PROGRAMUL
CONCURSULUI ,,NE JUCĂM ȘI RECICLĂM,,
2014-2015

În baza protocolului de colaborare între APM Satu Mare – ISJ Satu Mare Clubul LIONS Satu
Mare, în anul școlar 2014-2015, concursul județean ,,NE JUCĂM ȘI RECICLĂM,, pentru
preșcolari se va desfășura după următorul program:
1.Înscrierea la concurs se va realiza la APM Satu Mare, pe baza formularului cererii de
înscriere atașat prezentei, până la data de 03.11.2014.
2.De la data înscrierii la concurs (03.11.2014) se va demara colectarea deșeurilor reciclabile
tip BATERII PORTABILE în recipientele asigurate de SC ALPIN SRL cu preluarea acestora
periodic, la solicitare, în baza contractului încheiat între agentul economic autorizat și
conducerea instituției de învățământ.
Date de contact firma autorizata.
SC AlpinSRL:
Tel: 0744888515, fax 0361411399
- Mărculescu Elena: 0722694541
e-mail: :marcelmarculescu@yahoo.com
3.Cantitățile colectate vor fi raportate lunar, în format electronic, la APM Satu Mare la adresa
de email: office@apmsm.anpm.ro, în atenția D-nei Mirișan Ramona - consilier pe gestiunea
deșeurilor.
4.În preajma sărbătorilor de iarnă, un grup de 45 de preșcolari câte 15 din primele trei
grădinițe cu cele mai mari cantități de deșeuri colectate în perioada noiembrie –decembrie,
vor participa la o excursie la Tabăra Ecologică de la Tarna Mare, unde vor realiza împreună
pe grupe, 9 grupe personalizate a câte 5 preșcolari pe grup, ornamente din materiale
reciclabile și vor împodobi împreună primul pom de iarnă al taberei. Grupele cu cele mai
reușite ornamente vor fi premiate.
Instituții responsabile și atribuțiile acestora:
-

APM Satu Mare – Atribuții organizatorice,
Clubul LIONS Satu Mare – Implementarea acțiunii (asigurarea mijlocului de
transport, premierea preșcolarilor și a cadrelor didactice implicate )
ISJ Satu Mare – Desfășurarea concursului, evaluarea împreună cu APM Satu Mare

5.În preajma sărbătorilor pascale (luna aprilie), un grup de 45 de preșcolari câte 15 din
primele trei grădinițe cu cele mai mari cantități de deșeuri colectate în perioada ianuarie –
aprilie, vor participa la un concurs de pictat ouă, care va avea loc la ,,CASA VERDE,, unde
vor fi pictate un număr de 45 de ouă împreună pe grupe, 9 grupe personalizate a câte 5
preșcolari pe grup. Cele mai reușite vor fi premiate. După concurs, preșcolarii vor vizita
căminul de bătrâni din municipiul Satu Mare și vor dărui câte un ou celor care își petrec viața
de zi cu zi în această instituție.
Instituții responsabile și atribuțiile acestora:
-

APM Satu Mare – Atribuții organizatorice,

-

Clubul LIONS Satu Mare – Implementarea acțiunii (asigurarea echipamentelor,
premierea preșcolarilor și a cadrelor didactice implicate )
ISJ Satu Mare – Desfășurarea concursului, evaluarea împreună cu APM Satu Mare

6.Finala concursului va fi organizată în data de 5 Iunie cu ocazia Zilei Mondiale a
Mediului și se va materializa prin următoarele acțiuni:
-

-

Excursie de o zi la Tabăra Ecologică de la Tarna Mare cu participarea tuturor
grădinițelor participante la concurs (cheltuielile de deplasare vor fi asigurate de
grădinițe ).
Festivitate de evaluare și premiere: pentru gradinițe, pentru educatoare.
Spectacol în aer liber respectiv activități de recreere.
Realizarea tabloului mozaical ,,Copacul vieții,, pentru care fiecare grădiniță va realiza
cu ocazia activităților curente un fruct din capace de PET aplicate pe carton (format
A5).

Concursul pentru educatoare care va fi premiat la finala concursului va consta din:
- fiecare educatoare care va participa va preda până la data de 30 aprilie 2015, un portofoliu
de fotografii care va cuprinde: min5 fotografii - max. 10 fotografii care să surprindă
activitățile educative de colectare a bateriilor
precum și o mică descriere a
activității(obiective, participanți, etc) .
- portofoliile vor fi evaluate de toti partenerii în vederea desemnării celei mai reușite
fotografii și a celui mai bun portofoliu. Se va acorda premiu pentru cea mai reprezentativă
fotografie și Premiul I, II, III pentru portofolii. Premierea va fi susținută de Clubul LIONS
Satu Mare.
- Fotografiile cele mai reușite vor fi obiectuil unei expoziții.
Cheltuielile privind premiul pentru preșcolarul care a adunat cea mai mare cantitate de baterii,
grădinița care a colectat cea mai mare cantitate de baterii, precum și leagănul care produce
curent, ce va fi amplasat în Grădina Romei, vor fi suportate de CCR Logistic România SRL
București.

ANEXA 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
„Ne jucăm și reciclăm”
2014/2015
I.
Instituție de învățământ:......................................................................................................
Date de contact:
- adresa:.......................................................................................................................................
- telefon:.......................................................................................................................................
- Fax:.............................................................................................................................................
- e-mail:........................................................................................................................................
- nr. de preșcolari din grădiniță:...............................................................................................

II.
Cadru didactic coordonator:
- Nume și prenume: ....................................................................................................................
- Date de contact (tel. , e-mail):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Director,
Nume, prenume:

Semnătura:
Ştampila unităţii

