Ziua Mondială a Mediului (Ecologiei) – 5 Iunie – instituită în 1972 de Adunarea Generală a
Națiunilor Unite pentru celebrarea Conferinței “Ecologia Umană” de la Stockholm și reprezintă
elementul cel mai important al Programului Ecologic al Națiunilor Unite (UNEP).
Această zi se sărbătorește în ziua de 5 iunie a fiecărui an și constituie un prilej pentru instituțiile
guvernamentale, administrațiile locale, asociațiile de tineri, organizațiile nonguvernamentale,
întreprinzători, industriași, inclusiv mass-media de a se mobiliza prin manifestări comune menite
să atragă atenția asupra necesității protejării factorilor de mediu.
Marcarea Zilei Mondiale a Mediului reprezintă un semnal și un îndemn de a acționa unitar
pentru salvarea patrimoniului nostru natural pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat
generațiilor viitoare. Tema acestei zile este de a aduce cat mai aproape de oameni problemele
de mediu, imputernicindu-i pe acestia cu actiuni prin care pot deveni activi fata de dezvoltarea
durabila.
Anul acesta evenimentul s-a desfășurat sub deviza "Conectarea oamenilor la natură"
în scopul atragerii atenției asupra posibilităților pe care oamenii le au pentru a proteja mediul prin
acțiunile lor zilnice care par neînsemnate dar pot face foarte multe pentru a păstra un mediu
curat și sănătos.
Pentru a celebra acest eveniment în acest an Agenția pentru Protecția Mediului a organizat
premierea grădinițelor participante la competiția ”Cu mic cu mare la compostare”
Programul pilot de educație ecologică demarat pentru minimizarea cantităților de deșeuri
depozitate la Depozitul Ecologic de la Doba a fost inițiat de APM Satu Mare în parteneriat cu ISJ
și Primăria Satu Mare, pentru educarea preșcolarilor din grădinițele municipiului Satu Mare în
spiritul valorificării deșeurilor verzi ( resturi alimentare, deşeuri compostabile provenite din
grădina şi bucătăria privată) generate atât la nivelul grădinițelor cât și la nivelul propriilor
gospodării.Perioada de implementare a programului: 01.03.2017- 05.06.2017(Ziua Mondială a
Mediului).
Lansarea programului a avut loc în 1 Martie 2017 la Complexul de Educație ,,CASA VERDE,,
cu participarea reprezentanților unităților de învățământ preșcolar.
După lansare a avut loc distribuirea unităților de compostare de către Primăria Satu Mare, la
nivelul grădinițelor înscrise în program, din municipiul Satu Mare și educarea preșcolarilor în
spiritul obiectivului programului prin lecții teoretice și aplicații practice materializate prin
depozitarea de către preșcolari a resturilor alimentare rezultate în urma servirii mesei de prânz,
în instalația de compostare din curtea grădiniței.
În data de 24 mai s-a realizat plantarea unei insule verzi în scopul fluidizării traficului
rutier, într-o intersecție din municipiul Satu Mare (la recomandarea primăriei) cu participarea
grădinițelor.La amenajarea insulei verzi, s-a utilizat compostul realizat de preșcolari.

Fiecare grădiniță a primit o porțiune de teren în formă de triunghi pe care a plantat flori, iar în
mijlocul insulei împreună au sădit un copac de talie mică, ca simbol al programului, lângă care sa amplasat o plachetă cu numele grădinițelor care au contribuit la realizarea insulei verzi.

Festivitatea de premiere a grădinițelor participante la program a avut loc la
meșteșugarilor din Municipiul Satu Mare cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului.

Casa

Sala a devenit neîncăpătoare pentru copiii de la grădinițele implicate în program . În prezența
reprezentanților APM Satu Mare, a domnului primar Kereskenyi Gabor, domnul city manager
Maskulik Csaba șu nu în ultimul rând doamna Leontina Ghiț din partea ispectoratului Școlar
Județean a avut loc festivitatea de premiere.

Copiii și cadrele didactice au primit pachete din partea sponsorilor acțiunii au dansat și s-au
bucurat de momentele supriză oferite. În încheiere toți participanții au admirat lansarea
porumbeilor.

