Benvenuti a Bologna – orașul roșu








Oraș antic, locuit de etrusci și
apoi de romani
Astăzi - capitala regiunii EmiliaRomagna din nordul Italiei,
situat în centrul unui triunghi
format de orașele Veneția,
Genova și Florența
Populația: cca 385.000
locuitori, al 7-lea oraș ca mărime
din Italia
Relieful: deluros – una dintre
regiunile cele mai frumoase ale
Italiei, foarte atractivă pentru
locuire





Bologna este cunoscută în
primul rând pentru prestigiul
universității sale ( UNIBO) –
cea mai veche din lume,
înființată la sf. secolului al XIlea (1088)
A rămas și astăzi o
universitate importantă în
Italia și în lume, cu peste
100.000 de studenți, cu filiale
în mai multe orașe italiene,
dar și cu una la Buenos Aires







Înființarea și existența acestei
școli a avut loc în afara
influenței Bisericii Catolice,
împăratul german Frederic I
fiindu-i protector
Printre primele discipline
predate au fost dreptul civil și
teologia, dar și retorica și logica
Între marii cursanți și absolvenți
s-au numărat: Dante Alighieri,
Francesco Petrarca, Nicolaus
Copernic, iar în secolul XX
Umberto Eco și fostul premier
italian Romano Prodi







Procesul de la Bologna – Declarație
semnată în iunie 1999 în acest oraș,
pentru reformarea sistemelor de
învățământ superior din țările
europene
Alături de statele UE, din proces mai
fac parte statele balcanice non-UE,
dar și Rusia, Kazahstan, Georgia,
Armenia, Ucraina, Republica Moldova,
Belarus și Turcia
Scopul „sistemului” Bologna este:


abordare incluzivă și inovatoare în
predare și învățare



cooperare transnațională integrată
în materie de învățământ superior,
cercetare și inovare



asigurarea unui viitor durabil prin
intermediul învățământului
superior.







Bologna este cunoscută și pentru
frumusețile sale arhitectonice și
delicatesele culinare, fiind
caracterizată des sub formula “La
dotta, la grassa, la rossa”, adică
“cultă, îmbelșugată și roșie”
Este orașul arcadelor și al
turnurilor, care semnificau în trecut
puterea și bogăția vechilor familii
nobiliare

Astăzi, spaghetele bolognese,
tortellini, mortadela, dar și alte
mâncăruri locale fac din Bologna o
veritabilă capitală a gastronomiei
italiene



Structura învățământului preuniversitar italian:



Nivelul preșcolar: între 3 și 6 ani;



Primul ciclu școlar:











Școala primară (5 ani), între 6 și 11 ani;



gimnaziu (3 ani), între 11 și 14 ani;

Al doilea ciclu școlar:


Școlile secundare de competență națională (5 ani), între 14 și 19 ani (licee,
institute tehnice și profesionale)



Unități de formare profesională (3 / 4 ani), de competență regională,
destinate tinerilor care au terminat primul ciclu școlar.

Învățarea se desfășoară în cadrul cursurilor, dar se practică și homeschoolingul
Invățământul este gratuit și obligatoriu până la 16 ani
Părinții sunt responsabili pentru educația copiilor lor, iar municipalitățile și
directorii școlilor verifică respectarea condițiilor legale



Obiective turistice în
Bologna:


Fântâna lui Neptun (1566)



Librăria Nanni (1825)



Biserica San Petronio
(1390)



Piața Maggiore (cca 1200)



Parco della Montagnola
(1664)



Teatro Arena del Sole



Catedrala San Pietro



Via Farini și Galleria
Cavour

Români la Bologna
- la Bologna se află Consulatul
General al României în Italia

- aici funcționează Asociația italoromână “Fratellanza ItaloRomena”, înființată de o italiancă
și doi români
- 432 de tineri români sunt înscriși la
cursurile Univ. din Bologna, fiind
pe locul 3, după studenții din
China și Albania
- zeci de mii de români muncesc în
oraș și regiune, în construcții și
servicii, fiind foarte apreciați de
către italieni

Arrivederci a tutti
Grazie a tutti

