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Erasmus Plus v Italiji
Tudi letos smo se v začetku junija z dvema skupinama dijakov programa ekonomski tehnik
Srednje šole Josipa Jurčiča odpravili v Bologno, kjer so izbrani udeleženci EU-projekta
Erasmus Plus opravljali delovno prakso v različnih podjetjih, spoznavali tujo deželo in kulturo
ter seveda tamkajšnje prebivalce in navade.

S sodelovanjem v tem projektu so si dijaki v Italiji izboljšali svoje poklicno znanje, znanje
jezikov in predvsem spoznali drugačno kulturno okolje. Opravljali so komercialna,
administrativna in druga dela v dobrodelnih, trgovskih in drugih podjetjih.
Poleg tega so se udeležili nekaterih strokovnih ekskurzij in izletov v bližnje Firence ter si
ogledali kulturne in naravne znamenitosti, ob katerih so lahko sami neposredno zaznali utrip
tuje dežele.
Dijaki so bili seveda zadovoljni z bivanjem v tujini in menijo, da je bila to zanje v vseh
pogledih zelo koristna izkušnja ter jo priporočajo tudi naslednjim generacijam programa
ekonomski tehnik. Naši gostitelji so bili z njimi zelo zadovoljni, tako z zadostnim znanjem
jezika kot odnosom do dela.
Za celotno izvedbo projekta, pripravo udeležencev, številno potrebno dokumentacijo in
druga opravila, organizacijo prevoza in bivanja ter ovrednotenje rezultatov projekta je
poskrbela šola.
Vsi, ki se boste še odločili za šolanje v programu ekonomski tehnik na naši šoli, boste lahko
imeli enkratno priložnost za sodelovanje v mednarodnih projektih, ki jih vsako leto izvajamo
v zanimivih krajih po Evropi, na Srednji šoli Josipa Jurčiča namreč poskrbimo za pridobivanje
neprecenljivih izkušenj in prijetno počutje vseh udeležencev.
Igor Gruden, koordinator projektov Erasmus Plus
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Mesto Bologna
Bologna je mesto v severni Italiji, sedež dežele Emiglia-Romagna in
pokrajine Bologna. Leži v Padski nižini med reko Pad in Apenini. Bologna je
čudovito italijansko mesto, ki ima najdaljše arkade na svetu in je za Benetkami
drugo največje srednjeveško mestno jedro v Evropi. Bologna je pomembno
kulturno in umetniško središče, z ogromno spomeniki, kipi, antičnimi
zgradbami, srednjeveškimi stolpi in cerkvami, ki predstavljajo umetniško in
arhitekturno zgodovino mesta. A Bologna ima tudi najstarejšo univerzo v
zahodnem svetu (1088) in ima eno od najboljših kuhinj, saj so prav tu nastale
tri kulinarične mojstrovine: bolonjska omaka za testenine, tortelini in lazanja.
Bologna naj bi bila tudi eno najbolj čistih in neonesnaženih mest v Italiji, vsako
leto pa jo obišče veliko turistov iz različnih držav.

Eno največjih znamenitosti Bologne sta dva stolpa oziroma »le due Torri«. To
sta srednjeveška stolpa, ki sta nekakšen simbol Bologne. Nahajata se na
križišču dveh cest, ti pa vodita do petih vrat starega zidu. Višji izmed stolpov se
imenuje Asinelli (92 m), nižji pa Garisenda (48 m). Imeni izhajata iz družin, ki
naj bi bile zaslužne za njuno izgradnjo med letoma 1109 in 1119, gradnja pa
naj bi bila nekakšno tekmovanje med družinama, da pokažeta, katera je
premožnejša. Leta 1960 je arhitekt Minoru Yamasaki uporabil stolpa kot
navdih za svoje delo, znano kot World trade center.
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V Bologni se nahaja tudi najstarejša univerza v Evropi, imenovana Alma Mater
Studiorum. Nastala naj bi leta 1088 po zaslugi srednjeveškega pravnika.
Originalna ureditev univerze je od ustanovitve dalje predvidevala samo študij
prava, kasneje pa še študije logike, astronomije, medicine, filozofije,
aritmetike,
retorike,
gramatike,
nazadnje
še
za
teologije,
grščine in hebrejščine. V naslednjih stoletjih se je ustanova vedno bolj širila,
bodisi glede na število študentov bodisi glede na vedno nove fakultete. Visoke
osebnosti in papeži so si šteli v čast, da so jo gmotno podpirali. Ob koncu
dvajsetega stoletja je univerza ustanovila podružnice, danes so po zakonu
imenovani kampusi, v Ravenni, Ceseni, Forlìju in celo v Buenos Airesu. Najbolj
znana profesorja na bolonjski univerzi sta bila Francesco Petrarca in Dante
Alighieri.
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Bazilika svetega Petra je glavna cerkev v Bologni, stoji na trgu, imenovanem
Piazza Maggiore. Je ena največjih cerkva na svetu glede na prostornino in
največja gotska cerkev na svetu, narejena iz opek. Cerkev je posvečena
svetniku iz Bologne, ki je bil tu duhovnik v 5. stoletju. Leta 1514 je arhitekt
cerkve želel, da bi bila to največja cerkev v Italiji, večja od bazilike svetega Petra
v Rimu, vendar mu papež tega ni dovolil, zato je prenehal financirati gradnjo
cerkve.

