Inscriere cadre didactice din judetul Dolj pentru
participare la Forumul organizat in cadrul
proiectului “Scoala Verde”
In perioada 04 iulie – 07 iulie 2017, la Craiova, Romania, va fi organizat Forumul cadrelor didactice din
Dolj si Montana. Evenimentul se adreseaza unui numar de 80 de cadre didactice, 40 din Romania si 40 din
Bulgaria.
Scopul Forumului este de a promova conceptul de Scoala Verde si obiectivele turisitice si culturale din
Dolj si Montana si de a implica cadrele didactice participante in identificarea altor oportunitati de
replicare a programului Scoala Verde de catre institutiile de invatamant din Dolj si Montana pentru a
stimula turismul in cele doua regiuni.
Conditii de participare a cadrelor didactice:
1. Sa fie cadru didactic cu domiciliul in judetul Dolj. Prioritate vor avea cadrele didactice care nu au
domiciuliul in Craiova.
2. Sa fie disponibil pe toata durata derularii evenimentului
3. Sa nu fi participat la alte evenimente organizate in cadrul proiectului (ex. participare tabara
organizata in Bulgaria)
4. Sa completeze formularul de participare atasat si sa-l transmita pana pe 15 iunie 2017 la adresa
de e-mail: mpe@mpe.ro
Toate costurile de participare (transport, cazare, masa) sunt acoperite de catre proiect.
In urma participarii la Forum cadrele didactice vor primi diploma de participare la un proiect european.
Program orientativ Forum:
04.07.2017
15.00 – Intrare hotel
15.00-19.00 – Timp liber
19.00 – Cina hotel
05.07.2017
7.30-9.00 Mic dejun (in hotel)
9.30 – 10.00 Deschidere eveniment
10.00-12.00 Prezentare Green School
12.30-14.00 Pranz
14.00 – 18.00 Vizita Parc Romanescu
18.00-20.00 Cina
06.07.2017
7.30-9.00 Mic dejun (in hotel)
10.00 – 12.30 Vizita Muzee; Muzeul de Arta; Casa Baniei
13.00 -14.00 Pranz
15.00-19.00 Vizita Gradina Botanica/Centrul Vechi
20.00 – 22.00 Cina festiva
07.07.2017
7.30-9.00 Mic dejun (in hotel)
9.30 – 11.00 Identificare solutii viitoare pentru Green School
11.00-11.30 Iesire hotel
11.30-12.00 Incheire eveniment
12.00-13.00 Pranz

Cazarea si desfasurarea activitatilor vor avea loc la Hotel Bavaria si Hotel Green House din Craiova,
Romania
Despre proiect:
In data de 3 februarie 2016 a inceput implementarea proiectului ”Educatia prin Scoala Verde ca
modalitate de promovare sustenabila a patrimoniului cultural si resurselor naturale” implementat de
Asociatia Centrul pentru Dezvoltare Montanesium din Montana, Bulgaria, in parteneriat cu Asociatia Mereu
pentru Europa din Craiova. Acesta este finantat in cadrul Programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria si
cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Proiectul, care va fi implementat pana in luna august 2017, isi propune sa promoveze utilizarea durabila a
patrimoniului cultural si natural al judetului Dolj si districtului Montana prin dezvoltarea si promovarea
unui nou produs turistic in Montana, numit Educatia prin Scoala Verde, infiintarea unui Centru de
informare turistica in Craiova si derularea unei intense campanii de promovare a 20 de obiective culturale
si naturale din zona transfrontaliera.
De noul produs turistic dezvoltat (Educatia prin Scoala Verde) vor beneficia 300 de elevi intre 10 si 16 ani
din Dolj si Montana care vor participa la activitati ce vor dura 5 zile. Acestea vor fi organizate in orasul
Varshets, Bulgaria si vor consta in actiuni sportive, prezentari, jocuri, vizionari de filme si vizite la
obiective turistice din zona.

