SZAKMAI BESZÁMOLÓ
ERASMUS + EUROMOBILITÁS
PORTUGÁLIA 2018.03.18-23

Varga József vagyok, 1979 óta vagyok közalkalmazott és ettől az időponttól dolgozom a
mostani nevén Váci SZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában, mint
szakoktató, mérnöktanár, mester tanár, illetve gyakorlati oktatásvezető. Az évtizedek során
több országban vettem részt és tanulmányoztam a szakmai képzés folyamatát és
megvalósítását. Nagy hatással volt rám a müncheni BMW gyár duális szakképzése, amit az
iskolában is bevezettünk és a mai napig osztatlan sikerrel valósítjuk meg.
Nagy érdeklődéssel vártam a portugáliai szakmai utat, ahol bepillantást nyerhettünk a
portugáliai szakképzésbe, iskolarendszerbe. 2010-ben már részt vettem Lisszabonban a
Euroskills verseny döntőjén, mint meghívott vendég és tanúja lehettem az európai szakképzés
színvonalának fejlődésmenetének.
Iskolánkból 8 fő vett részt a jelenlegi portugál szakmai úton, aminek fő irányvonala az
építészet szakterület volt. A programok magas színvonalúan voltak megszervezve, a
házigazdák mindent megtettek azért, hogy maximális rálátásunk legyen képzési rendszerükre.
Csoportunk a 0.napon ellátogatott Fatimába, mely megadta az egyedülálló hangulatát a
későbbieknek. További napokon pedig megtetkinettük Povoá de Varzim helytörténeti
múzeumát, Braga, Portó, Villa de Castello és Quimares városát, ahol ezen települések
építészeti történelmével, múltjával és jelenével ismerkedtünk meg.
Szakmai programjaink részletesebben a következők voltak:
2018.03.19-én, hétfőn fogadott minket Povoá de Varzim alpolgármestere és bemutatta a
városhoz tartozó szakiskolákat, intézményeket. 70ezres lélekszámú a város, ami a nyári
időszakban ennek háromszoroásra emelkedik a turisták áradatától.
2018.03.21-én Villa de Castelloban látogattuk meg a régió műszaki képzést folytató
technikumát, illetve főiskoláját. Szakmai műhelyeket, laboratóriumokat tekintettünk meg.
Részletesen megismertük a műszaki közép- és felsőfokú képzés helyzetét az adott régióban.
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2018.03.22-én Povoá de Varzim műszaki középiskoláját látogathattuk meg, gyakorlati
műhelyeket, közösségi tereket, magas technikai felszereltségű intézményt láthattunk.
Érdekessége, hogy a tanulók egy belépőkártya használatával minden hivatalos ügyüket intézni
tudták. Újdonság volt ebben az intézményben az, hogy egy-egy szabad kolléga Skypeon
keresztül segíti a fogyatékkal élő, vagy éppen tartós betegségben élő tanulók felzárkóztatását és
képzését.
Rendkívül pozitív volt, hogy az intézmény hasonlóan a mi iskolánkhoz napi szinten a szülők
rendelkezésére áll, személyes, i l l e t v e online formában egyaránt.
A csoportunk tagjai aktívak és érdeklődőek voltak, folyamatosan figyelve azt, hogy milyen új
és jó elemeket tudunk oktatásunkba átemelni.
A portugál kollégák, szervezők elmondása alapján motivált delegáció voltunk, elismerésként
könyveltük el, hogy a búcsúvacsora alkalmával egy magyar zászlóval díszített tortával
köszönték meg részvételünket.
Köszönöm Fricz János kollégámnak, mint projektmenedzsernek, koordinátori munkáját, ami
lehetővé tette számomra ezen az úton való részvételemet. Tapasztalataimat, - mint az eddigiek
során is- integrálni fogom a gyakorlati képzési rendszerünkbe, bővítve ezzel is a gyakorlati
szakképzés módzereit.
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