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● Suntem onorați să vă purtăm alături de noi printre minunatele întâmplări 
petrecute în cadrul proiectului Erasmus S.T.O.R.M. Cu tema schimbările 
climatice- o amenințare iminentă la adresa lumii, dar și dezvoltarea unui 
comportament eco-responsabil în rândul elevilor. În urma depunerii scrisorii 
de intenție am fost selectați pentru mobilitatea ce avea să se desfășoare în 
perioada 23-26 ianuarie pe insula Madeira. 

● Ziua plecării, 22 ianuarie, ne-a găsit pregătiți de călătorie. Plini de entuziasm, în 
jurul orei 06:00 ne-am îmbarcat la bordul avionului ce avea să ne ducă spre 
Frankfurt, acolo unde a avut loc prima escală. A urmat zborul spre capitala 
Madeirei, Funchal, la ora 11:15. având loc decolarea. Două ore mai târziua avea 
să aterizăm pe unul dintre cele mai spectaculoase aeroporturi din lume. 

Începutul aventurii



● We are honored  to take you with us through the wonderful events that 
happened within the Erasmus S.T.O.R.M. project. With the theme of climate 
change - an imminent threat to the world, but also the development of eco-
responsible behavior among students. After submitting the letter of intent, we 
were selected for the mobility that would take place between January 22-27 on 
the island of Madeira.

● The day of departure, January 22, found us ready for the journey. Full of 
enthusiasm, around 6 o’clock in the morning we boarded the plane that would 
take us to Frankfurt, where the first stopover took place. Then followed the flight 
to Madeira's capital, Funchal, at 15 past 11 taking off. Two hours later we would 
land at one of the most spectacular airports in the world.

The beginning of the adventure



● Așadar, iată-ne ajunși în Madeira - insula eternei primăveri. Speciile de flori și 
arborii care îți întâmpină privirea încă de la primul contact, confirmă fără 
echivoc.  Capitala de peste 500 de ani, Funchalul este un oraș cu o viață 
culturală, demnă de o capitală europeană. 



● So here we are, in Madeira - the island of eternal spring. The species of flowers 
and trees that meet your gaze from the first contact confirm undeniably. 
Capital for over 500 years, Funchal is a city with a cultural life, worthy of an 
European capital.



The first day                               Prima zi
În prima zi am fost întâmpinați de elevii școlii

“Bartolomeu Perestrelo” îmbrăcați în costumul 

tradițional. A urmat discursul directoarei școlii care ne-

a urat bun venit și vizită plăcută. A avut loc gruparea 

copiilor în echipe alături de țările partenere: Portugalia,

Turcia, Islanda, Suedia și Germania și prezentarea 

școlii: sălile de curs, laboratoarele de informatica, 

chimie, biologie, dar și cantina enormă și curtea în care 

elevii școlii se puteau relaxa în timpul pauzelor. 

Profesorii portughezi coordonatori au susținut două 

prezentări: poluarea marină și schimbările climatice. În 

timpul pauzei am avut parte de un moment artistic, am 

dansat pe muzica tradițională. 

Programul a continuat cu crearea unor prezentări 

Power Point de către fiecare grupă în parte, moment în 

care am socializat, am împărțit idei și am lucrat în 

echipă. Am servit prânzul la cantina școlii după care ne-

am bucurat de priveliștea splendidă și aerul curat din 

curte. 

După activitățile teoretice am fost răsplătiți cu o 

plimbare în centrul Funchalului de-a lungul străduțelor 

pline de verdeață, flori și triluri de păsări. Totodată, ne-

am bucurat de varietatea de fructe exotice, legume, 

suveniruri din piața “Mercado dos Lavradores”. 

On the first day, we were greeted by the students of the 

“Bartolomeu Perestrelo” school dressed in traditional 

costume. This was followed by the speech of the school 

director who wished us a welcome and a pleasant visit. Then 

took place the grouping of the children into teams with the 

partner countries: Portugal, Turkey, Iceland, Sweden and 

Germany and the presentation of the school: the classrooms, 

the computer, chemistry, biology labs, but also the enormous 

canteen and the yard where the school students could relax 

during breaks. The portuguese coordinating teachers gave two 

presentations: marine pollution and climate change. During 

the break we had an artistic moment, we danced to traditional 

music.

The program continued with the creation of Power Point 

presentations by each group, during which time we socialized, 

shared ideas and worked as a team. We served lunch at the 

school canteen, after which we enjoyed the splendid view and 

fresh air from the courtyard.

After the theoretical activities we were rewarded with a 

walk in the center of Funchal along the streets full of 

greenery, flowers and birdsongs. At the same time, we 

enjoyed the variety of exotic fruits, vegetables, souvenirs 

from the “Mercado dos Lavradores” market.





