MEDNARODNI OBISK V OKVIRU PROJEKTA ERASMUS+ NA VIŠJI
STROKOVNI ŠOLI
V ponedeljek, 18. 3., in v torek, 19. 3. 2019, je našo šolo obiskala skupina treh predavateljev in
štirih študentov z Univerze Orleans v Franciji. Ponedeljek je minil v znamenju druženja s
predavatelji in študenti na šoli. Dopoldne je dr. Larbi Hasrouri študentom in predavateljem
predstavil Univerzo Orleans ter Oddelek za management, z željo, da bi se kdo od naših
študentov odločil za opravljanje Erasmus+ prakse pri njih.
Dr. Florelle Moreau pa je v nadaljevanju predavala o francoskem delovnem pravu ter aktualnih
stavkah delavcev v Franciji (t. i. "rumeni jopiči"). Na koncu je, kot povzetek, sledil še kratek
kviz o tem, kako so prisotni spremljali predavanje. Imeli smo priložnost slišati kratek dialog v
francoščini med študentoma. V ponedeljek popoldne je dr. Florelle Moreau izvedla podobno
predavanje tudi pri izrednih študentih, ki so bili nad gosti iz Francije navdušeni.
V torek, 19. 3. 2019, smo gostom pokazali še glavne kulturno-zgodovinske znamenitosti našega
mesta in okolice. Obiskali smo cerkvico sv. Jurija na Legnu, ki je naše goste povsem prevzela.
Pridružili so se nam tudi študenti 2. letnika, programa Ekonomist. Vodnica, Nataša Škorjanc iz
Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec, je z razlago v slovenščini poskrbela za
množico zanimivih informacij o zgodovini cerkvice ter širše okolice, predavateljica Karmen
Grudnik pa je njeno razlago prevajala v angleščino in s tem še dodatno motivirala goste, da so
se zanimali za našo preteklo zgodovino. Gostje so nato torek popoldne preživeli skupaj s
predavateljico Mileno Štrovs Gagič, ki jih je popeljala po centru mesta Slovenj Gradec, obiskali
so tudi družino Perger. Njihovi izdelki so jih izjemno navdušili. Sprehodili so se še po
Jožefovem sejmu, ki je bil za njih izjemno zanimiv dogodek. Dvodnevno druženje se je
zaključilo na Rahtelu, kjer so gostje kljub slabšemu vremenu, videli še lep razgled na mesto in
Mislinjsko dolino.
Obisk gostov iz Francije je lepa popestritev dogajanja na naši šoli, hkrati pa smo ponosni na to,
da je bil ta obisk nadgradnja že preteklega dobrega sodelovanja z Univerzo v Orleansu. Takšnih
priložnosti si lahko še samo želimo.
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