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Healthy Future – oppia ja elämyksiä Roomasta
 9.10.2017 mmantsin Yleinen

”Viikon opintomatka Roomassa oli huikea kokemus. Kävimme mm. viinitilalla, mozzarellan valmistusta katsomassa, gelatotehtaalla ja Vatikaanissa.
Näimme myös Colosseumin, Espanjalaiset portaat sekä Pantheonin”, kertovat opiskelijat.

Opiskelumatka järjestettiin osana Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman rahoituksella toteutettavaa Healthy food choices for a sustainable future –
hanketta, jolla muutetaan ruokakulttuuria hiilijalanjäljen pienentämiseksi kestävämpään suuntaan. Opintomatkan lisäksi projektissa mm. tuotetaan
e-keittokirja ympäristöystävällisistä resepteistä ja e-opas sosiaalisesta yrittäjyydestä sekä kehitetään osaamismerkkejä (Open Badge) kestävästä
kehityksestä ja tuetaan kestävää yrittäjyyttä.

”Matkan tarkoituksena oli oppia kestävästä kehityksestä, minkä vuoksi kiinnitimme erityisesti huomiota hiilijalanjälkeen sekä itsellämme että
yrityksillä joiden luona vierailimme. Opimme matkalla paljon italialaisesta kulttuurista. Meidät otettiin hyvin mukaan toimintaan vieraillessamme eri
paikoissa, viinitilalla pidettiin maistajaiset, jonka jälkeen pääsimme viinikellariin kuulemaan viinien valmistuksesta.”,  sanoo Elina Helin.
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Omnialaista osaamista Brysseliin

Opiskelijat tarjosivat ilmaisen hiustenleikkuun entisille pitkäaikaisasunnottomille

Vasemmalta Tito Livio Mongelli, Oona Haapakorpi, Merja Leivo, Salla Vittasmäki, Ella Sauren, Vilma Hokkanen ja Elina Helin

”Gelatotehtaalla pääsimme tekemään viikunasta marmeladia ja sorbettia sekä rommista ja ricottasta gelatoa. Myös mozzarellapaikassa yksi meistä
pääsi tekemään mozzarellaa, jota pääsimme kaikki maistamaan jälkeenpäin. Kävimme myös öljymaistiaisissa oppimassa öljyn valmistuksesta,
minkä jälkeen maistoimme eri öljyjä ja arvioimme ne. Koko viikko oli unohtumaton. Parhaiten mieleen jäivät viinitila ja gelaton valmistus!
Matkaseura oli myös parhaasta päästä.”

Hankkeessa on Omnian lisäksi mukana Ekami Suomesta, Galileo.it Italiasta sekä Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb ja
Hotelijersko-turisticka i ugostiteljska skola Kroatiasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -
ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Lue lisää Kokkikillan toiminnasta: Kokkikilta Original Espoo
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Avainsanat
aikuisopiskelu ammatillinen koulutus ammattitaito arviointi asiakaspalvelu asiakastyö Aurinkokivi catering ekologisuus Espoon

aikuislukio harjoittelu hiilijalanjälki kansainvälisyys kestävä kehitys kokki kokkikoulutus kosmetologi koulutus Leppävaara
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vastuullisuus ylioppilas yrittäjyys

Viimeisemmät artikkelit

Omnian opiskelijat rakentavat skeittiramppia nuorisotyölle
by mmantsin on 13.2.2018 at 08:38

Omnian kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat rakentavat skeittiramppia Veikkolan nuorten tuki […]

Iloinen venäjän kurssin ryhmä
by mmantsin on 12.2.2018 at 14:03

Tapasimme Ripeät alkeet kertaajille A1.2 -ryhmän kanssa Tapiolassa […]

Omnian leipuriopiskelija Riina Sinkko työssä oppimassa...
by mmantsin on 8.2.2018 at 08:52

Useita Omnian opiskelijoita on työssä oppimassa Portugalissa tammikuun […]

Iki-ihana ryijy
by mmantsin on 7.2.2018 at 13:24

Ryijy on arvokas perinnetekstiili, joka voi samalla olla taideteos ja sisustuselementti. […]
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