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Educaţia de mediu reprezintã procesul care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului
înconjurãtor şi la clarificarea conceptelor privind mediul înconjurãtor.În acest sens APM Satu Mare
a iniţiat la nivelul unităţilor şcolare Programul de educaţie ecologică „Viaţă pentru mediu, viaţă
pentru om”.
Având în vedere implementarea cu succes în anul 2006 la nivelul municipiului Cluj Napoca a
Programului „Baterii colectate = O natură sănătoasă” pentru şcolari, iniţiat de Clubul LION în
parteneriat Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj, Inspectoratul Şcolar Cluj şi IF Tehnology
SA, în perioada 1.12.2008 – 1.06.2009 un program asemănător de educaţie ecologică privind colectarea
de baterii portabile uzate se va implemnta şi în judeţul Satu Mare la nivelul preşcolarilor. Programul se
numeşte sugestiv „Ne jucăm şi reciclăm” iar parteneri în implementarea lui sunt: APM Satu Mare ISJ
Satu Mare, Club LIONS, IF Tehnology SA, Garda de Mediu - Comisariatul Judeţean Satu Mare.
Lansarea acestui program de educaţie ecologică s-a făcut în cadrul conferinţei de presă din data
de 17.10.2008, la care au participat toţi partenerii implicaţi în implementarea acestui Program.
SCOP:
- asigurarea unui management integral al deşeurilor prin creşterea nivelului de informare, conştientizare
şi educaţie a preşcolarilor şi şcolarilor în spiritul colectării selective a deşeurilor periculoase menajere
(baterii portabile uzate), în scopul adoptării unei atitudini ce vizează dezvoltarea durabilă.
OBIECTIVE:
1. Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului prin stimularea curiozităţii
pentru investigarea realităţii înconjurătoare;
2. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediu, de implicare conştientă a copiilor în
protejarea mediului şi manifestarea unei atitudini civice prin realizarea unor activităţi de
educaţie ecologică în mod sistematic pentru a oferi societăţii un model de bune practici
educaţionale;
3. Formarea, consolidarea şi perfecţionarea unor abilităţi practice prin promovarea colectarii
selective a materialelor reciclabile (baterii uzate) respectiv realizarea unor obiecte
funcţionale, din materiale reciclabile sau refolosibile (jucării, ornamente, costume ecologice,
colecţii etc.);
4. Dezvoltarea spiritului de competiţie, a simţului estetic, a pasiunii pentru mediul inconjurator
a spiritului de echipă, responsabilitatea participanţilor, a atitudinii dezaprobatoare faţă de cei
ce distrug mediul, dar şi deschiderea faţă de comunitate;
5. Dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi fair–play între copii.
6. Promovarea caracterului caritativ al activităţilor de mediu în beneficiul copiilor cu probleme
sociale şi de sănătate
PERIOADA DE DESFĂŞURARE:
 1.12.2008 – 1.06.2009
PARTENERI:
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare

 Club LIONS
 IF Tehnology SRL
 Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Satu Mare
SC IF TEHNOLOGY SRL Cluj-Napoca
 Va asigura infrastructura de colectare a deşeurilor periculoase menajere de tip „baterii uzate”
, la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ înscrisă în program, constând în:
- 1 buc. conteiner de 1,2 mc capacitate;
- 1 buc. găleată de 10 l pentru fiecare grupă (la grădiniţe) din cadrul instituţiilor de
învăţământ înscrise în program;
 Asigurarea preluării periodice a bateriilor uzate colectate la nivelul instituţiilor de învăţământ
implicate pe baza unei înţelegeri prealabile cu conducerea instituţiei;
PARTICIPANŢI LA PROGRAM
- unităţile de învăţământ preşcolare din judeţul Satu Mare
ATRIBUŢIILE PARTICIPANŢILOR
- înscrirea în program până la data de 27.10.2008. înscrierea se face pe baza fişei de
înscrire care vor fi transmise d-nei Inspector de specialitate Paşca Angela
- asigurarea unuui spaţiu adecvat colectării bateriilor uzate la nivelul grupelor şi
grădiniţei
- informarea preşcolarilor şi a părinţilor privind demararea Programului
- desfăşurări de întâniri comune a specialiştilor APM cu preşcolarii care se vor
desfăşura în spiritul colectării selective a deşeurilor reciclabile (cu precădere a
bateriilor uzate)
- organizarea campaniei de colectare în vederea reciclării a bateriilor uzate
MOTIVARE: spectacol MINIMAX, CD-uri educaţionale pentru preşcolari, materiale promoţionale
În urma lansării acestui Program s-au înscris 36 de unităţi preşcolare din judeţul Satu Mare, din
care 16 în mediu urban şi 20 din mediul rural.
În perioada 11.11.2008 – 1.12.2008 are loc distribuirea containerelor asigurate de o firmă
autorizată din Cluj Napoca, la toate unităţile preşcolare înscrise în Program.
Pe parcursul zilei de 12.11.2008, echipa de lucru fomată din reprezentanţi APM şi ai Clubului
“Lions”au vizitat 4 puncte de colectare din municipiul Satu Mare (Grădiniţa cu program prelungit nr. 6
Satu Mare, Grădiniţa cu program prelungit nr.7 şi structura cu program normal nr. 15 Satu Mare,

Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 şi grădiniţa cu program
prelungit nr. 29 Satu Mare, Grădiniţa cu program prelungit nr. 10
“Guliver” Satu Mare) şi 3 puncte de colectare din mediu rural (Grădiniţele
din Ardud, Acâş, Supuru de Jos ), în vederea asigurării consultanţei de
specialitate pentru implementarea cu succes a obiectivelor Programului, în
concordanţă cu cerinţele UE în acest domeniu.
S-a constatat interesul deosebit pentru începerea cât mai repede a
acţiunii de colectare, ba mai mult unele grădiniţe deja au demarat acţiunea
de colectare a bateriilor uzate, confecţionând pentru grupe mini containere
de colectare foarte ingenioase.
Totoodată în 21 noiembrie 2008, grupul de lucru format împreună
cu experţi de mediu din Germania au făcut o vizită
Grădiniţei „Guliver” din Satu Mare pentru a vedea
modul de implementare a Programului de educaţie
ecologică „Ne jucăm şi reciclăm”, rămânând plăcut
surprinşi de interesul de care au dat dovadă nu
numai cadrele didactice cât şi preşcolarii în vederea
colectării bateriilor uzate , pentru ca acestea să
ajungă la reciclat şi nu deşeu toxic aruncat cine ştie
unde.

La sfârşitul lunii martie 2009, din dorinţa de a diversifica activităţile din cadrul Programului de educaţie
ecologică pentru preşcolari „Ne jucăm şi reciclăm” iniţiat de APM Satu Mare în parteneriat cu ISJ Satu
Mare, GNM-Comisariatul Judeţean Satu Mare, Club LIONS, IF Tehnologii SRL Cluj Napoca, a fost
lansat în preajma sărbătorilor pascale: „Concursul de pictat pe ou”

În urma lansării, s-au înscris la concurs 36 de grădiniţe din judeţul
Satu Mare. Fiecare grădiniţă participantă a organizat la nivelul
grădiniţei concursul de pictat pe ou ca apoi, cu cel mai reuşit ou sau prezentat la concursul de la nivel judeţean.
Festivitatea de premiere a fost deschisă de doamna Bekessy
Elisabeta, director executiv a APM Satu Mare care a făcut o
apreciere asupra modului de implementare a Programului „Ne
jucăm şi reciclăm” şi a menţionat importanţa educaţiei ecologice la
nivelul tinerei generaţii. Au luat cuvântul apoi din partea ISJ Satu
Mare, doamna inspector Paşca Angela care a multumit
participanţilor pentru implicarea de care au dat dovadă, domnul
avocat Horea Ungur din partea Clubului LIONS Satu Mare care a
fost profund impresionat de „operele de artă” realizate de preşcolari
pentru concurs .
În urma delibărării juriului format din partenerii Programului (APM
Satu Mare, ISJ Satu Mare, GNM-Comisariatul Judeţean Satu Mare,
Club LIONS, IF Tehnologii SRL Cluj Napoca) au fost alese cele
mai reuşite ouă pictate, care au fost premiate. Clasamentul final a
fost următorul:
- locul I: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 Satu Mare
- locul II: Grădiniţa cu Program Normal Acâş
- locul III: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 Negreşti
Oaş
- Menţiuni: Grădiniţa cu Program Prelungit „Guliver”
Satu Mare, Grădiniţa cu Program Normal Halmeu,
Grădiniţa cu Program Normal Beltiug
În finalul festivităţii de premiere, toţi participanţii au împodobit cu
ouăle pictate participante la concurs, copăcelul de la parterul
sediului APM Satu Mare.

În data de 10.06.2009, începând cu ora 10.00, la Teatrul de Nord Satu Mare, s-a desfăşurat festivitatea
de premiere a concursului de colectare a bateriilor uzate portabile din cadrul Programului de educaţie
ecologică pentru preşcolari „Ne jucăm şi reciclăm” iniţiat de APM Satu Mare în parteneriat cu ISJ Satu
Mare, Club LIONS, IF Tehnology SA, Garda de Mediu - Comisariatul Judeţean Satu Mare. Programul
s-a derulat pe o perioadă de 6 luni, în care au fost implicate 36 de unităţi preşcolare, iar prin cei
aproximativ 5000 de preşcolari s-au colectat 667 kg. Baterii uzate portabile.
Festivitatea de premiere a fost deschisă de doamna Elisabeta Bekessy – consilier compartiment RPCPP
alături de domnul Cristian Dragotoniu – preşedintele Club „LIONS” Someş Satu Mare, fiind prezentată
importanţa colectării selective a bateriilor uzate portabile precum şi importanţa implicării în acţiunile de
mediu a tuturor membrilor comunităţii, pornind chiar de la cei mai mici.

Toţi participanţii au primit diplome de merit, iar premianţii au beneficiat
de binocluri profesionale oferite de Clubul „LIONS” Someş, oferite cu
scopul de a vizualiza mai de aproape lumea vieţuitoarelor.
În finalul premierii micuţii au fost invitaţi să intre în lumea basmului,
vizionând o poveste jucată de marii actori ai Teatrului de Nord Satu Mare.
Surpriza festivităţii a fost primirea de către fiecare copilaş participant a
unui mic cadou care a fost oferit de firma care a asigurat infrastructura de
colectare a bateriilor uzate portabile (IF Tehnologii SA Cluj Napoca) prin
intermediul personajelor din povestea jucată.

