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Italijanski dijaki po strokovna znanja v Slovenijo 
 

Nova Gorica, 6. 11. 2014 – Družba Hit aktivno razvija inovativne programe študijskega 

turizma in v novembru organizira štiritedensko delovno usposabljanje dijakov iz Neaplja, 

ki ga financira Evropski socialni sklad. Pri izvedbi praktičnih delavnic sodelujejo 

izobraževalne institucije in podjetja na Goriškem, ob strokovnih vsebinah pa program 

dopolnjuje tudi spoznavanje Goriške in Slovenije.    

 
Srednješolske izobraževalne institucije iz italijanske pokrajine Kampanja s pomočjo programov PON 
C5 letos aktivno črpajo evropska sredstva za strokovna in praktična izobraževanja dijakov v tujini. 
Na javnem razpisu za izpeljavo strokovne prakse v tujini je s programom prepričala turistična 
agencija Propaganda Viaggi iz Palerma, specializirana za programe študijskega turizma, ki hkrati 
deluje kot Hitova info točka na Siciliji. Strokovno delovno prakso tokrat na Goriškem opravlja 15 
najuspešnejših dijakov oddelka za kemijo na Neapeljskem znanstvenem liceju "Leon Battista 

Alberti", spremljata pa jih tudi dve profesorici.  
 
Na uvodni orientacijski predstavitvi so dijaki že spoznali Slovenijo, Goriško, skupino in družbo Hit, 
še v tem tednu pa si bodo v prostem času ogledali tudi Hitove poslovne enote v Novi Gorici. 
Spomnimo, da je družba Hit že v mesecu septembru samostojno izpeljala tritedensko strokovno 
izobraževanje dijakov s področij informatike in mehatronike, tokrat pa je v projekt pritegnila in 

spodbudila k izmenjavi strokovnih znanj tudi izobraževalne in poslovne sisteme na Goriškem. Dijaki 

so tako že obiskali E-hišo, novogoriško hišo poskusov, v prihodnjih tednih pa bodo v sodelovanju z 
Univerzo v Novi Gorici, strokovno prakso opravljali v laboratorijih univerze v Gorici, v laboratoriju 
za raziskave materialov v Ajdovščini in Centru za biomedicinske znanosti in inženiring v Dvorcu 
Lanthieri v Vipavi. K sodelovanju sta že pristopili tudi družbi BIA SEPARATIONS in SALONIT 
ANHOVO, kjer bodo dijakom pri praktičnem usposabljanju v pomoč interni inštruktorji oz. strokovni 
sodelavci. V družbi Hit pa si še naprej prizadevajo, da bi v uresničevanju zanimivega evropskega 

izobraževalnega projekta povezali znanja in strokovnost tudi drugih slovenskih gospodarskih družb.            
 
Dijaki bodo do konca meseca bivali v Šempetru pri Gorici, v hotelu Lipa, kjer jim je v neposredni 
bližini za rekreacijo na voljo Športni center Hit, v prostem času pa bodo v skladu s pogoji razpisa 
za evropska sredstva organizirani dnevni izleti (Ljubljana, Postojnska jama, Bled) in popoldanske 
aktivnosti (obisk Parka miru na Sabotinu, pohod na Sveto goro …).      
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