
                     
 
 

Lucera in Carigrad: dve srečanji v okviru Erasmus+ KA2 projektov  

V mesecu marcu 2023 so se dijaki in učitelji naše šole udeležili dveh mednarodnih srečanj v 

okviru dveh Erasmus+ projektov, in sicer Energija je prihodnost sveta in Turizem, inovacije, 

trajnost. 

Prvo izmed srečanj se je odvijalo na srednji šoli z imenom Convitto Nazionale Statale Ruggiero Bonghi, 

v italijanskem mestecu Lucera, ki leži na jugu Italije, v regiji Apulija. Šest dijakinj naše šole in dva 

učitelja smo, skupaj z dijaki iz Slovaške, Francije in Turčije, sodelovali v številnih aktivnostih, ki so jih 

pripravili gostitelji. Dodobra smo spoznali srednjeveško Lucero, ki s svojimi ozkimi ulicami leži za 

obzidjem, in se naužili številnih dobrot italijanske kuhinje. Ker je glavna tema projekta energija oz. 

alternativni viri energije, smo se podali tudi do bližnje bioplinske elektrarne, kakor tudi do sončne 

elektrarne, ki smo si ju temeljito ogledali,. Celotno območje v okolici Lucere je na gosto posejano s 

številnimi vetrnicami za proizvodnjo elektrike.  

Drugo srečanje pa je potekalo v Carigradu, na šoli gostiteljici ORTAKÖY  ZÜBEYDE HANIM MESLEKI VE 

TEKNIK LISESI, ki se nahaja ob Bosporju, v bližini znamenite Büyük Mecidiye Cami, »Baročne mošeje, 

ki lovi svetlobo«. Udeležile so se ga štiri dijakinje in dve učiteljici. 

V delovnem tednu so se, ko »smo prebili led«, od jutra do večera prepletale delavnice, ogledi in druge 

aktivnosti. Tema srečanja je bil trajnostni turizem, s poudarkom na zavedanju o onesnaženosti morja. 

Kako prihraniti energijo, zmanjšati količine odpadkov in s tem onesnaževanje voda, narave, kako 

zavarovati in ohraniti  rastline, živali, kako spoštovati in ohranjati tradicijo, kulturno dediščino.  V 

Sloveniji je že kar nekaj turističnih destinacij, ki imajo tako imenovano Okoljsko marjetico, uradni znak 

Evropske unije za okolju prijazne nastanitve. Predstavili smo Panonsko vas, Kamp Koren in Panoramo 

B&B Ptuj. 

Velemesto Carigrad in njegovi prebivalci nas niso pustili hladnih, so topla čarobna mešanica vsega, kar 

jim  je prinesla pestra preteklost. 

 

V delavnicah na italijanski šoli so dijaki ustvarjali v mešanih skupinah,  

v vsaki so bili udeleženci iz vseh sodelujočih držav. 



                     
 

 

 

 

Sprejel nas je župan mesta Lucera. Tudi tu smo se lahko prepričali,  

da so župani nadvse zgovorni in prijazni gospodje. 

 

 

Na ogledu starorimskega amfiteatra v Luceri,  

ki je bil zgrajen za borbe gladiatorjev.  Sprejel je do 18 000 gledalcev. 



                     
 

 

 

Pogled na ozko, tlakovano ulico, tipično za Lucero. 

 

Po vsej Luceri so iz kablov nad ulicami visele nekoliko srhljive lutke. Izdelajo jih žene iz Lucere, potem pa jih 

izobesijo v času med pustom in Veliko nočjo. Natančnega namena tega početja nam domačini niso znali 

pojasniti, rekli so, da je to tradicionalni običaj. 

 



                     
 

 

 

 

Na ogledu starega dela mesta Bari. V ozkih ulicah visi z balkonov sveže oprano perilo (zgoraj).  

Nekateri balkoni pa so bogato okrašeni z rožami v cvetličnih loncih (spodaj). 

 



                     
 

 

 

Ogledali smo si številne cerkve, še posebej zanimive so bili figure iz lesa 

v naravni velikosti, ki jih na procesijah ob cerkvenih praznikih nosijo po mestu. 

 

O  

Na ogledu elektrarne na bioplin v bližini mesta San Severo smo morali obvezno nositi čelade. 

 



                     
 

 

Med obiskom sončne elektrarne v bližini Lucere. 

 

 

Pogled na že ozelenelo pokrajino, v ozadju posejano z vetrnicami, iz mesteca Troia, 

 ki se nahaja v bližini Lucere.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
 

 

 

 

Alja in Violeta sta se še posebej dobro razumeli s turškimi dijaki. 

 

Eden izmed številnih programov, ki jih izvaja italijanska šola, 

 je tekstilni tehnik, v okviru katerega nastajajo zanimive modne kreacije. 

 

 

 



                     
 

 

 

  

 

Turški učiteljici iz mesta Adane sta nas pretresli z novicami o stanju po potresu na tem območju. Obe trenutno (z 

družinama) živita pri sorodnikih (v sobah, ki si jih deli tudi do deset ljudi!), saj sta morali zaradi nevarnosti zapustiti 

svoji stanovanji. Kljub temu sta izžarevali dobro voljo in se veselili vsakega trenutka, ki sta ga preživeli na srečanju. 

Občudovanja vredno. Na fotografiji sta tretja (Sinem) in peta (Jale) z leve, in sicer med delavnico, na kateri so nam 

italijanski dijaki in učitelji kuharstva predstavili, kako se pripravljajo prave italijanske testenine.  

 

 

Zala in Milica med aktivnostmi na carigrajski šoli. 

 



                     
 
 

 

Na ogledu številnih carigrajskih znamenitosti (slika zgoraj in slika spodaj). 

 

 



                     
 
  

 

O pomenu našega ravnanja, o tem, kako lahko vsakdo od nas prispeva k čistejšemu okolju in doda svoj 

kamenček v mozaik, so nam predavale tri simpatične predavateljice iz turškega združenja za zaščito morskega 

okolja Turmepa. 

 

Carigrad je 15,5 milijonski (po štetju decembra 2020) konglomerat znamenitosti različnih obdobij in kultur, 

stojnic s hrano, trgovinic. Prometni kaos, v katerem se (z veliko trobljenja in jeklenimi živci) vsi znajdejo.  

 



                     
 
 

 

  

 

Tako kot njegovi prebivalci, bogati in revni, pravoverni in ateisti, proevropski in tradicionalno turški, 

 mladi in stari, v sožitju med seboj in z njimi živijo tudi številni istanbulski muci. 

 

Srečanja v Luceri so se udeležile dijakinje Alja Kotnik, Violeta Meh, Manja Buhvald, Maruša Ošlak, 

Sara Pečovnik, Eva Perše in učitelja Veronika Sušnik in Tomaž Šoster. Srečanja v Carigradu pa so se 

udeležile dijakinje Anja Matjaš, Milica Subotić, Zala Verčko, Ksenija Križovnik in učiteljici Veronika 

Sušnik in Nevenka Žlebnik. 

 

Poročilo zapisala Veronika Sušnik in Tomaž Šoster 

 

 

 

 


