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Erasmus+ projekt  
FROM CROPS TO MOUTH  
 
 

Mobilnost v Italijo - Terracina, 19. – 25. 5. 2022 
 
 
 
Mobilnosti v Italijo se je 
udeležilo 8 učencev naše 
šole iz 9. a in 9. b razreda 
ter 2 učitelja (Mojka 
Mehora Lavrič in Dejvid 
Balek). Poleg naše, se je 
mobilnosti udeležila tudi 
partnerska šola iz Dijona v 
Franciji.  
 
V Terracino smo potovali z 
vlakom, s čimer smo sledili 
zelenim smernicam 
programa Erasmus+ glede 
zmanjšanja ogljičnega odtisa. 

 
 
Gostiteljska šola je 
pripravila pester program. 
Skupni teden smo pričeli s 
prijaznim sprejemom in 
pozdravom ravnateljice. 
Sledile so različne športne 
igre na prostem, kjer so 
se učenci med seboj 
spoznali in navezali stike.  
 
 
 

 
 
 
Ogledali smo si tudi šolo in 
spoznali njihov način dela in 
šolski sistem. 
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V naslednjih dneh so organizatorji 
za nas pripravili obisk starega dela 
mesta in lov na zaklad 
(orientacijski pohod s 
spoznavanjem kulturne dediščine 
Terracine), pokušanje 
tradicionalne hrane in predavanje 
o zdravilnih učinkih oljčnega olja, 
ki ga je izvedel Dr.  Alessandro 
Rossi.  
 
 
 
 

 
Učencem in učiteljem se je zdela 
zelo zanimiva in poučna strokovna 
ekskurzija s spoznavanjem 
naravne in kulturne dediščine 
kraja in regije (Monte Sant’Angelo, 
Giove Anxur’s Temple, Itri, Ungari, 
obisk rimske vile in Nacionalnega 
arheološkega muzeja, Sperlonga, 
obisk in predstavitev tovarne 
čokolade, obisk stiskalnice oljk…). 
 

 
 
 
Poučne so bile tudi dejavnosti v 
srednji šoli za turizem in 
gostinstvo, kjer so za nas 
pripravili različne delavnice, med 
drugim tudi delavnico priprave 
čokolade in pralin polnjenih z 
oljkami.  
 
V šolski telovadnici so učenci 
gostiteljske šole za nas izvedli 
koncert, ki smo si ga z veseljem 
ogledali, saj je bilo v zadnjem 
času zaradi epidemije Covid-a zelo malo kulturnih prireditev. Vsi sodelujoči na 
mobilnosti smo si ogledali tudi novejši dela mesta. 
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Poleg tega smo obiskali tudi 
Rim, kjer smo si ogledali vse 
njegove znamenitosti. Skozi 
zgodovino Rima nas je vodil 
naš učitelj zgodovine, Devid 
Balek. Ogledali smo si 
Kolosej, Rimski forum, 
Palatinski grič in številne 
druge, svetovno znane 
znamenitosti. 
 

 
 
 

Domov smo se vrnili polni 
vtisov in novega znanja, ki 
smo ga (in ga še) 
prenašamo na ostale v šoli, 
kraju, po Sloveniji in v tujini 
ter tako širimo projektno delo 
in rezultate. Učenci in učitelji 
smo navezali številne nove 
stike in dvignili nivo svojih 
kompetenc ter pridobili 
številne bogate izkušnje. 
 
 
Mojka Mehora Lavrič 
 
 


