BESZÁMOLÓ
Tapasztalatok /szakmai –kulturális / élmények

Három csodálatos hetet volt szerencsém Portugáliában tölteni szakmai
gyakorlaton ruhaipari szakterületen. Az üzembe, ahol fogadtak, nagyon sok új
tapasztalatot és élményt nyújtott számomra, és lehetőségem volt a
kompetenciáimat is fejleszteni.
Ez az üzem Barcelosban volt. Sport ruházat gyártásával foglalkoznak. Különleges
alapanyagot használnak a termékek előállításához. Ezek az anyagok a
legalkalmasabbak arra, hogy az ember védelmét, komfortját biztosítsák, és
egészséget védő funkciókat nyújtanak. Világmárkájú termékek is kerülnek ki a
gyárból. Természetesen nagyon fontos a cég számára a környezettudatos és
fenntartható módon előállított ruhadarabok készítése. A gyakorlat alkalmával
olyan új alapanyagokat, azok feldolgozási tulajdonságait ismertem meg, új
technológiákat sajátítottam el, amit a szakmai gyakorlat oktatása során
hasznosítani tudok, tovább tudom adni tanulóimnak.
Iskolalátogatás is szerepelt a programunkban, ami konferenciabeszélgetés
formájában valósult meg, az intézmény igazgatójával és pedagógusaival online
módon tudtuk megoldani. Online került sor aszakmai beszélgetésekre,
workshopra a környékbeli szakképző iskolák számáról a képzési szerkezetről,
lemorzsolódásról, korai iskolaelhagyásról és módszerekről, ennek
csökkentésére. Zöld-digitális technológiák, rendszerek a szakképzésben,
tanműhelyekben.
Szabadidőnkben a környék nevezettességeit tekintettük meg. Portugália nagyon
gazdag történelmi nevezetességekben. Gazdag népi hagyományokkal,
kézművességgel ismerkedtünk meg, megismertük a környező városok
nevezetességeit, történelmét, kulturális értékeit, láthattuk az óceánt és
eljuthattunk csodálatos szépségű tájakra. Felfedezhettük Barcelos hangulatos
utcáit, boltjait, eljutottunk a híres kirakodó vásárra, ahol a portugál kézművesek
mesterek munkáit is megvásárolhattuk.
Bragában jártunk a Néprajzi Múzeumban, ahol megtekinthettük a portugál nép
hagyományait a mezőgazdaság területén és egyéb kézműves foglalkozásokról. A

ruhaipari területet leginkább a viseletek érintették. A kézzel készített
alapanyagok, a különböző társadalmi rétegek öltözködési hagyományairól
tanuskodtak.
A sok látványosság és látnivalókban gazdag városok mellett meg kell említeni az
óceán parti varázslatot, a bakancslistám titkos álma volt az Atlanti Óceán.
Köszönöm ezt a csodálatos élményt!
Nem hagyhatom ki a gasztronómiai élményt, számunkra szokatlan volt a
kimeríthetetlen halételek, különleges zöldségek, gyümölcsök, édességek
fogyasztása.
Kirándulásaink örök élményt szereztek mindnyájunknak. A három hét alatt a
hangulat is felhőtlen volt, gazdagodott a szakmai tudásom, a szakmai gyakorlat
minden perce feledhetetlen számomra.
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