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Négy kollégámmal együtt vettem részt a portugáliai szakmai-kulturális tanulmányúton. A
következő kitűzött feladatokkal, megfigyelési szempontokkal utaztunk az észak-portugáliai
Braga városába:


a portugál szakképzés tanulmányozása, különös tekintettel a lemorzsolódás elleni
küzdelemre, és a duális képzésre;



újabb lehetséges munkahelyek keresése tanulóink szakmai gyakorlata számára;



kereskedelmi szakos tanárunk a portugál kereskedelemmel, vendéglátó szakoktatónk a
gasztronómiával

ismerkedjen;

földrajz

tanárunk

Portugália

természet-

és

gazdaságfölrajzát tanulmányozza, magyar nyelv és irodalom tanárunk a portugál
nyelvvel és irodalommal, történelem szakosunk Portugália történelmével foglalkozzon
behatóbban;


mindezek

alapján

a

nemzetköziesítés

keretében

bemutató

órákat

és

élménybeszámolókat tartsunk majd tanulóinknak, illetve a kulturális felkészítés
keretében is színesebb órák legyenek.
Portugál partnerünk, a Bragamob munkatársai kéréseinknek megfelelően tartalmas programot
állítottak össze a számunkra mind szakmai, mind kulturális téren.
A szakképzés, duális képzés kapcsán kiemelkedik látogatásunk egy XXI. századi színvonalú
portói vendéglátóipari és turisztikai szakképző intézményben, a Porto melletti székhellyel
működő vendéglátóipari egyetemen, és a bragai kereskedelmi és iparkamarában. A portugál
oktatás dicsekedhet Európában a legjobb eredményekkel a lemorzsolódás elleni küzdelemben,
ehhez a legnagyobb mértékben az járult hozzá, hogy óriási mértékű beruházást hajtottak végre
az infrastruktúrába, mindezt saját szemünkkel is láthattuk.
Rengeteg olyan kisvállalkozást látogattunk meg, amelyek alkalmasak lennének tanulóink
fogadására, az egyes magyar tananyagelemek Portugáliában történő elsajátítására, illetve
kiegészítésére. Ezek közül érdemes megemlíteni a sikeres bragai cukrászdát, amely
sajttortákra specializálódott, a braga melletti bonbonmanufaktúrát, valamint kézműves
sörfőzdét. Nagyon sok kis éttermet is láttunk, amelyek olyan alapanyagokkal dolgoznak,
amelyek városunkban elérhetetlenek.
Megismerkedtünk Braga, valamint a Braga környéki kistelepülések nevezetességeivel, kétszer
látogattunk el Portóba, egyszer Lisszabonba. Képet kaptunk Portugália történelméről

(különleges élményt jelentett pl. egy lisszaboni taxisofőr előadása az 1974-es szegfűk
forradalmáról). Nagyon sok szót, kifejezést tanultunk, beleláttunk a portugál emberek
mindennapjaiba is.
Mindezek mellett kis csapatunk is nagyon összekovácsolódott a két hét alatt, jól
együttműködő közösséggé váltunk, s úgy érzem, ez további iskolai munkánkban is folytatódni
fog.

