,, SĂ PĂSTRĂM ÎMPREUNĂ NATURA CURATĂ !” cu acest titlu s-a
desfășurat în perioada februarie-martie,la Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentară Suceava,proiectul care are drept scop conștientizarea colegilor
privind protejarea mediului prin colectarea uleiurilor uzate și valorificarea
acestora prin obținerea săpunului în laborator.Menționîm că acest proiect
va continua după reluarea activităților școlare
Oricât de sănătos am mânca, cel mai probabil, din când în când, prăjim
diverse alimente. Uleiul uzat care rămâne în tigaie este extrem de dăunător
atunci când este scurs în chiuvetă. Odată ajuns în sistemul de canalizare,
poate coroda și înfunda țevile, impactul asupra mediului înconjurător fiind
și el semnificativ. 1 litru de ulei uzat poate polua un milion de
litri de apă. Deversat în mări și oceane, uleiul formează la
suprafața apei o peliculă care împiedică oxigenul să ajungă la
viețuitoarele marine. Atunci când ajunge în sol, îl poluează,
regenerarea poate dura ani de zile.
Pentru a evita acest impact, uleiul uzat poate fi colectat și
predat unor centre specializate în reciclare, în Suceava la stații
de colectare selectivă Sigurec din proximitatea magazinului
Carrefour, Maal Suceava, sau, poate fi transformat în săpun.
Dintre obiectivele proiectului nostru menționăm:
 Promovarea activităților de colectare a uleiurilor uzate;
 Obținere de săpunuri de diferite tipuri și forme;
 Informarea şi extinderea cunoştintelor privind efectuarea
unor activități practice.
 Promovarea unor activităti de voluntariat care să conduc
ă la protejarea mediului.
Ca activități amintim:
 Poluarea mediului în atenția noastră! Discuții,dezbateri,prezentare de
postere.
 Prezentare de informatii privind poluarea mediului prin deversarea
uleiului uzat.
 Întocmirea unui chestionar, aplicarea colegilor din unitatea noastră și
interpretarea acestuia

 Activităti de colectare a uleiului uzat si de predare la centrele ROREC
 Obtinere de săpun în laborator.
Chestionarul aplicat colegilor noștri a cuprins 5 întrebări.

Din interpretarea chestionarelor am constatat că
nici un coleg al nostru nu știa de colectarea și de
existența centrelor de colectare a uleiurilor uzate,
că mulți aruncă uleiul folosit la chiuvetă sau gunoi.
Colegii care locuiesc la țară îl adaugă la hrana
animalelor.
Ne-am bucurat că majoritatea colegilor au fost de
acord cu participarea la activități de colectare a uleiului uzat la școală, astfel împreună, vom contribui
la protejarea mediului!
Pe data de 10.03.2020 am predat la Auchan Suceava 45,5 litri ulei uzat.

Fiți alături de noi!

Activități obținere săpun în laborator:

BONTEA ANDREEA ALEXANDRA cl.aXI-a
RUSU FLORINA

cl.aXI-a

