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RAPORT DE ACTIVITATE
REUNIUNE PROIECT COMENIUS
FACING THE CLIMATE CHANGES IN THE 21st CENTURY
SAO BRAS DE ALPORTEL, PORTUGAL / 25-29 mai 2015
Ultima întâlnire de proiect a avut loc la Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas (Escola
Secundária) – São Brás de Alportel – PT.
25.05.2015 Prima zi a întâlnirii de proiect a început la şcoală cu un scurt program artistic de
primire. A urmat vizitarea şcolii şi schimbul de experienţe pe probleme educative, sisteme de educaţie,
finalităţi ale procesului educativ, etc.

Vizitarea oraşului a supus atenţiei noastre diverse aspecte culturale, tradiţionale şi a stilului de
viaţă al portughezilor. Pe lângă aceste aspecte au fost subliniate efectele schimbărilor climaterice în zonă
şi modul în care portughezii au înţeles ideea « Gâdeşte global, acţionează local ».
Am vizitat Muzeul costumelor - Museu do Traje (Costume Museum) – şi apoi am mers pe
drumul antic de la Calçadinha of S. Brás - Ancient Route – până la Biserică.
26.05.2015 A doua zi am avut o excursie tematică în regiunea Algarve, am vizitat fortăreaţa de la
Sagres şi promontoriul de la Lagos. Am vizitat de asemenea vechea capital a regiunii Algarve – Silves Bazinul de la Silves, castelul Silves şi Muzeul de istorie din Silves. Am avut ocazia să aflăm lucruri
interesante despre istoria locului şi inovaţiile oamenilor de-a lungul timpului în ceea ce priveşte
stăpânirea naturii.

27.05.2015 Ziua a treia a debutat cu participarea elevilor şi profesorilor la o lecţie demonstrativă la
limba engleză despre mediul înconjurător. Elevii au avut de rezolvat diferite sarcini în echipe mixte ceea
ce a dat posibilitatea elevilor să-şi exerseze abilităţile de comunicare în limba engleză pe de o parte şi

cunoştinţele tematice pe de altă parte. Elevilor li s-a propus în finalul lecţiei să scrie o scrisoare către
Mama Natură în care să-şi exprime bucuria de a trăi pe Pământ şi dezacordul faţă de iresponsabilităţile
unora ş ice ar trebui făcut în ceea ce priveşte salvarea planetei.
A urmat un moment cultural prezentat de elevii
şcolii gazdă. Un grup de copii au interpretat două piese
tradiţionale la flaut.

În a doua parte a zilei elevii au participat la
un concurs de orientare turistică şi la câteva jocuri
tradiţionale portugheze. Profesorii au avut o
întâlnire de lucru ce a vizat încheierea proiectului şi
finalizare în bune condiţii a produselor finale.

28.05.2015 Ziua a patra a continuat
peripluul nostru tematic în zona Algarve. Am
vizitat cîteva insule şi ni s-au prezentat câteva
detalii despre influenţa climei pe Ria Formosa un
fluviu sărat şi Bazinele cu sare (sărării) de la
Tavira.

29.05. 2015 Ziua a cincea a fost dedicată industriei locale – fabricarea plutei. Am vizitat o
pădure cu arbori de plută Rota da Cortiça (Cork Route), am asistat la decorticarea unor arbori de plută,
am vizitat o fabrică în care coaja copacului de plută este prelucrată ca apoi să fie transformată în diverse
obiecte. La revenirea la şcoală am plantat un arbore de plută în curtea interioară a şcolii în semn de
respect pentru natură – arborele de plută este protejat prin lege – şi al prieteniei.

Reuniunea s-a încheiat cu înmânarea Certificatelor de participare.

Coordonator proiect,
Prof. Liliana Gheorghe

