
Beszámoló 

Pályázat révén lehetőséget kaptam, hogy az iskolánkból Portugáliába utazhassak 3 hétre szakmai 

gyakorlatra. Szeptember 20-án indultunk a Liszt Ferenc repülőtérről, ahova busszal érkeztünk 

Miskolcról. Az utazás során minden rendben volt, 22 óra után érkeztünk meg Portóba, repterén 

vártak minket és a szálláshelyre Barcelosba szállítottak busszal, hideg élelmet kaptunk és 

mindenki elfoglalta a szobáját. Másnapra maradt a kipakolás. A szállásunk egy nemzetközi diák 

campuson volt, ahol több ország diákjai teljesítették külföldi szakmai gyakorlatukat. Össze is 

barátkoztam lengyel, cseh és olasz fiatalokkal. Angolul beszéltünk, eleinte nehézkesen 

értekeztünk, de a végére már sokkal jobban ment a beszéd. Szerintem angolból sokat fejlődtem a 

gyakorlat alatt. Otthon sokkal jobban oda fogok angol órán, mert rájöttem mennyire fontos, hogy 

a nyelvet tanuljunk. A munkába járás minden nap busszal történt. Megtanultam, hogy pontosnak 

kell lenni, nem szabad késni. Minden héten péntek délután team megbeszélés volt, ahol a heti 

eseményeket beszélte át a csoport. Ezek mindig vidám hangulatban teltek el. Persze ha valami 

problémánk volt a tanárainkhoz bármikor fordulhattunk. Az egyik hétvégén MOBILITY NAP 

volt ahol az éppen ott tartózkodó diákok részvételével különféle versenyeket, sportvetélkedőket 

rendeztek, az ebéd pedig egy hatalmas grillparti volt. Délután diszkóban folytatódott a program, 

ami egész késő estig tartott. Lehetőségem volt a Barcelos Expo kiállításon is részt venni, ahol a 

környék ipari és mezőgazdasági termékeit lehetett megtekinteni. Itt voltak kiállítva kárpitozott 

termékek is, amit szakmai szemmel meg is szemléltünk az osztálytársaimmal. Kielemeztük 

milyen technológiával készülhettek. Barcelos két dologról ismert: a minden csütörtökön 

megtartott nagy piacról és egy különleges, élénk, festett agyagkakasról. A festett anyagkakas 

számtalan módon van jelen szerte Portugáliában, a képeslapokon, hűtőmágnesen, kulcstartón, 

bögrén, pólón, terítőn, konyhai kötényeken. A minden hét csütörtökén megtartott hatalmas piac 

van a városban ahol az élő állat, kerámián át, ruhaneműig mindent lehet kapni. Mi is 

ellátogattunk erre a piacra, ahol vásároltam is. A hétvégi kirándulásokon eljutottunk 

Guimaraesbe, Bragába, Portóba, és az óceán partjára is. Gyönyörű ország Portugália, a városaik 

hangulatosak, az emberek kedvesek és segítőkészek. A szakmai gyakorlat elvégzéséről 

Tanúsítványt és Europass bizonyítványt kaptunk Az átadás az utolsó nap ünnepélyes keretek 

között történt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy engem is érdemesnek tartottak arra, hogy részt 

vehettem ebben a programban. Köszönöm szépen: 

 

Tamás Petra 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

Köszönöm a lehetőséget! 


