
     
 
 

SREDNJA ŠOLA SLOVENJ GRADEC IN MUTA NA SREČANJU V MESTU AVERSA V ITALIJI 

Dijaki in učitelji iz Turčije, Italije, Hrvaške in Slovenije smo se udeležili 

srečanja v okviru Erasmus+ projekta Geoparki – kulturna dediščina 
 

V tednu med 6. in 10. majem 2019 smo se dijaki in učitelji Srednje šole Slovenj Gradec in Muta srečali 

z dijaki in učitelji partnerskih šol, in sicer iz Akhisarja v Turčiji, Averse v Italiji in Metkovića na 

Hrvaškem.  Drugo srečanje v okviru projekta Geoparki – kulturna dediščina je potekalo v italijanskem 

mestu Aversa, v neposredni bližini Neaplja, ki med drugim slovi po odličnih picah in po mafiji. 

Na tokratnem srečanju so dijaki vseh sodelujočih šol poleg geoparkov predstavili tudi zaščitene 

endemične rastlinske in živalske vrste svojih držav. Predstavili so tudi, kako sta kmetijstvo in prehrana 

odvisna od geografskih danosti v posameznih državah. Preživeli smo dan v geoparku Cilento, kjer smo 

se srečali z ljudmi, ki so zadolženi za njegovo upravljanje. Razkrili so nam številne zanimivosti 

geoparka in nas vodili po soteskah reke Calore, ki teče v njegovem osrčju. Po obisku geoparka so 

dijaki analizirali  liste rastlin, katerih vzorce so tam nabrali. Na delavnici so izdelali brošure za 

promocijo geoparkov, ki so jih delili mimoidočim na ulicah mesta Aversa. Obiskali smo tudi 

zgodovinsko mesto Pompeji, ki jih je davnega leta 79 pokopal pod seboj vroč pepel iz bližnjega 

ognjenika Vezuv. 

 

 
Miha med predstavitvijo slovenskega Krasa,  

kandidata za novi globalni geopark. 



     
 

 
Na ogledu cerkva in samostanov mesta Aversa. 

 

 
Slikovit kanjon reke Calore v geoparku Cilento. 

 



     
 
 

 
Dijaki štirih šol skupaj s strokovnimi delavci geoparka Cilento. 

 

 

 
Dijaki analizirajo liste rastlin, ki so jih nabrali v geoparku. 



     
 

 
Med ogledom Pompejev. 

 

 
Dijaki v mešanih skupinah pripravljajo gradivo za promocijo geoparkov. 



     
 

 
Ob zaključku srečanja so vsi udeleženci prejeli potrdila o udeležbi. 

 

Srečanja v Aversi smo se udeležili Lana Gruber Lekše, Kaja Kotnik, Anastasija Tripunović, Miha Krevh, 

Veronika Sušnik, Vesna Robnik in Tomaž Šoster. 

 

Tomaž Šoster, 

koordinator Erasmus+ KA2 projektov 