Bologna pa se imenuje tudi mesto arkad, saj jo krasi kar 40 km čudovitih in
elegantnih arkad, ki predstavljajo tudi simbol mesta. Arkade obiskovalcem
omogočajo sprehod v senci in zavetje pred dežjem, snegom in vročim poletnim
soncem. Arkade svetega Luke so med najdaljšimi na svetu, dolge so 3,5 km in
sestavljene iz 666 arkad.

Nik Vinšek
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Bolonjska kuhinja
Bologna je svetovno znana po svoji odlični kuhinji. Špageti po bolonjsko so,
tako kot na primer pica, ena najslavnejših jedi na svetu. V članku vam bom
predstavila najboljše bolonjske jedi, ki se jih splača poizkusiti.

1. Affettati misti e formaggi con crescentine (narezek in sir s
»crescentino«)

Domači siri, mešani narezek; okusen, polnjen, v pečici pečen in hrustljav kruh
z majhnimi koščki šunke so tipične predjedi, ki jih ponudijo v veliko bolonjskih
restavracijah. Vedno dodajo še kozarec vina.

2. Spuma di mortadella (nadev iz mortadele)

Nadev iz mortadele je okusna, vendar preprosta predjed, narejena iz
mortadele, parmezana, skutnega sira in sveže kreme. Vse zmešamo in
namažemo na vroče kruhke.
7

3. Tagliatelle al ragù (široki rezanci z mesno omako)

Turisti ponavadi ne pomislijo na to jed, ko naročijo bolonjsko omako. Omaka
je narejena iz čebule, korenja, svinjine, teletine in malo paradižnika. V tej jedi
ni špagetov, temveč so sveži rezanci, narejeni iz moke in jajc, trakovi so široki
7 mm.

4. Tortellini in brodo (tortelini v juhi)

Tortelini so svetovno znane testenine. So majhni koščki testenin v obliki
prstana, v katerih je zvito meso ali sir. Tortelini so ponavadi servirani skupaj z
mesno juho, vendar so lahko kuhani tudi z omako ali mlečno kremo. Poznajo
tudi tortelone, ki so večja različica tortelinov.
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5. Lasagne al forno (lazanja)

Še ena svetovno znana jed je lazanja, ki je najverjetneje eden najstarejših
načinov priprave testenin. Tradicionalna lazanja je narejena iz plasti testenin
in omake.

6. Bolonjska sladica

To je ena najslavnejših bolonjskih sladic. Je zelo stara jed in je podobna
tiramisuju. Narejena je iz likerja (Rosolia ali Marsala), prepojenega biskvita
idr.
Manca Andolšek
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Avtomobilska in motorna industrija
Bologna ni znana po avtomobilski industriji, ampak bolj po proizvodnji
motorjev. V Bologni ima sedež zelo znano podjetje Ducati, ki je bilo
ustanovljeno leta 1926. Podjetje je ustanovil Antonio Cavalieri Ducati skupaj s
svojimi tremi sinovi. Podjetje se je sprva imenovalo Società Scientifica Radio
Brevetti Ducati. Najprej so proizvajali elektronke (vakuumske cevi),
kondenzatorje in druge radijske komponente, zdaj pa seveda proizvajajo
motorna kolesa. Ducati je od leta 2012 v lasti Audijeve podružnice
Lamborghini. Audi pa je del skupine Volkswagen group. Ducati tudi že vrsto let
sodeluje v MOTO GP. Zdaj pa malce o avtomobilski industriji.

