Porto …
Mesto sonca, mesto vina, mesto dobrih ljudi, mesto arhitekture, mesto …, mesto sanj.
V mestu Porto so dovoljene sanje. Tako, kot povsod drugje sicer, ampak tu so sanje
nekaj posebnega. Tu ljudje človeku pomagajo sanjati, pomagajo mu te sanje celo
doživeti. Prijaznost, nasmeh, dobrodošlica, pripravljenost pomagati in še marsikaj od
dobrih človeških lastnosti bi lahko pripisali Portugalcem. Ko se pelješ na strehi
turističnega avtobusa in ti otroci, ki so komajda spregovorili v svoji portugalščini, ob
tem, ko čakaš na rdeči luči semaforja, v angleškem jeziku vzklikajo »Hello my friend«,
potem se resnično zaveš kako topli ljudje so po duši. Od tistih nežnih najmlajših dušic,
do starejših, ki so v življenju dali že marsikaj skozi.
V nedeljo, 27. maja 2012, sem z zagrebškega
letališča odletel proti Lizboni in potem naprej
proti Portu, kjer sem se nastanil v zelo solidnem
in hkrati cenovno zelo ugodnem hotelu StarInn.

Lizbona iz zraka podnevi in ponoči

Moj prvi stik na šoli je bil v ponedeljek, ko so nas gostitelji izredno lepo in gostoljubno
sprejeli, nam podali osnovne informacije, razkazali šolo, pripravili degustacijo
značilnih portugalskih specialitet hrane in pijače, večerjo in kratek kulturni program, v
katerem sta nam zapeli njihovi dve glasbeni skupini, in sicer najprej ženska in nato še
moška Tuna (op. p. to je študentska glasbena skupina). Prav tako pa je bila to
izredno dobra priložnost za spoznavanje ostalih udeležencev.

Kot sem že uvodoma dejal, so to zelo topli ljudje in v tej luči so se predstavili tudi v
torek, ko so nam organizirali celodnevni izlet v mesto Guimarães, mesto kjer se je
rodila Portugalska. Prekrasno mesto, ki se letos poleg našega »totega Maribora«
ponaša z nazivom Evropska prestolnica kulture 2012.

Guimarães

Sreda, četrtek in petek so bili namenjeni strokovnemu delu in sicer sem se udeležil
različnih delavnic z zelo različnimi temami, ki so jih organizirali za strokovne delavce.
Komunikacija, prevajanje, centralizacija, mednarodni odnosi, E-izobraževanje in
inovacije v izobraževanju, odnosi z javnostmi in arhiviranje so bile teme, o katerih
smo razpravljali na teh delavnicah. Veliko poudarka pa je bilo dano na način poteka
delavnic, saj so potekale v smislu razgovorov in izmenjavi dobrih praks v državah, iz
katerih smo udeleženci prihajali.

Popoldnevi pa so bili prosti, da smo lahko spoznavali lepote Porta, saj kot so nam
dejali, je eden največjih namenov tega dogodka, da spoznamo mesto in se enkrat še
vrnemo. Kot turisti… Videl sem mnogo zanimivih stvari. Značilne zgradbe s fasadami
iz keramike, železniško postajo, različne muzeje, značilne mostove čez reko Douro,
življenje in utrip na ulicah, življenje ob obali Atlantskega oceana… Pa še bi lahko
našteval. Vožnja z ladjico po reki Douro, vožnja z njihovimi avtobusi, podzemno
železnico, vlakom, taksiji, mali nakupi …

Pa je že nedelja, 3. junij 2012 – Porto proti Frankfurtu in pristanek v Zagrebu…
Se opravičujem, vendar sem pozabil na začetku, pa naj povem na koncu. Udeležil
sem se Mednarodnega tedna 2012 na šoli ISCAP v Portu na Portugalskem, ki ga
tradicionalno organizirajo v okviru mednarodne dejavnosti te šole. Najlepša hvala za
vse, za vso gostoljubnost, prijazne besede in lepe nasmehe Alexandra, Ana, Suzana,
Carla … Verjetno sem koga izpustil, pa vendar mi naj oprosti. Vsem, ki ste kakorkoli
povezani s tem dogodkom, bodisi kot organizatorji bodisi kot udeleženci, HVALA
VAM za prijeten teden v sončnem Portu.

Mitja Hudovernik ☺

