
Srečanje Erasmus+ v Predazzu  

 

Na povabilo italijanske partnerske šole Istituto di Istruzione "La Rosa Bianca - Weisse Italien Rose" 

smo se v Predazzu od 10. do 16. 12. 2022 udeležili srečanja dijakov in učiteljev v projektu Erasmus+ 

KA229 z naslovom »Ecopoly - the real game for a better life!«. Iz naše šole se je srečanja udeležilo šest 

dijakov in dva učitelja. 

Prvi dan smo začeli s spoznavanjem dijakov in šole, nato pa nadaljevali z glavno temo, ki nas je kot 

rdeča nit vodila skozi vse dni – Vode. Vsaka šola je s pomočjo plakatov predstavila pomembnost in rabo 

voda v svoji državi. Zvečer smo se odpeljali v kraj Pozza di Fassa in se v ekstremnem mrazu podali na 

nočni pohod skozi gozd v čudoviti zimski pokrajini do gorske koče nad kmetijo. Tam smo doživeli 

prekrasen pogled v dolino Val di Fassa, ki je bil v jasni noči resnično neprecenljiv. Po ogledu kmetije so 

nam postregli z domačo hrano iz tega okolja. 

Drugi dan so se dijaki vseh šol v mešanih ekipah pomerili v odbojki. Zatem smo v obliki igre s 

poudarkom na vodah raziskovali Predazzo. To je majhen turistični kraj, pomembno smučarsko središče, 

ki je stisnjeno v dolino med Dolomiti. Po izvrstni italijanski pici so domači dijaki odpeljali svoje goste na 

drsanje in vsi skupaj so uživali v ledni dvorani. 

V sredo smo se odpravili na izlet v Benetke, mesto na vodi. Vodiči so nas popeljali preko številnih velikih 

in malih mostov čez kanale, s katerimi so arhitekti prav tekmovali v lepoti izvedbe, do čudovitih trgov 

in veličastnih stavb. Srečali smo mnogo uličnih umetnikov, kočij, gondol, uživali v prekrasnih vedutah 

tega posebnega italijanskega mesta. 

Četrtkov dopoldan smo preživeli na snegu, v središču za smučarske teke – Passo Lavazzè. Dijaki so se 

pomerili v zanimivih igrah na snegu. V čudoviti zimski idili, obdani z zasneženimi vrhovi Dolomitov, smo 

se predajali zimskim radostim in se naužili svežega zraka. Veselje se je nadaljevalo v gorski koči, kjer so 

zmagovalne ekipe prejele nagrade in priznanja. Vrnili smo se v šolo in se ob prijetni pogostitvi srečali z 

družinami, ki so gostile naše dijake.  

Dijaki so se tudi v prostem času družili, si ogledali nekatere druge bližnje kraje, da bi lahko odnesli 

domov kar največ  lepih spominov. Učitelji smo imeli poleg skupnega programa še druge obveznosti, 

povezane z vodenjem in izvajanjem projekta, ki smo jih uspešno izvajali.  

 

 

 



 

  

 

                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: Marjetka Peršon,  
                          koordinatorica Erasmus+ projektov 