Med Parmo in Bologno imajo svoje sedeže nekatera največja avtomobilska
podjetja v Italiji. To so Ferrari, Lamborghini, Pagani in Maserati. Ferrari
proizvaja športne avtomobile v mestu Maranello v Italiji. Ustanovitelj podjetja
je leta 1929 bil Enzo Ferrari, ki ga je poimenoval Scuderia Ferrari. Sprva je bilo
podjetje usmerjeno v izdelavo dirkalnih avtomobilov. Sponzoriralo je voznike
in proizvajalce dirkalnih avtomobilov, preden se je usmerilo v
proizvodnjo športnih avtomobilov za cestno uporabo leta 1947 kot Ferrari
S.p.A. Podjetje ima v lasti tudi zasebno dirkalno stezo Fiorano Circuit.
Najnovejši avtomobili so: la ferrari, ferarri FF, F12 berlinetta, california, 458
Italia in 458 spider.
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Automobili Lamborghini S.p.A. je italijanska blagovna znamka in proizvajalec
luksuznih športnih avtomobilov, prej pa tudi športnih terenskih vozil, lastnik
koncerna je Volkswagen prek svoje hčerinske znamke Audi. Proizvodni obrat
in sedež Lamborghinija se nahajata v Sant'Agata Bolognese. Najnovejši modeli
so aventador, veneno, sesto elemento, hurican. Najboljši avtomobil se mi zdi
Lamborghini gillardo. Pagani Automobili S.p.A. je italijanski proizvajalec
avtomobilov. Podjetje je ustanovil Argentinec Horacio Pagani leta 1992 in ima
sedež v San Cesario sul Panaro v bližini Modene v Italiji. Najbolj znana modela
sta zonda ter huayra. Maserati je bil ustanovljen leta 1914 v Bologni, zdaj pa
ima sedež v Modeni. Maserati proizvaja luksuzne športne avtomobile. Najbolj
znani modeli so ghibli, gran turismo, levante.
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Nogometni klub Bologna
Zdaj pa še malo o nogometnem klubu Bologna. Bologna F.C. 1909, Bologna F.C.
ali preprosto Bologna je italijanski nogometni klub iz Bologne, klub je bil
ustanovljen 3. oktobra 1909 in trenutno igra v Serie A, torej v prvi italijanski
ligi. Kot kraj ustanovitve kluba se navaja bolonjska pivnica Ronzani na ulici
Spaderie. Do sedaj je Bologna sedemkrat osvojila italijansko 1. nogometno ligo
(zadnjič leta 1964) in je s tem šesti najuspešnejši italijanski prvoligaški klub.
Poleg tega pa je Bologna tudi dvakrat osvojila italijanski pokal ter enkrat pokal
Intertoto.
Domači stadion Bologne je Stadio Renato Dall'Ara, ki sprejme 38.279 gledalcev.
Barvi dresov pa sta modra in rdeča. Zaradi slednjega imajo nogometaši
Bologne nadimek Rossoblu (rdeče-modri).

Delo v dobrodelni organizaciji
Obvezno delovno prakso sem skupaj z Manco opravljala v dobrodelni
organizaciji, ki jo je vodila Anabella Losco. Anabella je svojo dobrodelno pot
začela pred 7 leti. Že prej se je s tem ukvarjala in pomagala ljudem v stiski. V
Bologni na ulici Piazza dei Colori je odprla svojo trgovinico, v kateri zbira
oblačila, igrače itd. in jih potem po čim nižji ceni proda družinam, ki si kaj več
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zelo težko privoščijo. Vsak dan v njeno trgovinico pride okrog 100 novih
izdelkov. Zaposlenih nima, saj si tega ne more privoščiti, ima pa nekaj
prostovoljcev, ki ji zelo radi pomagajo. V tem tednu sem spoznala dve čudoviti
dekleti, ki sta tam že nekaj let. Prostovoljci vse njene donacije pregledajo in
razberejo, saj nekatere niso primerne niti za prodajo. Ta oblačila vsak teden
(na neke vrste tržnici) podarijo brezdomcem.

