
Erasmus+ projekt FROM CROPS TO MOUTH 
 
Hrana je univerzalna tema, ki združuje ljudi z edinstvenim občutkom pripadnosti, 
bogati naše znanje in nam razkriva kulturne posebnosti posameznih regij in dežel. 
Hrana je lahko tudi medij, s pomočjo katerega krepimo evropsko kulturno zavest in 
znanje, opozarjamo na okolje, na svetovna vprašanja in neenakosti ter razvijamo 
socialne veščine in znanstvene metode. Zaradi vseh naštetih razlogov je hrana 
pomembna tema, ki obenem nudi tudi priložnosti za delo. 
 
Za projekt na temo čokolade smo se odločili, da bi raziskali raznolikosti, saj bodo 
posamezni partnerji v projekt vnesli značilnosti in posebnosti svojega kraja, regije in 
dežele. V projekt From crops to mouth smo vključene štiri Evropske šole: 
- šola iz Dijona v Franciji (njihova posebnost je polnjenje čokolade iz Burgundije s 
črnim ribezom),  
- šola iz Guadeloupe (čokolada z značilnim, lokalno pridelanim ananasom) in 
- italijanska eko-šola iz Terracine (njihova posebnost je čokolada z oljčnim oljem) 
- naša šola (ki bo v projektu predstavila predvsem čokolado s solnim cvetom, 
pridelanim v Sečoveljskih solinah). 
 
V projekt so vključeni tudi številni strokovnjaki s tega področja, kot so kuharji (kuhar, 
slaščičar), degustator, kmetje (solinarji), strokovnjaki za trženje in seveda učitelji in 
drugi delavci šole, ki so se z veseljem odzvali na našo prošnjo za sodelovanje v 
projektu. Učenci bodo skozi projekt uporabljali različne metode raziskovanja. Naš cilj 
je vključiti 80 (20 iz posamezne države) motiviranih učencev, ki jih zanimajo kulturna 
dediščina, jeziki in znanost. Projekt pa se bo izvajal tudi širše, na nivoju šole, saj 
bodo v določene aktivnosti vključeni vsi učenci tretje triade. Projekt je namreč 
priložnost za razvijanje različnih spretnosti in veščin ter pozitivno oblikovanje 
samopodobe. 
 
Dejavnosti, ki se ukvarjajo z različnimi temami znotraj projekta, so: 
- znanstveni poskusi (destilacija, ekstrakcija, fermentacija itd.), 
- okoljske teme, kmetijstvo (tradicionalno solinarstvo), trajnostni modeli porabe in 
proizvodnje, 
- poklicno usmerjanje s spoznavanjem številnih poklicnih področij, 
- tehnologija, oblikovanje, umetnost in obrt (npr. izdelava embalaže), 
- komunikacija, sodelovanje in razširjanje rezultatov z uporabo IKT in jezikov, 
- spoznavanje naravne in kulturne dediščine posameznih krajev. 
 
Ključno orodje za izvajanje projekta je spletni portal eTwinning in uporaba njegove 
spletne učilnice. Projekt je izvrstna priložnost za krepitev vezi med šolami in 
vključevanje ostalih sodelujočih partnerskih organizacij in posameznikov. Naš projekt 
je zasnovan na dveh glavnih ciljih: socialni in izobraževalni (spoznavanje evropske 
dediščine, povečevanje zanimanja za znanost, tehniko in matematiko), vključuje pa 
tudi razvoj drugih ključnih kompetenc. 
 
Znotraj projekta so načrtovane mobilnosti učencev in učiteljev na partnerske šole, kar 
bo še poglobilo sodelovanje med šolami, učenci pa bodo na konkretni ravni izvajali 
načrtovane dejavnosti in poglabljali svoja znanja. 


