
 
INVITAȚIE 

EVENIMENTUL FINAL AL CAMPANIEI INTERREGIONALE ”REGIUNEA MEA VERDE” 
On-line, vineri, 17 decembrie 2021, ora 16.00 

 
Centrul EUROPE DIRECT Maramureș din cadrul Fundației CDIMM Maramureș, având ca entitate afiliată Consiliul 
Județean Maramureș, va organiza evenimentul final al Campaniei interregionale ”Regiunea mea verde” - ”Bringing 
Green in My Region”, în format on-line, vineri, 17 decembrie 2021, începând cu ora 16.00, prin aplicația Zoom - 
linkul: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqfuChqzotH9EbThV2EpS4bRzFoiydnT8Q 

Campania interregională ”Regiunea mea verde” - ”Bringing Green in My Region” s-a desfășurat în perioada octombrie 
- decembrie 2021, în parteneriat internațional cu Centrul EUROPE DIRECT Panevėžys din Lituania și Centrul 
EUROPE DIRECT Jasz-Nagykun-Szolnok din Ungaria, în baza relațiilor de cooperare ale Consiliului Județean 
Maramureș cu regiuni înfrățite în care funcționează Centre Europe Direct.  

Evenimentul final al Campaniei interregionale se adresează elevilor și profesorilor coordonatori participanți la 
Concursul foto ”Galeria virtuală a regiunii mele verzi” și Concursul video ”Agenda mea verde”, profesorilor 
participanți la Schimbul de bune practici ”Apropiați, respectând distanțarea”, precum și altor factori interesați și 
implicați în sectorul educațional din cele trei regiuni partenere. Cu acest prilej, vor fi prezentate rezultatele activităților 
derulate în cadrul campaniei interregionale, care au avut drept scop promovarea proiectelor verzi derulate în școli și 
licee din Maramureș și regiunile partenere, precum și realizarea de schimburi de bune practici în domeniul educațional. 

AGENDA: 
16.00 – 16.45: Webinar ”Apropiați, respectând distanțarea” – ”Closer while distancing” 
 Scurte alocuțiuni din partea Centrelor EUROPE DIRECT partenere; 
 Prezentarea catalogului Schimb de bune practici ”Apropiați, respectând distanțarea” - ”Closer while 

distancing” – Noemi Ganea, Margareta Căpîlnean, Consiliul Județean Maramureș; 
 Intervenții din partea profesorilor care au transmis bune practici privind metode de învățare la distanță; 
 Votarea online a metodelor de învățare la distanță și premierea bunelor practici câștigătoare. 

16.45 – 17.00: Ceremonia de premiere pentru Concursul foto ”Galeria virtuală a regiunii mele verzi” și   
                         Concursul video ”Agenda mea verde” 

17.00 – 17.15: Pauză  

17.15 – 18.15: Atelier ”Green CaMMp” – facilitator, Liviu Ioan NEAMȚ, profesor asociat la Facultatea de Inginerie,  
                        Secția de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare – Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 
 Prezentare "Energia în trecutul, prezentul si viitorul Terrei"; 
 Lucrări practice privind energia, prin intermediul unor platforme interactive – la atelier vor participa echipe 

cu elevi implicați în Campania ”Regiunea mea verde”. 

Pentru informații suplimentare și confirmarea participării, vă rugăm să contactați responsabilii pentru acțiunile 
internaționale Europe Direct, Margareta Căpîlnean și Noemi Ganea - Consiliul Județean Maramureș, email: 
bri@maramures.ro, tel: 0262.211.544 sau Centrul Europe Direct Maramureș: europedirect@cdimm.org. Termen de 
confirmare a participării este marți, 14 decembrie 2021. 
 
 
Cu stimă,  
Coordonator Centrul Europe Direct Maramureș,  
Radu BIG 


