
Guerrilla Verde  

Webinarul ,,Dezvoltarea competențelor tinerilor 

pentru inovare în dezvoltare durabilă 
 
 

Guerrilla Verde invită elevii şi studenţii, profesorii și părinții, la primul webinar din seria 

evenimentelor Eco Mentorat organizate sub umbrela platformei de educaţie 

ecologică www.guerrillaverde.ro. Prin dialog, schimb de experiență și exemple de bune practici, 

Guerrilla Verde își propune să contribuie la dezvoltarea unui ecosistem educațional pentru 

formarea unei noi generații cu viziune în dezvoltarea sustenabilă a societății românești. 

Webinarul „𝐃𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧�̦�𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐢𝐧𝐨𝐯𝐚𝐫𝐞 �̂�𝐧 𝐝𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 

𝐝𝐮𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚̆” este prezentat de Elena Alexandra Miron, voluntar Guerrilla Verde, şi are ca invitați 

𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑚𝑎𝑘𝑒𝑟𝑖 care au dezvoltat foarte multe proiecte adresate tinerilor din România. 

𝐂𝐢𝐩𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐭�̆�𝐧𝐞𝐬𝐜𝐮, Co-Founder, Social Innovation Solutions� 𝐂𝐨𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐌𝐮𝐫𝐚𝐟𝐚, Director, 

Ashoka România� 𝐄𝐦𝐚 𝐂𝐮𝐦𝐩𝐚 ̆𝐭𝐚̆, Coordonator Comunicare, Organizaţia ECOTIC 

Această discuție își propune să ofere sugestii relevante tinerilor despre cum să își dezvolte 

potențialul la un nivel înalt şi să facă lumina în ceea ce privește introducerea acestei dezvoltări la 

nivel național, prin crearea unor contexte care să favorizeze exprimarea liberă, precum şi 

valorificarea inovativă şi creativă a potențialului tinerilor  

din România. 
 

Despre Guerrilla Verde 

Cunoscută din 2009 ca prima caravană de film cu mesaj ecologic din România, Guerrilla Verde 

revine în această toamnă cu o nouă identitate vizuală, un nou mecanism de desfăşurare, dar cu 

acelaşi obiectiv pe care l-a urmărit de la prima ediţie: să susţină formarea unei societăţi informate 

şi responsabile în ceea ce priveşte impactul asupra mediului. În spatele acestei idei se află Media 

Image Factory, o agenție specializată în comunicarea proiectelor cu impact social, care în urmă cu 

11 ani a lansat un concept nou pentru România la acea vreme – educație de mediu prin 

intermedului filmul documentar, prin evenimente și dezbateri organizate în școli, săli de clasă, 

amfiteatre, săli de spectatol, cinema şi spaţii alternative. Din septembrie 2020, Guerrilla Verde 

este platformă digitală dedicată educaţiei de mediu şi susţine formarea unei societăţi informate şi 

responsabile în România 
 

IMAGINI DIN TIMPUL ACTIVITĂŢII – participanţi clasele a IX-a şî a XI-a 

15 decembrie | ora 11.00 | LIVE Facebook/GuerrillaVerde.ro 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guerrillaverde.ro%2F&h=AT2dlIwzuTCHoT292egc3t1IXO1a8uwvuWLhGlDFqIX3n6JioQL3W4GE960DWV67DtKN3-OuLcDTVnSF12DgKGk2tNvFcId-ZDNQ-QxpFg7gH_PiT5nDCo6eCkZ1YByOLmWQbqpyjCkeO56eCbYskJ4


 
 

 
 

 


