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 Erasmus plus in še ena uspešna izmenjava z eksotičnim Martinikom 

 

Januarja 2017 (od 23. do 27. januarja 2017) smo v okviru Erasmus+ projekta gostili dva udeleženca 

s francoske šole EPLEFPA du ROBERT z Martinika. S predstavniki šole Le Robert (http://eplefpa-

lerobert.educagri.fr/) smo se lahko srečali vsi zaposleni ter iskali možnosti nadaljnjega sodelovanja. 

 

 
Medinstitucionalni Erasmus+ sporazum za obdobje 2017–2019 je bil podpisan 26. 1. 2017 med 

obema direktorjema ustanov, Ericom Sacrezom in dr. Marijanom Pogačnikom. 

 

Poleti 2017 (od 5. junija do 4. avgusta 2017) so trije študenti francoske šole EPLEFPA du ROBERT 

z Martinika v BC Naklo opravljali Erasmus+ prakso.  

 

 
Učiteljica Karell Romuald in študenti francoske šole EPLEFPA du ROBERT z Martinika Jessie 

Daquin, Meghane Desert in Steeven Ravenel z vodjo VSŠ Mileno Maček Jerala in učiteljico 

Barbaro Bešter  

 

Tudi v študijskem letu 2017/18 smo imeli t. i. incoming oz. dohodno mobilnost študentov s partnerske 

institucije EPLEFPA du Robert z Martinika. Trije študenti Irina Francois-Eudoxie-Sanon, Melissa 

Spartacus in Jean-Emmanuel Ardiac so v obdobju od 21. 5. 2018 do 20. 7. 2018 v mlekarni opravljali 

prakso pod mentorstvom Mitja Gašperlina, vodja mlekarske delavnice. Obiskala nas je tudi njihova 

mentorica z Martinika ga. Francoise Nero. Načrt njihovega praktičnega izobraževanja je obsegal: 

 seznanitev z vsemi enotami Biotehniškega centra Naklo, 

 spoznavanje metod predelave mleka, tehnoloških procesov, notranje kontrole kakovosti, 

HACCCP-dokumentacije, evropskih zahtev, zakonodaje, uredb, predpisov, 

  

  

 

“Izvedba tega projekta je financirana s strani 

Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) 

je izključno odgovornost avtorja in v nobenem 

primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.” 
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 spoznavanje regionalnih proizvodov, izdelkov, lokalne kulture, kulinarike, znamenitosti, 

 poglabljanje tujega jezika s poudarkom na mlekarski strokovni terminologiji, 

 pregled ponudbe na trgu ekoloških mlečnih izdelkov in inovacije, zasnova novega izdelka, 

 urejenost obrata, skrb za varnost. 

 

V obdobju opravljanja prakse 2018 smo jih od 21. 5. do 25. 5. 2018 vključili tudi v Erasmus+ teden. 

Erasmus plus dogodek v maju 2018 je povezoval tako mobilnosti za študentsko prakso kot študij. 

Med drugim je mobilnost za namen študija v Pragi predstavila študentka Katja Keržič, kmetije na 

avstrijskem Koroškem člani Kmečke izobraževalne skupnosti, svoje bogate strokovne izkušnje je 

izpostavila Maria Mader-Tschertou, spoznali pa smo tudi učiteljico Francoise Nero ter tri študente z 

Martinika. Gostili smo tudi Skupnost višjih strokovnih šol RS, ki študentom omogoča Erasmus+ 

mobilnost preko konzorcija. 

 

 
 

 
Študenti francoske šole EPLEFPA du ROBERT z Martinika Irina Francois-Eudoxie-Sanon, Melissa 

Spartacus in Jean-Emmanuel Ardiac s predavateljico Tamaro Kastelic 

 

Študenti so poleg opravljanja obvezne prakse imeli možnost spoznati tudi kulturni, kulinarični in 

turistični vidik Slovenije. Povedali so  nam, da so jih lepote Slovenije zelo navdušile. Jutri se študenti 

vračajo domov na – za nas – eksotični Martinik. Želimo jim srečno pot in da se v Slovenijo kmalu 

spet vrnejo.  

 

Zapisala: Milena Maček Jerala, 20. 7. 2018 


