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Kedves Érdeklődő!

Telefon:
• Nemzetközi hívószám: +39
Nagyobb városok hívószámai:

A Nemzeti Pályainformációs Központ (Eurog uidance Hungary) az Európai
Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte
meg működését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Fog-

Település

Hívószám

Bologna

+39 51

programja biztosítja. A központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az egész

Firenze

+39 55

életen át tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztat-

Genova

+39 10

hatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele,

Milano

+39 2

Nápoly

+39 81

Palermo

+39 91

Róma

+39 6

Torino

+39 11

Velence

+39 41

lalkoztatási Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát. A 2007–2013
közötti időszakban az európai uniós hátteret az Egész életen át tartó tanulás

Róma

illetve a magyar és nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.

Nemzeti ünnepek:

A www.npk.hu és www.euroguidance.hu honlapon számos információ olvasható az európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról,
gyakornoki lehetőségekről, elérhetők a hazai felsőoktatási és középfokú
oktatási intézmények adatbázisai, illetve az érdeklődők tájékozódhatnak
a végzettségek kölcsönös elismeréséről is.
Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,
mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Olaszország – Alapvető információk:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Január 1. – Újév
Január 6. – Vízkereszt
Húsvét hétfő
Április 25. – Felszabadulás napja
Május 1. – munka ünnepe
Június 2. – Köztársaság napja
Augusztus 15. – S
 zűz Mária mennybemenetele
(Ferragosto)
November 1. – Mindenszentek napja
December 8. – Szeplőtelen fogantatás ünnepe
December 25. – Karácsony
December 26. – Szent István napja

A nemzeti ünnepeken kívül minden város megünnepli saját
védőszentjének napját. Néhány nagyobb város ünnepe:
•
•
•
•
Hivatalos név: Olasz Köztársaság
Elhelyezkedés: Dél-Európa
Terület: 301 230 km2
Népesség: 58 145 321 fő
Főváros: Róma
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: olasz
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: római katolikus, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET)
Hívószám: +39

Róma: Június 29. (Szent Péter és Szent Pál)
Firenze: Június 24. (Keresztelő Szent János)
Velence: Április 25. (Szent Márk ünnepe)
Nápoly: Szeptember 19. (Szent Januáriusz)

Sürgősségi ellátás:
•
•
•
•

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 118
Tűzoltók: 115
Rendőrség: 113

Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai
Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány
felmutatásával, az olasz állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. (Az Európai
Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)

Közlekedés:
Repülőterek: Az alábbi városokban találhatók repülőterek:
Velence, Torino, Bologna, Pisa, Firenze, Róma, Nápoly, Bari,
Palermo. A nemzetközi és a belföldi repülőjáratok nagy részét az Alitalia olasz légitársaság működteti.
További információ:
http://www.alitalia.com/EN_EN/splash-page.aspx
http://www.azworldairports.com/azworld/p1810.cfm
Vasút: Európa nagyobb városaiból vonattal is könnyen el lehet jutni Olaszországba. A legtöbb vasútállomásnak saját
honlapja van. Csak egyirányú jegyeket lehet venni: a retúrjegy ára egyszerűen a duplája az egy útra szólónak.
További információ: http://www.raileurope.com/us/
Busz: Olaszországot legolcsóbban busszal lehet megközelíteni, de talán ez a legfárasztóbb módja az utazásnak. Belföldön a
buszok a legolcsóbbak, de nincs annyi közvetlen járat, mint
vonattal. A nagyobb városokon belül busszal, trolival és villamossal is közlekedhetünk. Milánónak és Rómának kiépült
földalatti vasúthálózata is van, amelyek szervesen illeszkednek a buszhálózatba, és ugyanolyan jegyek érvényesek.
További információ: http://www.italywithus.biz
Vízi közlekedés: Olaszországot rendszeresen közlekedő
kompjáratok kötik össze Görögországgal, Törökországgal, Tunéziával, Máltával, Albániával, Franciaországgal, Szlovéniával,
Horvátországgal és Spanyolországgal.
További információ: http://www.italywithus.biz

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Az iskolát megelőző időszak
nem része az olasz oktatási rendszernek, fakultatív módon
vehető igénybe. Mind a magán-, mind az állami tulajdonú
óvodákban is fizetni kell; az állami óvodákban a hozzájárulás
változhat a szülők fizetésétől függően.
Általános iskola (Scuola elementare): A 6. életév betöltése
után válnak a gyerekek tankötelessé (15 éves korukig). Az
általános iskola a 6-11 éves korig tartó időszakot öleli fel.
Az alapszintű oktatás ingyenes, továbbá a tankönyveket is
a helyi hatóságok biztosítják.
Középiskola: A középiskolai tanulmányok két szintre oszlanak: az alsó szint elvégzése után a diákok érdeklődésüktől
függően mehetnek humán, klasszikus, műszaki, vagy művészeti középiskolákba, vagy szakiskolákba.
Alsó szint (Scuola Media Inferiore): 11-14 éves korig.
Műszaki középiskola (Istituto Tecnico): 14-19 éves korig, 5 éves
technikai/műszaki oktatás, műszaki érettségivel ér véget.
Felső szint (Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico):
14-19 éves korig, érettségivel fejeződik be.
Specializált középiskola (Liceo Artistico, Istituto Magistrale):
14-18 éves korig, érettségivel fejeződik be.
Szakközépiskola (Istituto Professionale): 14-19 éves korig,
érettségivel fejeződik be.
Szakiskola (Istituto Professionale): 14-17 éves korig.
Felsőoktatás: Sikeres érettségi vizsgával lehet jelentkezni tudományegyetemekre, egyetemi intézetekbe és műegyetemekre.
A különböző egyetemek egyenrangú diplomát nyújtanak. A
felsőoktatás a bolognai rendszernek megfelelően 3 ciklusra
oszlik: alapképzés (BA), mesterprogramok (MA) és doktori
programok.
További információ:
http://www.euroeducation.net/prof/italco.htm

