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1. nap (Március 17. szombat)
Megérkezés Portugáliába, Porto repülőterére, ahonnan kisbusszal a közeli Póvoa de Varzim városába
mentünk, ahol elfoglaltuk szállásunkat.

2. nap (Március 18. vasárnap)
Szabad programként Fatimába utaztunk és megnéztük a híres kegyhelyet, ahol Szűz Mária
megjelenésének helyén kápolnát, majd templomot és zarándok helyet építettek. A szentély előtti
hatalmas téren odaérkezésünkkor zajlott a zarándoki szentmise, amin több ezer hívő és turista vett

részt.

3.nap (Március 19. hétfő)
Póvoa de Varzim polgármestere fogadott minket a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Bemutatta
röviden a szállásunknak helyet adó óceánparti üdülőváros főbb adottságait, jellemzőit. Ismertette a
portugál oktatási rendszer működését, annak finanszírozási- és felépítési rendszerét. Kérdésünkre
külön kitért az ottani szakképzési rendszer felépítésére, a gyakorlati képzések jellegzetességére,
valamint a tanulóik motiváltságára és pályaelhagyására. Rendkívül érdekes és egyben tanulságos volt
számunkra a kialakult szakmai párbeszéd során megismerni a portugál közoktatást, felismerni a
különbségeket illetve hasonlóságokat a magyar oktatási rendszer gyakorlati és elméleti képzéseivel.

Ezután megtekintettük a város Néprajzi és Történelmi Múzeumát, amely elsősorban a város
tengerészeti és etnikai történetét mutatja be. Portugália egyik legrégebbi néprajzi múzeuma.
Gyűjteménye magába foglalja a régi főtemplom szent művészetét, a régészeti leleteket, mint például a
római feliratokat és Castro kultúra kerámiáit.

A múzeumlátogatásunk után kísérőnk bemutatta város főbb nevezetességeit, valamint az óceánpartot.

4.nap (Március 20. kedd)
Kísérőnkkel Portugália harmadik legnagyobb városába, Bragaba utaztunk. A sok diák jelenléte
tükrözte, hogy egyetemi város. Számos városi nevezetességet néztünk meg a város gyönyörű főutcáján
végighaladva, melyeknek többsége templom vagy kápolna volt. Ez is utal a Portugál nép katolikus
vallásosságára. A legtöbb épület, templom még a román korban épült, majd a későbbi korokban
bővítették, átépítették az akkori korstílusnak, igényeknek megfelelően. Így több építészeti stílusjegy
keveredik az egyházi épületeken, de a barokk stílus talán a legmeghatározóbb.

Délután a Braga városához közeli Bom Jesus nevezetű gyönyörű zarándokhelyre mentünk, mely a
város felé magasodó hegy tetején, páratlan botanikus kert övezésében található. A magasban emelt
barokk templomhoz egyedülálló barokk lépcsőmű vezet, gyönyörű szobrokkal, növényzettel,
csobogókkal övezve.

5.nap (Március 21. szerda)
Vezetőinkkel a közeli Viana do Costelo városába utaztunk, ahol egy műszaki felsőoktatási intézményt
(Instituto Politécnico) látogattunk meg. A szívélyes fogadtatás után a helyi koordinátor és a Mobilitás
szakmai szervezői bemutatták számunkra az előadótermeket, szakmai műhelyeket, laboratóriumokat,
valamint az ott folyó elméleti és gyakorlati képzések menetét, jellegét. Átfogó képet kaptunk az
elsősorban építőipari, informatikai, élelmiszeripari képzéseikről. Kérdéseinkre válaszolva részletesen
bemutatták

a

felsőfokú

műszaki

képzések

rendszerét

is

Portugáliában.

Aznap kirándulást tettünk a város felé magasodó hegyen található páratlanul szép kilátású gyönyörű
templomhoz, ahonnan megnézhettük a várost és folyóját, ahogyan a hidak alatt kanyarogva az

óceánba folyik.

6.nap (Március 22 Csütörtök)
Kísérőnk vezetésével Póvoa de Varzim város egyik nagy létszámú általános és műszaki
középiskolájába (Escola Secundária de Rocha Peixoto) látogattunk el. Az ott dolgozó kollégák
körbevezettek minket a jól felszerelt, minden téren modern intézményben. Bemutatták számunkra az
ott folyó elméleti alapképzéseket, továbbá a különböző elektronikai, gépészeti, művészeti szakmai
képzéseket, a gyakorlati műhelymunkákat. Betekintést nyerhettünk az iskolában folyó szabadidős és
egyéb tevékenységekbe, a közösségi terekbe és az aktív diákéletbe. Érdekes volt számomra, hogy a
diákok egy plasztik kártya segítségével tudnak mindent intézni (pénz nélkül) az iskolán belül,
étkezéstől, ki és belépésig, így minden tanulói tevékenységet a pedagógusok és a szülők is nyomon
tudnak követni.

7.nap (Március 23. péntek)
Kísérőnk vezetésével Portóba mentünk hajókirándulással, borkóstolással egybekötött városnézésre.
Városi sétánk során számos nevezetességet (polgármesteri hivatal, piac, vasútállomás, kávézó,
katedrális, templomok) néztünk meg, míg leértünk a várost átszelő Douro folyó partjához. A híres
remekmű, Eiffel munkatársa által tervezett szegecselt kétszintes acélhídon átsétálva a túlpartról indult
a kirándulóhajónk, amiről végigcsodálhattuk Porto igazi folyóparti arcát, a jellegzetesen színes,
keskeny, magas épületsorait, kimagasodó templomait, történelmi épületeit és csodás hídjait.
Megkóstoltuk a híres portói borokat, interaktív bemutatón megismerhettük készítésük történetét,
földrajzi helyét és technológiáját.

8.nap (Március 24. szombat)
Búcsúzás a szervezőinktől. Szakmai tanulmányutunk végén bizonyítványt kaptunk a részvételünkről,
és kölcsönös ajándékozással megköszöntük szervezőinknek, kísérőinknek magas színvonalú, odaadó
munkájukat és kedvességüket. Hazautazás Porto repülőteréről Budapestre.

Szervezőinknek köszönhetően úgy érzem rengeteg hasznos és tanulságos ismertet szereztem a
műszaki oktatás terén, amit érdemes továbbgondolni tanári munkám kapcsán, valamint kísérőinknek
köszönhetően élményekben és látnivalóban gazdag, jól szervezett kirándulásokon vehettem részt.
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