
Beszámoló 

 

A felkészítéseken sokat tanultam Portugáliáról, így izgalommal telve vártam a külföldi 

szakmai gyakorlatot. Az iskolából indultunk, ahol a szüleink és diákok búcsúztak el tőlünk. 

Amszterdami átszállással érkeztünk meg Portóba, ahonnan busszal folytattuk tovább az 

utunkat Barcelosba. A Campusra hajnali 1-kor értünk oda és elfoglaltuk a szálláshelyünket. 

Csak másnap reggel láttuk milyen fantasztikus hely ahol lakni fogunk három hétig. Hétvégén 

megismertük a lakóhelyünk környezetével és a várossal.  

Az első munkanapon reggeli eligazítást követően mindenki a munkahelyére indult busszal. A 

Campuson egy hirdetőtáblán lehetett tájékozódni minden fontos eseményről, menetrendről. 

Ez nagyon jó volt, mert önállóan tudtuk tervezni a munkába indulásunkat és szabadidőnket, 

persze a kísérőtanárok felügyeletével. A szakmai gyakorlat három hete alatt úgy érzem 

rengeteget tanultam. Dolgozhattam különleges faanyagokkal, úgymint mahagóni, parafa. Sőt 

a munkahelyem udvarán volt egy paratölgy is. Fantasztikus, hogy közelről szemlélhettem egy 

ilyen fát. Minden nap megnéztem, rengeteg képet csináltam róla. Olyan gépeknek a kezelését 

tanultam meg amit itthon elérhetetlen számomra. Az tetszett még a munkahelyen, hogy csak 

természetes alapú festékekkel, kezelő anyagokkal dolgoztak. A munka szervezésénél is 

ügyeltek, hogy ne legyen felesleges munkafolyamat, időkiesés, mindig rendelkezésre álltak az 

alapanyagok a munka elvégzéséhez. Az is tetszett még nagyon, hogy ügyeltek a 

védőfelszerelések használatára is, mindenkinek természetes volt ennek a viselése. A 

munkahelyen a munkatársak nagyon segítőkészek voltak. Segítettek a beilleszkedésben, 

türelmesek voltak velem. Igaz néha akadtak kommunikációs nehézségek is, mert ott sem 

mindenki beszélt angolul, de mindig sikerült megérteni egymást.  

A hétvégi kulturális programok alkalmával Portugália több nevezetes városával ismerkedtem 

meg. Jártam Guimares-be, ahol megnéztük Portugália első királyának várát, Bragában 

felmentünk a Bom Jesus do Monte zarándok helyre, ami a város feletti dombon van és 

gyönyörű kilátás nyílik a városra. Valenca-ba is eljutottunk, a Portugál-Spanyol határon lévő 

városba. A két országot a Minho folyó választja el. A folyón átsétálva Tui városát megnéztük, 

ez a hely fontos állomása a Szantiágóba tartó zarándokoknak. Kirándultunk Portóba is, ahol 

rövid hajó utat tettünk a Duoró folyón, majd megnéztük a város nevezetességeit. A bazilikát, a 

pályaudvart ez nagyon tetszett, gyönyörű sok kék csempére festett kép majd a város jelképét a 

barokk Torre dos Clérigost. Jártunk az óceán parton is, sajnos a víz hidegvolt, nagy volt a 

hullámzás így nem tudtuk ki próbálni milyen az óceánba fürdeni.  



Nagyön örülök, hogy lehetőségem volt részt venni ebben a programban, kipróbálhattam 

külföldi munkahelyen is magam, mert nagyon sokat tanultam belőle, amit a későbbi életem 

során biztosan hasznosítani tudok. 
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