Anabello zelo občudujem, saj vztraja pri tem že dolgo časa in to delo je zelo
naporno, saj traja 24 ur na dan. Vsako leto med poletnimi počitnicami
organizira 4-tedenski tabor za otroke, pri tem pa ji pomagajo njeni prostovoljci.
Taki kampi v Bologni stanejo ponavadi 100 do 150 eurov na teden, pri Anabelli
pa je 1 teden kampa samo 30 evrov, ker je namenjen družinam z nižjimi
prihodki. V kamp pride veliko otrok in vsi so zelo prijazni, ljubeznivi in skromni.
V veselje mi je bilo prakso opravljati v tej organizaciji in prav rada bi to izkušnjo
ponovila še kdaj.
Iza Kožar Koščak
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Otroški dobrodelni tabor
V sklopu obvezne delovne prakse za 3. letnik sva dve dijakinji delali v neprofitni
dobrodelni organizaciji v Bologni, ki pomaga ljudem v stiski.
Lastnica organizacije Associazione angolo na Piazza Dei Colori v predmestju
Bologne je Annabella Losco, ki se je začela ukvarjati s projektom že pred
sedmimi leti. Vedno je rada pomagala ljudem okoli sebe, zato je bila
pripravljena žrtvovati čas in energijo, tako je njena organizacija vztrajno rastla.
Annabella je ena izmed tistih ljudi, ki so zelo predani svojemu delu in ga
opravljajo s srcem. Piazza Dei Colori (skrajšano ime) je zelo majhna
organizacija, vendar ji ljudje zaupajo in pomagajo, da je z vsakim letom
močnejša. Na teden namreč prejmejo okoli 500 različnih kosov oblačil in drugih
dobrin, ki jih razvrstijo in prodajo po izjemno nizkih cenah ali pa jih podarijo
brezdomcem.

Prvi teden sva tako s sošolko pomagali v Annabellini trgovini, drugi pa je bil
prav posebna izkušnja. Vsako leto namreč organizirajo otroški poletni tabor, ki
traja 4 tedne. Cena za en teden je okrog 30 €, kar pomeni, da si ga lahko
privošči skoraj vsaka družina. V Bologni je povprečna cena za tak teden 150 €,
zato lahko res rečemo, da je tabor cenovno zelo ugoden. Imela sem srečo, da
sem bila en teden del tega tabora, kajti spoznala sem najboljše mentorje in
najpreprostejše in najljubeznivejše otroke na svetu.
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V ponedeljek, 12. junija, sva s sošolko Izo spoznali 14 otrok in mentorje, ki so
bili vse štiri tedne del tega tabora. Na začetku je bilo zelo težko glede
besednega sporazumevanja, kajti otroci ne znajo angleščine. Vendar sva kmalu
ugotovili, da besede pri njih niso pomembne. Ti otroci hočejo samo, da se z
njimi igraš in se jim posvečaš. Vsak dan smo šli v zavetišče za brezdomce, kjer
so nam odstopili poseben prostor za naše aktivnosti. Včasih so se nam pridružili
tudi nekateri brezdomci, ki se mi sploh niso zdeli nevarni. Spoznala sem jih kar
veliko in vsi so se zelo lepo vključili v skupino ter z nami delili svoje zgodbe.
Vsak dan okrog dvanajstih pa smo se odpravili v park, kjer smo se namestili in
pojedli vsak svoj obrok. To se mi je vedno zdel zelo poseben trenutek, kajti
otroci so brez zadržkov delili hrano z nami in drugimi otroki. Takoj sem dobila
občutek, da so ti otroci živeli v pomanjkanju, saj so bili vedno zadovoljni s
preprostimi stvarmi.
Vsi otroci so tudi zelo ljubeznivi, kajti ni manjkalo objemov in drugih prijetnih
stvari. V življenju nisem prejela toliko objemov, kot sem jih v tistem tednu.
Nikoli ne bom pozabila našega slovesa. Z Izo sva jim kupili bombone, ki so jih
zelo osrečili. Čisto vsi otroci so bili žalostni, ker sva odhajali in vsi so se zelo
lepo poslovili od naju. Tri majhne deklice so celo želele, da jih vzamem s sabo
v Slovenijo. Če bi bili vsi otroci taki, bi bil svet lepši.
Hvaležna sem tudi vsem mentorjem, ki so nama pomagali, da sva se lepo
vključili v skupino. Dva od njih (Alhagie in Nuha) sta temnopolta begunca, ki sta
lansko leto iz Gambije pribežala v Bologno. Oba sta osebi z velikim srcem in ne
zdi se mi pravično, da so vsi begunci v medijih velikokrat označeni kot nevarni.
Eden od njiju je potočil tudi nekaj solzic ob najinem slovesu.

