În cursul anului școlar 2014-2015 s-a desfășurat ediția a X-a și ultima a Programului ”Viață pentru
mediu, viață pentru om”.Partenerii implicați în acest program au fost : APM Satu Mare ,ISJ Satu
Mare,SC Alpin SRL,CCR LOGISTICS SYSTEMS RO.
Programul s-a adresat tuturor instituțiilor de învățământ gimnaziale și liceale din județul Satu Mare și a
avut ca scop educarea în spirit ecologic a elevilor de la gimnaziu și de la liceu prin promovarea
colectării selective a deşeurilor reciclabile: hârtie-plastic-sticlă şi baterii.
În urma lansării ultimei ediții - ediția aniversară, s-au înscris 35 instituții de învățământ din care 8 licee
și 27 gimnazii.
Numărul mare de instituții de învățământ, fie preșcolare căt și gimnaziale și liceale înscrise în urma
lansării în cele două programe, denotă interesul mărit al instituțiilor de a implementa programe de
educație ecologică.

Evaluare parțială a implementării Programului
În data de 17.12.2014, la Muzeul Județean Satu Mare s-a desfășurat prima acțiune din cadrul
Programului de educație ecologică "Viață pentru mediu, viață pentru om" și anume concursul de
identificare a mascotei programului: ”Concursul de mascote din baterii”. Evenimentul a fost deschis de
doamna Elisabeta Bekessy - director executiv APM Satu Mare dupa care au spus aprecieri privind
programul. d-na Săsăran Mariana - inspector școlar de biologie, domnul director al Muzeului Județean.

Din cele 35 de instituții de învățământ înscrise au participat la acțiunea - Concurs de mascote realizate
din baterii, 27 de instituții, fiecare pregătindu-se într-un mod original pentru acest concurs.

Juriul care a evaluat mascotele a fost plăcut surprins de inventivitatea elevilor precum și de modul de
prezentare a rodului muncii lor. Elevii au pregătit mascote realizate foarte ingenios care reprezentau fie
roboței, căsuțe, mașinuțe dar și animăluțe sau clădiri reprezentative. Toate au avut un mesaj foarte clar:
protejați natura de bateriile care sunt periculoase.

In urma deliberării juriului, clasamentul a fost:
1. Liceul Teologic "Ham Janos" - cu mascota care reprezenta Turnul Pompierilor
2. Liceul reformat - cu mascota ursului panda
3. Școala Gimnazială Berveni - cu o pușculiță realizată din baterii și cu un mesaj foarte sugestiv
4. Mențiune: Colegiul Național "Ioan Slavici" - cu copacul vieții realizat din baterii
Câștigătorii au primit echipamente sportive asigurate de partenerul CCR Logistic Group București

Evaluare finală a implementării Programului
Evaluarea finală a programului a avut loc la Liceul Teologic Romano Catolic Ham Janosîn 5 iunie cu
ocazia Zilei Mondiale a Mediului desfășurată sub deviza“ Șapte miliarde de vise, o singură planetă.
Să consumăm cu moderație.”
Concursul s-a desfășurat pe următoarele categorii:
-cantitatea cea mai mare de deșeuri reciclabile colectate/elev
-prezentarea de către cadrul didactic coordonator a unui bilanț al implementării Programului în
instituția de învățământ pe care o reprezintă.

În urma evaluării cantităților de deșeuri predate agentului economic autorizat(SC Alpin SRL) în baza
contractului încheiat între acesta și instituția de învățământ, a fost declarat câștigător Liceul Teologic
Romano Catolic Ham Janos . Acesta a beneficiat de un parc de 20 de biciclete oferite de CCR
LOGISTICS SYSTEMS RO.

PROGRAMUL "VIATA PENTRU MEDIU, VIATA PENTRU OM" 2014/2015
CLASAMENTUL FINAL

NR.
CRT DENUMIRE SCOLI
Liceul Teologic Romano Catolic
1.
Ham Janos
2.
Scoala Gimnaziala Ion Creanga
3.
4.

CANTITATE
TOTALA
CANTITATE CADRU
(Kg)
(kg/elev)
DIDACTIC
16074
16076
1588
3181

5.
6

Scoala Gimnaziala Valea Vinului
Scoala Gimnaziala Craidorolt
Scoala Gimnaziala Vasile Lucaciu
Carei
Scoala Gimnaziala Octavian Goga

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Scoala Gimnaziala Balcescu Petofi
Scoala Gimnaziala Berveni
Scoala Gimnaziala Madaras
Liceul Reformat
Scoala Gimnaziala Lucian Blaga
Scoala Gimnaziala Piscolt

2997
757
649
1765
1164
549

13.

Colegiul National Ioan Slavici
Scoala Gimnaziala Dr. Vasile
Lucaciu

14.

3135
3003

275
60

34,1273 Gozner Eniko
26,0129 Szabo Tamas
Salajan Stef
10,379 Simina
10,1955 Ficior Ioan
5,4521 Schradi Erika
4,5847 Bota Izabella
Dolhai
4,444 Gyongyi
4,0481 Schradi Erika
3,8402 Matei Aurica
3,2624 Papp Piroska
2,1797 Matei Aurica
1,6147 Uifalusi Alina
Padureanu
0,2928 Monica
Saraz Olga
0,1178 Julia

Cantitatea totală de deșeuri colectată în acest program a fost de 51273 kilograme.
În cadrul finalei desfășurată în 5 iunie au fost prezentate materialele pregătite de profesori cuprinzând
bilanțul programului la sfârșitul celei de-a X a ediții.

În pauza dedicată deliberării juriului sociologul Dezso Julia a prezentat o evaluare a chestionarelor din
cadrul proiectului ROLLER LIFE13 NAT/HU/000081 în care APM Satu Mare este
partener.Chestionarele cu tema cunăașterea proiectului și a speciei protejate dumbrăveanca, au fost
aplicate pe un eșantion de 65 de elevi și cadre didactice înscrise în programul Viață pentru mediu, viață
pentru om”
.În urma deliberării juriului compus din Dna Otvos Ana – fost inspector de biologie actualmente
pensionar, dna Adriana Culda din partea APM Satu Mare și dnul Adrian Vlase din partea CCR
LOGISTICS SYSTEMS RO s-a stabilit următorul clasament:
Locul I dna Monica Pădureanu profesor la Colegiul Național ”Ioan Slavici”
Locul II dna Eniko Gozner profesor la Liceul Teologic Romano Catolic Ham Janos
Locul III dna Erika Schradi profesor la Scoala Gimnaziala Berveni
Locul IV dnul Tamas Szabo profesor la Scoala Gimnaziala ”Ion Creanga”.

Câștigătorii au beneficiat de vouchere valorice care pot fi valorificate pentru achiziționarea de cărți și
papetărie.
După terminarea concursului participanții s-a deplasat în curtea Liceului Teologic Romano Catolic
Ham Janos pentru predarea oficială a parcului de biciclete. Având în vedere că și ocupanții locurilor 2,
3 și 4 au colectat o cantitate însemnată de deșeuri, organizatorii au hotărât ca și aceștia să beneficieze
de o excursie în Ungaria la Vasarosnameny, unde vor beneficia de o plimbare cu vaporul pe Someș
pînă la confluența cu Tisa, oportunitate oferită de SC Alpin SRL.

