Portugáliai élménybeszámoló
1 nap (Március 17 szombat)
Megérkezés a Portugál repülőtérre, majd a színvonalas szállás elfoglalása.
2 nap (Március 18 vasárnap)
Szabad programként megnéztük a Fatimai kegyhelyet ahol a Szűz Mária megjelenésének
helyén kápolnát építettek. A szentély előtt nagy teret is kialakítottak.

3.nap (Március 19 hétfő)
Povoa de varzim polgármestere fogadott minket a polgármesteri hivatal dísztermébe.
Betekintést engedett a portugál oktatási rendszer működésébe, finanszírozásába és
felépítésébe. Szakmai találkozó központjában az oktatás megvitatása volt. A magyar oktatási
rendszer gyakorlati és elméleti összehasonlítása tanulságos volt.
Majd a kirándulást a Néprajzi és Történelmi Múzeumba folytattuk, amely tengeri és etnikai
témájú. Portugália egyik legrégebbi néprajzi múzeuma. Gyűjteménye magába foglalja a korai
főtemplom szent művészetét a régészeti leleteket, mint például a római feliratokat és Castro
kultúra kerámiáit.

4.nap (Március 20 kedd)
Portugália harmadik legnagyobb városában Bragaban tettünk városnézést. A sok diák
jelenléte tükrözi, hogy egyetemi város. Nevezetességek zöme templomból áll. Ez is utal a
Portugál nép katolikus vallásosságára. Ezúton volt szerencsénk megcsodálni a gyönyörű
épületeket, ahol több stílus keveredik a romántól a barokkig.
5.nap (Március 21 szerda)
Viana do castelo városban műszaki főiskola meglátogatása.
Intézmény célja a humán. kulturális, tudományos, műszaki, és szakmai képzettség
végrehajtása.
A helyi koordinátor és a Mobilitás szakmai szervezői bemutatták számunkra az
előadótermeket, szakmai műhelyeket, laboratóriumokat. Téma a felsőfokú képzés és műszaki
képzés Portugáliába.

6.nap (Március 22 Csütörtök)
Povoa de varzim műszaki középiskolájába látogattunk el. Az ott dolgozó kollégák
körbevezettek minket a jól felszerelt intézményben. Ami nagyon szimpatikus volt számomra,
hogy a diákok egy plasztik kártya segítségével tudják intézni az étkezést, ki és belépést, így
minden tanulói mozgást a szülők illetve pedagógusok nyomon tudnak követni.

7.nap(Március 23 péntek)
Portó városnézés. Megkóstoltuk Portó borait, hajókiránduláson vettünk részt, megcsodáltuk a
város különleges, egyben gyönyörű épületeit, hídjait.

8.nap (Március 24 szombat)
Búcsúzás a szervezőinktől.
A szakmai utunk végén, bizonyítványt kaptunk a részvételünkről, és kölcsönös
ajándékozással megköszöntük szervezőink magas színvonalú munkáját és kedvességüket.
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