Mentorji Alhagie in Nuha, Manca in Iza
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Vezi, ki so nastale v tem tednu, so čudovite in bodo ostale za vedno. Zadnji dan
sva ostali z njimi še dodatno uro, kajti bilo je res težko oditi. Želim si, da bi bila
lahko z njimi vse štiri tedne.
Za vedno bom hvaležna vsem, ki so mi omogočili, da sem bila del tega projekta.
Zelo sem vesela, da sem lahko delala v orgnizaciji, ki pomaga ljudem v stiski.
Spoznala sem veliko ljudi, ki so predani svojemu delu in ne delajo samo za
denar. Zgodbe beguncev in brezdomcev pa so me navdihnile. Ti ljudje so
preživeli veliko težkih stvari, pa se še vedno smejejo in uživajo v življenju.
Izkušnja je bila zelo pozitivna in želim si, da bi v prihodnosti spet lahko delala v
dobrodelni organizaciji. Pomoč ljudem v stiski ti res da energijo za boljšo
prihodnost.
V teh dveh tednih pa sem dobila tudi novo vzornico. Ko nama je Annabella
povedala svojo zgodbo, sem bila zelo navdušena, kajti minilo je že sedem let,
ona pa nikoli ni niti pomislila, da bi obupala nad Piazzo Dei Colori. Po toliko
letih je še vedno zelo majhna organizacija, vendar ona ve, da dela velike
spremembe v življenju drugih ljudi. Tudi jaz si želim, da bi nekoč imela službo,
ki jo bom opravljala s takim veseljem kot Annabella. Hitro sta minila dva
popolna tedna, ki ju nikoli ne bom pozabila.
Manca Andolšek

Slovo
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Delo v športni trgovini
Gallia sport je trgovina, ki prodaja in oddaja športno opremo. Ponuja moška,
ženska in otroška športna oblačila, profesionalno obutev za tek in tenis ter
obutev za prosti čas, poletno in zimsko športno opremo, hitro in natančno
pletenje teniških loparjev, pomoč pri izbiri loparjev in vrvi za vsakršno uporabo,
prodajo, najem in popravilo smuči ter smučarskih desk . Trgovina ponuja znane
znamke, kot so Blizzard, Brugi, Core, Dainese, Dunlop, Em-club, Freddy, Good
match, Head, Invicta, Ipanema, Mc Ross, Reebok in druge. Poleg tega pa nudijo
tudi dostavo na dom oziroma opremo pošljejo po pošti. Stvari lahko kupimo
osebno v trgovini ali pa jo naročimo preko njihove spletne strani
www.galliasport.com. Trgovina ima tudi drugačen delovni čas, kot ga imajo
športne trgovine v Sloveniji, in sicer vsak dan od ponedeljka do sobote,
dopoldne od 8.30 do 12.30 ter popoldne od 15.30 do 19.30, ob nedeljah in
praznikih pa je zaprta.

Prevoz v Bologni
Prevoz v Bologni poteka predvsem po cesti in po železnici, seveda uporabljajo
tudi letalski promet, a tega predvsem turisti in ljudje, ki potujejo. Ljudje v
Bologni uporabljajo več prevoznih sredstev, med drugim vlake, avtobuse,
taksije, avtomobile, kolesa in motorje. V mestu je promet urejen, avtobusi
vozijo vsakih 15 , vlaki pa 30 minut. Promet je zelo gost med 7. in 10. uro zjutraj
ter popoldne med 15. in 18. uro, saj takrat ljudje hodijo na delo in se vračajo
domov.

Znanje jezikov
Uradni jeziki v Italiji so italijanščina, nemščina in francoščina; pravno pa je
priznanih več manjšinskih jezikov: albanščina, katalonščina, nemščina, grščina,
slovenščina, hrvaščina, francoščina, furlanščina, ladinščina, okcitanščina in
sardinščina. Poleg uradnih jezikov ima Italija tudi svoja narečja, to so
emilijanščina, ligurščina, lombardščina, napolitanščina, piemontščina,
romanjolščina, beneščina in siciljščina. V Bologni govorijo predvsem italijansko,
mlajše generacije pa tudi angleško.
Miloš Ilić
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Izlet v Firence

