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Juhászné Frigyik Dóra
Az Erasmus+ Szakképzési Mobilitás projekt keretében a Tempus Közalapítvány támogatásával 3
hetes szakmai gyakorlaton vehettem részt Portugáliában 2018.05.18-tól - 06.09-ig. Nagy öröm volt
számomra, hogy betekintést nyerhetek egy csodálatos ország mindennapjaiba. Mind szakmailag, mind
emberileg nagyon vártam ezt az utazást. Háromórás repülő út után pillantottuk meg Portugália csodás
tájait. Az első állomásunk Lisszabon festői szépségű tájainak, nevezetességeinek a felfedezése. A
Benfica stadion, az Ócenárium, a bikaviadalok helyszíne a Campo Pequeno felejthetetlen élményt
nyújtott mindannyiunknak.

A szakmai feladatom az Erasmus programon belül a
számítógépes adatbázisok megismerése, a helyi
online rendszerek feltérképezése, összehasonlítása,
a

módszerek

megfigyelése,

tanulmányozása,

átültetése saját módszertani kultúránkba volt. Sok
hasznos tapasztalattal lettem gazdagabb, egy másik
európai

ország

online

adatbázisrendszerének,

gazdasági szerkezetének vizsgálta során.

Portugália négy intézményébe tettünk látogatást, mely betekintést adott a portugáliai közoktatási
rendszerbe, mind a szakképzés, mind az SNI-s gyermekek ellátása, képzése során. Május 24-én

Emeco Eto Escola de Technologia e Gestao de Barcelos Ó/Aba de neiva intézményébe, 05.25-én
Povoa de Varzim Escola Secundaria de Rocha Peixoto-ba, 05.30 Braga Apoioe Inclusao ao Autista
Intézménybe 06.05 Portó Escola Proffesional de Hotelaria e Turismo da Porto iskolákat tekintettük
meg.

Fő

feladatunk

a

duális

szakképzési

rendszer

megismerése,

a

jó

gyakorlatok,

tevékenységközpontú módszerek, kooperatív technikák megismerése, elsajátítása és átültetése a hazai
módszertani kultúránkba volt. A szakmai oktatás innovatív elemeinek, a digitális technikák
tananyagba való beépülését óralátogatások alkalmával tekintettük meg.

A szabadidőnkben, gyakran munka után is, de hétvégén mindkét nap vendéglátóink gondoskodtak
arról, hogy megismerjük a környező városok nevezetességeit, történelmét, kulturális értékeit,
láthassuk az óceánt és eljuthassunk a csodálatos szépségű tájakra. Felfedezhettük Barcelos hangulatos
utcáit, boltjait, eljutottunk a híres kirakodó vásárra, ahol a portugál kézművesek mesterek munkáit is
megvásárolhattuk. Csodálatos templomokat láttunk, valamint zarándokokat, akik az El Camino-n
haladnak Santiago de Compostelába. A Szent Jakab-út, spanyolul Camino de Santiago a világ
harmadik legfőbb keresztény zarándokútja. Több útvonal is létezik (néhányat említve: francia út,
Ezüst út, Északi út, az Angol út, a Jakab út, stb. mindegyikben közös, hogy az út Santiago de
Compostela városába vezet, melynek székesegyházában Idősebb Szent Jakab Apostol földi
maradványait őrzik. Az út már a 11. századtól ismert, ma pedig igen népszerűvé vált: nem csak a
vallásos emberek, hanem azok is megteszik, akik önmagukat keresik - évente több, mint százezren
kelnek útra, köztük közel 1000 magyar. Barangolásaink során látogatást tettünk Apulia, Esposende,
Portó, Valenzia városába, ahonnan egy hídon csak egy rövid kis séta Spanyolország Tui településére.
Kirándulásaink örök élményt szereztek gyermeknek és felnőttnek egyaránt. A három hét alatt

vendéglátóink fantasztikus ételekkel kényeztettek minket. Kóstolhattunk finomabbnál finomabb
halételeket, de a tradicionális zöldségleves ízét, valamint a PIRI PIRI csípős ízét soha nem felejtjük el.