În dimineața acestei zile am plantat alături de elevii 

portughezi funchu – prima plantă descoperită pe 

insulă, de unde și numele de Funchal. Ne-am bucurat 

privirea cu ciorchinele de banane, cultură proprie a 

școlii, dar și de multe alte specii de plante, legume și 

fructe. Am continuat lucrul în echipă pentru 

prezentările pe care urma să le susținem joi. A urmat 

urcarea cu telecabina la Grădina Botanică numită 

“Monte Palace Madeira” ce se întinde pe o suprafață 

de aproximativ 8 hectare, dintre care 5 sunt acoperite 

de grădini. Aceasta este situată la 300 de metri 

altitudine,altitudinea maximă a insulei fiind de 1861 

metri. Aici am rămas impresionați de multitudinea de 

specii din fiecare colț al lumii, de formele și culorile 

pe care natura ni le poate oferi. Am avut parte și de o 

surpriză, noii membrii ai grădinii, 2 pui de flamingo cu 

au fascinat prin coloritul penajului de un roz imaculat. 

A doua zi



In the morning of this day, together with the Portuguese 

students, we planted funchu - the first plant discovered on 

the island, hence the name Funchal. We enjoyed looking at 

the bunches of bananas, the school's own crop, but also at 

many other species of plants, vegetables and fruits. We 

continued our teamwork for the presentations we were going 

to give on Thursday. Next came the cable car ride to the 

Botanical Garden named “Monte Palace Madeira”, which 

covers an area of approximately 8 hectares, 5 of which are 

covered by gardens. It is located at an altitude of 300 

meters, the maximum altitude of the island being 1861 

meters. Here we were impressed by the multitude of species 

from every corner of the world, by the shapes and colors 

that nature can offer us. We also had a surprise, the new 

members of the garden, 2 baby flamingos with an 

immaculate pink plumage.

The second day





The third day                        A treia zi
În cadrul acestei zile am desfășurat 

activități în aer liber. Am descoperit 

aurul verde al Madeirei – padurile 

laurissilva datorită cărora ne-am 

încărcat plămânii cu aerul curat și 

pur. Din această zi nu putea lipsi 

Marele Albastru – Oceanul Atlantic 

pe care l-am putut admira din 

diferite puncte ale insulei ce-și 

izbește valurile de stâncile  ce se 

impun  prin grandoarea lor. Am 

putut admira de asemenea sursele de 

energie verde – eolienele ajutate de 

curentul oceanului, dar și panourile 

solare. În sudul insulei am vizitat 

statuia Cristo Rei do Garaju, înaltă 

de peste 15 metri, ce privea 

triumfător și protectiv spre ocean. 

During this day we realized outdoor 

activities. We discovered the green gold of 

Madeira – the laurissilva forests thanks to 

which we filled our lungs with clean and pure 

air. From this day we could not miss the 

Great Blue - the Atlantic Ocean that we

admired from different points of the island 

whose waves crashed against the rocks that 

impose themselves by their grandeur. We 

were also able to admire the green energy 

sources – wind turbines assisted by the ocean 

breeze, but also solar panels. In the south of 

the island we visited the Cristo Rei do Garaju

statue, over 15 meters high, which looked 

triumphantly and protectively towards the 

ocean.





Ultima zi de activități a constat în prezentarea 
temelor pregătite atât în cursul săptămânii, cât 
și a celor din cadrul proiectului pe diferite teme. 
Datorită muncii depuse și rezultatelor deosebite 
obținute am primit din partea organizatorilor 
diplome de participare. Seara am avut parte de 
o cină festivă în care socializarea a fost în 
centrul atenției. După câteva ore ne-am luat 
rămas-bun, ne-am mulțumit reciproc, 
promițându-ne că vom ține legătura și vom fi 
bucuroși să ne întâlnim și în cadrul altor 
proiecte.

A patra zi



The fourth day

The last day of activities consisted in the 
presentation of the work prepared during the 
week, as well as those from the project on 
different topics. Thanks to the work done and the 
special results obtained, we received 
participation diplomas from the organizers. In the 
evening we had a festive dinner where socializing 
was the focus. After a few hours we said goodbye, 
thanked each other, promising to keep in touch 
and that we will be happy to meet in other 
projects.





Multumim tuturor celor care 
au participat în cadrul acestui 

proiect! 
Madeira, promitem ca o sa ne 

întoarcem! 

Elev,
Denisa Gheorghe

LiCEUL Teoretic ,,N. Iorga’’



Thank you to everyone who 
participated in this project! 

Madeira, we promise we'll be 
back!

By, student Denisa Gheorghe
LiCEUL Teoretic ,,N. Iorga’’

Braila