Po končanem delovnem tednu smo se dijaki v soboto odločili za enodnevni
izlet v Firence, ki so glavno mesto dežele Toskana v Italiji. To je mesto, ki je bilo
med letoma 1865 in 1870 tudi prestolnica Kraljevine Italije.
Po zajtrku smo se s kozmetičnimi preparati pripravili na peklensko vroč dan, ki
smo ga pričakovali in prišel je še nad našimi pričakovanji v polnem sijaju s 36°C.
Do železniške postaje smo se odpravili z mestnim avtobusom, tam pa ob 10.
uri stopili na t. i. Frecciargento (srebrna puščica). Ko sem že ravno pri vlakih,
naj, preden nadaljujemo naš izlet, povem še nekaj o znamenitih vlakih.
Le Frecce (v prevodu puščica) so najhitrejša in najugodnejša opcija, pa tudi
najdražja seveda. Obstajajo tri vrste: Frecciarossa, Frecciargento in
Frecciabianca.
Frecciarossa (rdeča puščica) je najhitrejši italijanski vlak, ki vozi tudi do 300
km/h, testiran pa je vse do 360 km/h.
Frecciargento (srebrna puščica) vozi do 250 km/h, vozi pa skorajda čez celotno
Italijo.
Frecciabianca (bela puščica) pa povezuje vse večja in pomembnejša mesta v
Italiji. Doseže hitrost 200 km/h.
Kot sem že omenil, smo do Firenc potovali s srednje hitro puščico, med vožnjo
pa poleg zelo urejenega, modernega in udobnega vlaga kaj več nismo videli,
ker smo se vozili večinoma po predorih. Glede vožnje in vlaka smo bili, blago
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rečeno, navdušeni nad vsem. Ko smo prispeli v Firence, smo si najprej na kratko
pogledali zemljevid in se vsi skupaj odpravili do velike nadkrite tržnice v centru
mesta. Tam smo dokaj poceni dobili zelo okusno hrano in kavo, ki je bila najbrž
edina zelo kvalitetna in še cenovno primerljiva s ceno kave po gostilnah v
Sloveniji. Potem smo se odpravili po mestu in si ogledali številne znamenitosti.
Med sprehajanjem po mestu sem nekako imel občutek, da vse te ulice vodijo
na glavno prizorišče, po katerem so Firence morda še najbolj prepoznavne, to
je bila Katedrala Santa Maria del Fiore. Čudovita arhitektura, barve,
mogočnost, velikost ... resnično z razlogom prva znamenitost mesta.

