
 

 

Beszámoló 

 

A külföldi szakmai gyakorlat lehetősége nagy örömmel töltött el, hogy az 

Erasmus+ pályázat keretén belül utazhattam a munkatársaimmal. Fontosnak tartom a 

külföldi tapasztalatcserét, mint a diákok, mint a kollégák szempontjából.  A szakmai 

gyakorlat egyik helyszíne Barcelos Manhente városrészben volt, ami egy jól felszerelt 

YAMAHA Szakszerviz. A motorszervizben java részt motorok, kvadok, kerékpárok és 

hibridkerékpárok szerelésével, beállításával foglalkoznak. Ez egy tipikus családi 

vállalkozás, ami Portugáliára jellemző. Nagyon készségesen fogadták a tanulókat és 

igyekeztek sok mindent megmutatni a munkafolyamatokból. A feladatok közé tartozott 

a kerékcsere, olajcsere, motorblokk tisztítás, autóvillamosság, centrírozás. A hibrid 

kerékpárnál villamossági szerelések, fékrendszer és karbantartási munkálatok. Továbbá 

megrendelésekkel és üzembe helyezéssel is foglalkoznak, új motorok, kvadok és 

kerékpárok esetében. A közlekedés szempontjából előnyben részesítik a 

motorkerékpárokat. A földrajzi adottságoknak megfelelően Portugáliában sokkal több 

motor és kvad van, mint Magyarországon. 

Lehetőségem volt egy másik cégnél is vizsgálni a fogyatékos fiatalok munkaerő-

piaci helyzetét. A Santa Eugénia Étteremben voltam és örömmel tapasztaltam, hogy 

szívesen alkalmazzák a sérült fiatalokat. A munkahelyeken találkoztam alkalmazásban 

kerekes székes, látássérült fiatalokkal is.  

A képzési munkaprogram során öt szakképző intézménylátogatására volt 

lehetőség. Mindegyiknek más volt a specialitásuk. A hospitálások és szakmai 

műhelymunkák alkalmával bepillantást nyerhettem a Portugál szakképzési rendszerbe, 

választ kaptam olyan kérdésekre melyek a tanulói értékelési módszerekkel, IKT-s 

technológiák, azok tanórai alkalmazásával, lemorzsolódással kapcsolatos kérdésekre, 

annak kiküszöbölésére, környezettudatosságra neveléssel, a zöld rendszerek 

fejlesztéséről oktatás-nevelés folyamatába, a tanórákba való beépíthetőségéről szóltak. 

Előadást láthattam, mely az e-learnig-ről mint az oktatás és szakképzés új módszeréről, 



 

 

külső és belső vizsgáztatásról, felnőttoktatásról, a felnőtt szakképzésről szólt. 

Portugáliában mindegyik képző intézménynél megfigyelhető volt, hogy cselekedtető, 

élményszerű oktatásra törekszenek, amit az itthoni pedagógiai gyakorlatomba szeretnék 

beépíteni.  A tanult új módszerek megfigyelése és átültetése során, pedagógusi 

eszköztáram gazdagítására nyílt lehetőségem. 

Portugália egy csodálatos ország, ahol kedvesek és nyitottak az emberek magukkal 

ragadó városkákra és lenyűgöző természeti szépségekre számíthatunk. Az Atlanti óceán 

magával ragadó és páratlan szépségű. 

Értékes tapasztalatokkal, felejthetetlen élményekkel gazdagodtam, de ami talán 

még fontosabb, egy nyitottabb és motiváltabb emberként tértem haza.  Lehetőségem 

nyílt megcsodálni az ország több városát, melyek lenyűgöztek, szépségükkel és kulturális 

látványosságokkal. Többek közt: Barselos, amely egy különösen pezsgő, élettel teli város, 

sok-sok fiatallal, hangulatos utcácskákkal, parkokkal és gazdag kulturális kínálattal. 

Apulia óceánparti városka, Esposende az üdülő város, Braga, Guimares, Ponte de Lima, 

Vienna do Costello, Porto a kikötőváros, amely borairól híres. Láthattam a csodálatos 

Duoró völgyét és elutaztunk Portugália egyetlen nemzeti parkjába Geresbe. A 

gasztronómiai élmények is fantasztikusak voltak. Alkalmunk volt többféle halételt és a 

desszerteknél, pedig a jellegzetes tojáskrémmel töltött Portugál süteményeket, 

édességeket megkóstolni. 

Úgy gondolom, az Erasmus szakmai út, sokban hozzájárult, szakmai 

fejlődésemhez, kulturális és a nemzetközi kapcsolatrendszerem bővítéséhez. 
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