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Szakmai tanulmányút 

Portugália 

Fogadóintézmény: BRAGAMOB 

Időpont: 2017. március 12-19.  

(4 munkanap, 2 utazási nap, 2 nem támogatott nap) 

Téma: A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a portugál szakképzési 
rendszer működését, a gyakorlati és elméleti képzési szakaszok összehangolását, 
valamint a gyakorlati képzőhelyeken folyó termelési és képzési munkát. 

A csoport tagjai:  

 Hegedűs János  
 Küstel Richárd  
 Rákosi Viktória  
 Petrezsél Tibor  
 Tóth Judit Emma  
 Martos Tibor  

 

Meglátogatott cégek és iskolák: 

- Sociedade Agro-Pecuária Sepúlveda & Filho, Lda 

- Exploração Agrícola Manuel Vilaça, SA  

- Trote - Centro Hípico, S.A. 
- Escola Profissional De Agricultura E Desenvolvimento Rural De Ponte De Lima 

  
Kulturális programok: 

- Porto 

- Viana do Castelo 

- Guimaraes 

- Braga, Bom Jesus and Sameiro 

Fő cél: a gyakorlóhelyek megtekintése, kitekintés a portugál szakképzési rendszerre, 
összehasonlítása a magyar rendszerrel, kulturális tapasztalatok szerzése, jó gyakorlatok 
hazai beépítésének, hasznosításának lehetősége, mobilitási programok szervezésében 
tapasztalatcsere, partnerkapcsolatok ápolása, interkulturális szemléletformálás, szakmai 

idegen nyelv gyakorlása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, elméleti és gyakorlati képzés 
összehangolásának módja, jó gyakorlatai, iskolai tanműhelyek fenntarthatósága, 
finanszírozása, gyakorlati képzőhelyekkel való viszony kialakítása, kapcsolattartás módja 
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Sociedade Agro-Pecuária Sepúlveda & Filho, Lda 

- szarvasmarha telep 

- trágyatárolás megoldott 

- patakvíz 

- inszeminálás 

- gépek sajátok 

- takarmány egy része vásárolt 

- tej mennyiség jelentős 

Exploração Agrícola Manuel Vilaça, SA 

- gépek béreltek 

- takarmány egy része vásárolt 

- trágyatárolás nem megoldott 

- tej mennyiség nem jelentős, nem hoz profitot 

Trote - Centro Hípico, S.A. 

- Lovászat – lovasterápiával is foglalkoznak 

- pszichológus lány, játszva tanulnak a lovon ülve 

- bértartás 

- fedett pálya lelátóval, nemzetközi versenyek 

- kültéri pálya 

Escola Profissional De Agricultura E Desenvolvimento Rural De Ponte De Lima 

- mezőgazdasági iskola 

- tangazdaság 

- csirkék, szarvasmarha, sertés 

- speciális sertés, 2 hetesen már vágják 

- borászati képzés 

- közismeretis tanárok országos lista szerint kerülnek akár az ország más pontjára  - 
őket az állam foglalkoztatja és fizeti 

- gyakorlati tanárokat az adott iskola veszi fel és fizeti 
- tanárfizetés nem túl magas 

- nyáron a szakmai tanárok látják el a gyakorlatot a tangazdaságban 

- diákok a második és a harmadik évben 2-2 hónapos egybefüggő gyakorlatra mennek 
külső helyre, ami lehet külföld is 

- étteremben gyakorlat az élelmiszeripari képzésben résztvevőknek 

- precíz és pontos gazdasági munka 

- méhészet kialakítása 

- közös használatú terek és saját irodák 

- diákok órarendje reggeltől estig, egyik napszakban gyakorlat, másik napszakban 
elmélet 

- nyelvtudás gyenge 

- együttműködés helyi önkormányzatokkal 
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A mezőgazdasági középiskola, amit megnéztünk, Bragától 20 percnyi autózásra volt. A kb. egy 
hektáros területen elterülő gazdaság magába foglalta a modern kialakítású iskola épületet, egy 
borászati üzemet, szarvasmarha istállót, rideg tartású sertéstelepet, üvegházakat, szépen művelt 
szőlőt és egy kisebb méretű szántó területet. Az egyes gazdasági helyszíneket szépen kialakított 
köves utak kötötték össze, amiket növények szegélyeztek. Nagyon kulturált, gondozott képet 
festett az intézmény egésze. Betekintést kaptunk a tanulók munkarendjéről, megnéztük a 
tantermeket, gyakorlati helyeket és a gyakorlati helynek is használt konyhát és ebédlőt. A tanárok 
helyzetéről is kaptunk tájékoztatót, ami eléggé vegyes érzelmeket váltott ki a csoport tagjai között.  

