for the use of online courses and digital resources. 

 

 


