PROGRAM DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ
”VIATĂ PENTRU MEDIU, VIAȚĂ PENTRU OM”
2014/2015
În urma semnării protocolului de colaborare între Agenția pentru Protecția Mediului Satu
Mare și Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în data de 20.10.2014 s-a lansat pentru anul
școlar 2014/2015, ultima ediție - ediția aniversară a Programului de educație ecologică ”Viață
pentru mediu, viață pentru om”.
1.Obiectivele programului:
- Educare în spirit ecologic a elevilor de la gimnaziu și de la liceu prin promovarea
colectării selective a deşeurilor reciclabile: hârtie-plastic-sticlă şi baterii.
- Programul se adresează tuturor instituțiilor de învățământ gimnaziale și liceale din
județul Satu Mare
2. Parteneri
- APM Satu Mare
- ISJ Satu Mare
- SC Alpin SRL
- CCR LOGISTICS SYSTEMS RO
3. Etapele de implementare a Programului:
Etapa
Înscrierea
învățământ

unităților

Colectare deșeuri

Evaluare
parțială
implementării Programului

Termen
de 3.11.2014

3 noiembrie 2014 1 iunie 2015

a 17 Decembrie 2014

Informații suplimentare
Înscrierea se face prin transmiterea
fișei de înscriere (anexa 1), la APM
Satu Mare
Pe
toată
perioada
derulării
programului
se
vor
colecta
următoarele tipuri de deșeuri
reciclabile (hârtie, plastic, sticlă,
baterii).
Deșeurile colectate vor fi predate
agentului economic autorizat(SC
Alpin SRL) în baza contractului
încheiat între acesta și instituția de
învățământ.
Lunar fiecare instituție de învățământ
înscrisă în Program, va transmite
lunar la APM Satu Mare (email:
office@apmsm.anpm.ro ) cantitățile
de
deșeuri
predate
agentului
economic autorizat, conform anexei 2
Date de contact firma autorizata.
SC AlpinSRL:
Tel: 0744888515, fax 0361411399
- Mărculescu Elena: 0722694541
e-mail:
marcelmarculescu@yahoo.com
În luna decembrie 2014 va avea loc
evaluarea parțială a implementării
Programului prin desfășurarea unui
concurs pe cele două nivele:
gimnaziu și liceu, concurs care se va

Evaluare
finală
implementării Programului

a În preajma
Mediului 5 iunie 2015

concretiza prin:
prezentarea centralizată a
cantităților de deșeuri colectate pănă
la data concursului.
- fiecare instituție de învățământ va
prezenta o mascotă a programului,
mascotă care va fi realizată din
baterii și va fi prezentată pe scurt de
un echipaj format din 3 elevi. Cele
mai reușite mascote (aspect și mod de
prezentare) vor fi premiate. Se va
acorda premiul I, II, III și mențiune
(materializate
prin
echipamente
sportive
pentru
instituția
de
învățământ)
Zilei La evaluarea finală care se va
desfășura la Tabăra ecologică de la
Tarna Mare vor participa toate
instituțiile de învățământ înscrise în
Program (1 elev- care a colectat cea
mai mare cantitate de baterii și 1
cadrul didactic coordonator).
Se va desfășura pe categoriile:
1. cantitatea cea mai mare de
deșeuri reciclabile colectate/elev
2. prezentarea de către cadrul
didactic coordonator a unui bilanț
al implementării Programului în
instituția de învățământ pe care o
reprezintă. (se va specifica
perioada
de
implementare,
punctele tari - slabe ale
programului,
propuneri
de
îmbunătățire a Programului, etc).
Fiecare
categorie
va
avea
câștigători care vor fi motivați.

4. Motivația
-

Instituția de învățământ cu cele mai mari cantităţi de deşeuri colectate/elev va
beneficia de un parc de 20 de biciclete.
Cadrele didactice cu cele mai reuşite prezentări de evaluare a programului pe perioada
de implementare vor beneficia de premii în bani. (valoare totală 2200 lei).
Fiecare instituție de învățământ înscrisă în program și participantă la evaluarea
finală va primi diplomă de participare.
La finalul premierii celor două categorii ale finalei, elevii participanți vor putea
participa la un concurs surpriză care se va finaliza cu medalii și cupe.