A szakmai programokon túl kulturális programokat is szerveztek részünkre. Házigazdáink 
bemutatták Bragát, történelmét, gyönyörködtünk a régi város épületeiben, egyházi 
nevezetességeiben. A görög tanári csapattal együtt részt vettünk egy vonat kiránduláson Portóba, 
ahol a világörökség részét képező belvárost és a folyópart épületeit néztük meg, és 
megkóstolhattuk az igazi portói bor ízét. Buszos kirándulás keretén belül elutaztunk Aveiroba és 
Viana do Castellóba. Az óceán látványa lenyűgöző volt. Guimares városában barangolhattunk az 
ezer éves épületek, romok között, megismerkedhettünk az ország történelmével. 

Vendéglátóink és a program lehetővé tette, hogy ezt a tőlünk távoli országot megismerhessük. A 
program anyagi támogatási rendszere lehetővé tette, hogy a normális keretek között a 
gasztronómiai ismereteinket is bővítsük. Nagyon színvonalas kiszolgálásban volt részünk, 
megismertük a portugál ételeket és a portugál borászat kiváló borait. A program lehetővé tette, 
hogy kötetlen formában is megismerjük közvetlen környezetünk életét, mindennapjait. Élmény volt 
sétálni, vásárolni a helyi piacon. A szállásunk, ahol majd a tanulóink is lakni fognak, tiszta, lakható 
szálloda volt.  

A tanulmányút általános értékelése 

A tanulmányút szervezői sikeresen szervezték a megadott témakör köré a programot. A résztvevők 
nagyon elégedett voltak a programmal, a szervezéssel, mindenki sok hasznosítható tapasztalattal 
gazdagodott.  

A tanulmányúton részt vevő kollégák időben magkapták a szervezőktől a résztvevők névsorát, 
email-es elérhetőségét, tájékoztattak minket az előkészületekről, a programról, a 
szállodafoglalásról stb. Ez jelentősen megkönnyítette a résztvevők felkészülését a tanulmányútra. 
Szakmai segítséget portugál házigazdáinktól, nyelvi segítséget kolléganőnktől, Tóth Judittól 
kaptunk. Kiemelendő a vendéglátók rendkívül barátságos, segítőkész hozzáállása a csoporthoz. A 
szakmai programokon kívül igyekeztek bemutatni az ország kulturális és történelmi 
nevezetességeit, gasztronómiai sokszínűségét. Nagyon közvetlen és barátságos emberekkel 
találkoztunk, jó benyomást keltett bennünk az ország. 

Az előkészített program egyes elemei szoros összhangban álltak a tanulmányút céljaival. Három 
gyakorlati munkahely és egy mezőgazdasági középiskola megtekintése volt a program része. A 
csoportunkat kisbusszal szállították el a gyakorlati helyekre. A helyi segítőnk, házigazdánk 
tolmácsolásában ismertük meg a helyi viszonyokat. A portugáléról angolra, és arról magyarra 
fordítás egy kicsit lelassította és talán pontatlanná, nehézkessé tette az információk átadását. Ez 
nem a vendéglátók, hanem a csoport nyelvi kompetenciájának hiányából adódott. 

Összességében elmondható, hogy a projekt eredményei megvalósultak, a kollégák 
betekintést nyerhettek a portugál szakképzési rendszer működésébe és a jó 
gyakorlatokkal rendelkező duális rendszert is megismerhették. 
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A tapasztalatokat a kollégák az itthoni pedagógusokkal, szakmai munkatársakkal is 
megosztották, javaslatokat tettek arra vonatkozólag, hogy az ehhez az intézményhez 
kiutazó diákok milyen gyakorlati képzést hajtsanak végre, hogyan lehetne a nemzetközi 
együttműködésen még jobban javítani. 

Fontos eredmény, hogy a partner ISO 9001:2015 minőségirányítási tanúsítvánnyal is 
rendelkezik, ami olyan profi példát állított a csoport elé, melynek itthoni hasznosítása 
egyértelmű cél. A minőségirányítás egyébként is fontos a mobilitások szempontjából, így a 
nemzetközi ügyrendet a résztvevők a mobilitás alkalmával első kézből tapasztalhatták 
meg, a visszajelzések alapján ezen a téren is pozitívak a tapasztalatok. 
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