
UDELEŽBA NA SEMINARJU ¨Sustainable lifestyles - taking 

environmental awareness to action¨ 

 

Za potrebe projekta sva se udeležili seminarja ¨Sustainable lifestyles - 

taking environmental awareness to action¨.  

Seminar se je izvajal na univerzi v La Laguni, na otoku Tenerfe.  Ta je eden 

izmed 7 večjih otokov, ki sestavljajo Kanarsko otočje, ki se nahaja zahodno 

od obale zahdne Afrike. Tenerife je največji in najbolj gosto poseljen. Glavna 

gospodarska dejavnost na otoku je turizem - letno ga obišče okoli pet 

milijonov turistov. Glavno mesto otoka je Santa Cruz de Tenerife.  

San Cristóbal de La Laguna je mesto, ki je uvrščeno na Unescov seznam 

svetovne dediščine. Samo mesto La Laguna je bilo prestolnica Kanarskih 

otokov, dokler ga ni v tej vlogi leta 1833 nadomestil Santa Cruz. V mestu se 

nahaja najsterejša univerza otočja Univerza La Laguna, ustanovljena 1927. 

 

 

San Cristóbal de La Laguna  

 

Na otoku Tenerife se nahaja tudi najvišja točka Španije, 3.718 m visok 

ognjenik El Teide, ki je prav tako uvrščen na seznam svetovne dediščine. 

Ognjenik je tretji najvišji ognjenik na svetu ter najvišji v Atlantskem oceanu. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Turizem
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Crist%C3%B3bal_de_La_Laguna&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Teide


 

El Teide 

 

Vreme je skozi vso leto stabilno, klima prijetna, temperature pa se gibljejo od 

15 °C zjutraj do 26°C čez dan.  

 

Udeleženci seminarja so prihajali iz Poljske, Švedske, Danske, Ukrajine in 

Slovenije.  

 

Udeleženci seminarja 

 

Prva dva dneva smo namenili raziskovanju kakšen je vpliv izdelkov, ki jih 

uporabjamo v vsakdanjem življenu na okolje. Ugotavljali smo, katere 

spremembe potrošnje so najučinkovitejše v boju proti podnebnim 

spremembam. Spraševali smo se, kako si lahko zgradimo trajnostne navade. 

 



V sredo smo obiskali permakulturni vrt (po špansko finco) La Libelula. 

Predstavljena so nam bila  najbolj osnovna načela permakulture. Sledilo je 

delo na vrtu, kjer smo udeleženci seminarja zasadili svojo prvo permaulturno 

gredico. 

 

Delo na vrtu 

 

V četrtek smo ugotavljali, katere nevarne snovi za naše zdravje in okolje so v 

izdelkih, ki jih uporavljamo vsak dan. Iskali smo nadomestne rešitive in izdelali 

zdravju in okolju neškodljiv deodorant in v ponovno uporabo “poslali” stare 

majčke.  

 

Delavnica ponovne uporabe 

  

Zadnji dan smo obiskali permakulturno kmetijo (finco), kjer so nam predstavili 

permakulturo kot terapevtsko izkušnjo. 

 



 

 

Z izvedbo seminarja sva zadovoljni. Res je, da sva prva dva dni pogrešali več 

praktičnega dela in idej, ki bi jih lahko uporabili pri delu v šoli, toda obiski 

permakulturnega vrta in kmetije, delo na vrtu in delavnice so naju navdušili. 

 

Ko boste potovali na Tenerife, vam priporočava, da poskusite: 

 

barraquito - tipična kanarska kava, ki jo pripravijo s kondenziranim mlekom, 
likerjem in cimetom 



 

 
 
mojo -  tipična kanarska zelena ali rdeča omaka, ki jo postrežejo kot prilogo 
kanarskih krompirčkov (neolupjen krompir kuhan v zelo slani vodi). 
 
Ob vseh naravnih lepotah, ki jih ponuja otok Tenerife, predlagava tudi obisk 
Museo de la Ciencia y el Cosmos (Muzej znanosti in vesolja): 
https://www.tenerife.es/portalcabtfe/en/themes/ocio-y-cultura-en-
tenerife/museos/museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos 
 

 

          

 

Adiós, 

Renata Flander in Katja Sodnik 

 

 

https://www.tenerife.es/portalcabtfe/en/themes/ocio-y-cultura-en-tenerife/museos/museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos
https://www.tenerife.es/portalcabtfe/en/themes/ocio-y-cultura-en-tenerife/museos/museo-de-la-ciencia-y-el-cosmos