Na trgu je bilo vse polno turistov, stojnic, na katerih se je dalo kupiti tako rekoč
vse, vojakov in policistov, vrste za ogled stolpa in katedrale pa so bile zelo
dolge. Ogledali smo si tudi znameniti in mogočni kip Davida, pa tudi vse ostale
kiparske umetnine v okolici, na ulicah pa smo se zabavali in slikali z različnimi
animatorji. Na koncu vodenega ogleda, ki ga je za nas pripravil in tudi vodil naš
razrednik, smo si ogledali še znameniti Ponte Vecchio. Prekrasen prizor nad
reko Arno, most, na katerem so zgrajene stavbe, zelo lepo izkoriščena obala
reke, sonce, idealno tako za ljudi kot za fotografski objektiv.
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Dijak smo potem mesto raziskovali sami, si ogledali »žive« kipe na ulicah (gl.
sliko), zapravili nekaj denarja v trgovinah in lokalih, da pa ne bi trpela samo
denarnica, smo z lepim številom fotografij »obremenili« tudi naš telefon. Ob
odhodu na železniško postajo se je ravno pričel festival, nekaj kilometrska
povorka pa nam je nekoliko otežila pot do postaje. Zelo utrujeni, rahlo opečeni
in s polnimi vrečkami smo se ob 18. uri vkrcali na enak vlak kot zjutraj ter se
zadovoljni vrnili v Bologno.
Sifet Ljubijankić
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Izobraževanje v Bologni
Naši gostitelji YOUNET/IFOM
Younet je združenje socialne promocije, ki uporablja učne mobilnosti kot
orodje za podporo osebne in strokovne rasti, medkulturni dialog in evropsko
zavest. Z učno mobilnostjo predstavlja mednarodno mobilnost, opravljeno za
določen čas, organizirano za izobraževalne namene, s katerimi pridobivajo
stranke nove veščine ali znanja. Zajema širok spekter projektov in dejavnosti,
ki so namenjene različnim starostnim skupinam in se izvajajo tudi neformalno.
Younet deluje v povezavi z javnimi in zasebnimi ustanovami v Bologni,
preostalim delom Italije in Evrope. Organizira dogodke, srečanja in projekte
usposabljanja v večkulturnem in disciplinarnem okolju. Osebje Younet je
mlado, prihaja iz osmih evropskih držav. To so strokovnjaki in prostovoljci, ki
načrtujejo in usklajujejo mednarodne projekte mobilnosti, ki jih spodbuja
Evropska unija.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2010 v Bologni s skupino mladih ljudi, ki imajo
izkušnje in skupne interese na področju učne mobilnosti. Združenje je
sponzoriralo več mladinskih izmenjav in druge skupine za usposabljanje na
osebni in strokovni ravni. Delajo z nacionalnimi agencijami, ki usklajuje
evropske programe Erasmus Plus, Evropa za državljane in Vseživljenjsko
učenje. Od leta 2010 je Younet akreditiran kot gostiteljska organizacija za
pošiljanje in usklajevanje prostovoljnih projektov v okviru Evropske
prostovoljne službe programa Erasmus Plus (prej Mladi v akciji). Sodelovanje z
več evropskimi univerzami na Poljskem, v Franciji, na Portugalskem, v Španiji,
na Hrvaškem, v Litvi in Grčiji je privedlo do akreditacije Younet kot institucije
gostiteljice za študente projektov Erasmus plus.
CILJI PODJETJA:
• spodbujanje učne mobilnosti ali evropskim državljanom dajati priložnost za
sodelovanje v mednarodnih projektih za pridobivanje izkušenj na strokovni
ravni,
• spodbujanje medkulturnega dialoga s srečanji med državljani iz različnih
evropskih držav,
• ozaveščanje evropske kulturne dediščine, pravic ali obveznosti, ki izhajajo iz
članstva v evropski skupnosti,
• spodbujanje aktivnega državljanstva in zavezanost mladih v družbi,
• spodbujanje usposabljanja in sodelovanja med vladnimi agencijami in
neprofitnimi organizacijami,
• nuditi socialno podporo mladim z manj priložnostmi za vključitev v projekte.
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BOLONJSKI ŠTUDIJ
Bolonjski študij oz. bolonjski sistem so slovenske fakultete in visoke šole uvedle
s študijskim letom 2009/2010. Je nov način in pristop k študiju. Temelji na
praktični uporabi znanja, sprotnem študiju in posledično hitrejšem zaključku
študija. Študentom daje možnost izbiranja različnih izbirnih predmetov in
usmeritev. Omogoča oblikovanje enotnega evropskega visokošolskega
prostora, ki vsem evropskim študentom nudi nove možnosti izobraževanja
doma in v tujini.

Struktura visokega šolstva je sestavljena iz 3 študijskih stopenj:
PRVA STOPNJA
DRUGA STOPNJA TRETJA STOPNJA
visokošolski
magistrski
in doktorski
strokovni
in enoviti magistrski študijski
PROGRAM
univerzitetni
študijski
programi
študijski
programi
programi
3 ali 4 leta, 1 ali 2 leti (v 3 leta, zaključijo
končajo se z povezavi s 1. se z doktoratom
TRAJANJE
diplomo
stopnjo: 3+2 ali
4+1), končajo se z
magisterijem
diplomantka oz. magistrica
oz. doktorica
oz.
NAZIV
diplomant
magister stroke doktor znanosti
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SISTEM ECTS
ECTS (European Credit Transfer System) je sistem dodeljevanja in prenašanja
akademskih kreditnih točk. Njegov namen je olajšati akademsko priznavanje
opravljenih akademskih obveznosti študentov med partnerskimi ustanovami v
Evropi s pomočjo učinkovitih in splošno uporabnih mehanizmov.
Glavne lastnosti so:
 60 kreditnih točk je možno dobiti v enem študijskem letu,
 vsak študijski predmet je ovrednoten z določenim številom kreditnih
točk,
 en kredit povprečno pomeni 30 ur študentovega dela – udeležba na
predavanjih, vaje, samostojno učenje ...,
 prva bolonjska stopnja obsega 180-240 kreditov,
 druga stopnja: 90-120,
 tretja stopnja pa kreditov nima.
Laura Kastelic

Iskrice št. 1, tematska številka Erasmus Plus, šolsko leto 2017/2018
Izdala in založila: Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Za izdajatelja: Milan Jevnikar, ravnatelj
Urednik in mentor: Igor Gruden
Lektoriranje: Vesna Celarc
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