
                                
  

 

Raport în urma desfăşurării activităţilor de învăţare desfăşurate la 

IES SANTIAGO SANTANA, Arucas, Las Palmas, Spania,  

în perioada 09-15.02.2020 

 

În perioada 09-15.02.2020o delegaţie formată din două cadre didactice şi cinci elevi au 

participat la activităţile de  învăţare organizate la IES SANTIAGO SANTANA, Arucas, Las 

Palmas, Spania, în cadrul Proiectului 2019-1-FR01-KA229-062168 _5 cu titlul Liberté 

Citoyenneté Ecologie , finanţat prin Programul ERASMUS + 

Colegiul Tehnic „Carol I”, Bucureşti a fost reprezentat de Buică Cristina-Teodora prof. 

de limba franceză coordonator proiect în unitate, Aurelia Văduva, director, profesor inginer  şi  

elevii: DUMITRU-RADU ŞTEFAN clasa IX B, MIJAICA SAMUEL MICHAEL clasa X C, 

CAPRARU FLORIN clasa X A, POUR EMAMI DARIUS DAMIAN clasa  X A, CAZACU 

DAVID clasa X A  

 

Luni, 9.02.2020 , ora 9,00 activităţile au debutat la liceul gazdă cu un cuvânt de bun 

sosit din partea gazdelor , a primarului, a doamnei director şi a coordonatorului proiectului din 

Spania.  A fost prezentat programul activităţilor. Am asistat la un scurt program artistic oferit de 

un ansamblu tradițional local. Astfel, am aflat despre istoria Insulei Gran Canaria, obiceiurile, 

tradiţiile, specificul locului; elevii au participat la întreceri sportive specifice (lupte libere). 

Elevii spanioli ne-au prezentat Proiectul  „ Instituto Sostenabile” (Şcoala durabilă), care a primit 

premiul I  la un concurs local pe teme ecologice. Delegaţiile au vizitat apoi şcoala. 



                                
  

În partea a doua a zilei, elevii au participat la atelierul „Gradina Erasmus”. In grupuri 

internaţionale, elevii au plantat semințe specifice fiecărei ţări folosind materiale reciclabile: 

cofraje de ouă, bidoane de plastic.  

 

A doua zi, gazdele au început prezentarea faunei şi florei specifice precum şi problemele 

cu care se confruntă. Elevii au fost împărţiţi în grupuri mixte, câte un reprezentant din fiecare 

ţară şi au avut ca sarcina discutarea problematicii semnalate şi găsirea unor soluţii. La fel s-a 

procedat şi după prezentarea delegaţiei franceze. Profesorii i-au îndrumat pe elevi pe parcursul 

tuturor etapelor de lucru. 

A urmat un atelier organizat în colaborare cu Primăria Arucas, departamentul educaţie 

pentru mediul înconjurător; elevii au avut prilejul de a învăţa sau consolida cunoștințele despre 

reciclare, poluare, cauze şi efecte.  

 

 

Partea a doua a fost dedicată vizitării oraşului Arucas, o lecţie de istorie, civilizaţie, 

cultură 

Miercuri s-a derulat activitatea de observare a cetaceelor, între Arguineguin şi Mogan. 

Am putut observa două specii de delfini din oceanul Atlantic, peşti, vegetaţie specifică zonei. 

Apoi, am vizitat Parcul Natural Dunes din Maspalomas 

 

 



                                
  

Joi, s-a lucrat în grupuri internaţionale pe problematica mediului înconjurător specifică 

României, Bulgariei si Italiei. Elevii au propus soluţii pentru reducerea despăduririlor, risipa 

apei, gestionarea deșeurilor.  

 

În a doua parte a programului, elevii au participat la un atelier de creaţie de costume 

pentru carnaval din materiale reciclabile 

 

 

În a doua parte a zilei, s-a făcut o evaluare a activităţilor desfăşurate, urmată de 

înmânarea certificatelor de participare elevilor. 

Coordonatorii au făcut o evaluare a activităţilor derulate până acum în cadrul proiectului 

şi au fost stabilite următoarele activităţi de învăţare ce se vor desfăşura în perioada inter-

mobilităţi. 

Ziua de vineri a fost dedicată activităţilor de învăţare în context nonformal, de  

cunoaştere a speciilor  endemice, sălbatice, cu ajutorul Centrului de recuperare a faunei 

sălbatice din Gran Canaria; cu această ocazie, a fost eliberat un exemplar din rasa alcaravan. 

 

  

 

 

 



                                
  

Au mai fost derulate activităţi de schimb de bune practici între directorii şcolilor 

partenere, la care a participat şi inspectorul şcolar din zona Arucas. Am participat la o emisiune 

radio la postul local, Radio Arucas,  unde am discutat despre schimbările climatice pe care le 

trăim, despre activitățile proiectului şi eforturile de a educa tinerii în spirit ecologist. De 

asemenea, postul de radio şcolar Radioscuela, ne-a luat un interviu despre impactul produs de 

activităţile proiectului. 

 

Întocmit de profesori participanţi: Buică Cristina-Teodora 

       Văduva Aurelia 

  


