
Erasmus mobilnost  - Porto (Portugalska) 

 

Predavatelji naše šole se že vrsto let vključujejo v projekt  Erasmus, ki nam omogoča spoznavanje 

izobraževalnih sistemov v drugih evropskih državah. Cilj takšnih izpopolnjevanj in usposabljanj je 

predvsem možnost primerjave naših in tujih izobraževanj ter vnašanje dobrih praks v domače okolje. 

Letos je že pet predavateljic obiskalo 6. mednarodni teden Univerze Yasar v Izmirju v Turčiji. Konec 

meseca maja 2013 pa sva se Dora Najrajter  in Sonja Smolar udeležili mednarodnega tedna, ki ga je 

organiziral Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto – ISCAP. Na mednarodnem 

tednu se je srečalo 51 učiteljev iz cele Evrope. Svoje pedagoške izkušnje smo izmenjevali na 

strokovnih srečanjih, ki so se vrstila skozi cel teden, teme pa so bile zelo različne: e-izobraževanje, 

uporaba Moodla,  mednarodno sodelovanje in tehnika viharjenja možganov. V prostem času, ki smo 

ga predavatelji preživeli skupaj, smo si ogledali predelavo rib in proizvodnjo ribjih konzerv, ki poteka 

v Portu. Izdelki tega proizvajalca sicer niso prisotni na slovenskem trgu, lahko pa se kupijo v sosednji 

Avstriji. Za njihove proizvode je značilno, da niso izdelani strojno, ampak je vsaka konzerva polnjena 

in obdelana ročno (razen v delu, ko se konzerva nepredušno zapre).  Strokovno delo smo zaključili s 

slavnostno večerjo, kjer so se gostitelji iz Porta izkazali s ponudbo domačih kulinaričnih dobrot, 

portovcem in kulturnim programom, ki je navdušil vse prisotne.  V drugem delu prostega časa, ki sva 

ga predavateljici lahko preživeli po svoje,  velja izpostaviti ogled samega mesta Porto in voden obisk 

ene izmed številnih vinskih kleti,  ki jih premore Porto. Obiskali sva tudi Aveiro - portugalske Benetke, 

in ugotovili, da so jim res podobne, čeprav so veliko manjše.  

Mednarodna srečanja predavateljev so v strokovnem in medkulturnem pogledu izjemno koristna, 

kajti  izmenjave dobrih praks in informacij omogočajo suverenejše zastopanje strokovnih stališč, tako 

v razmerju do države, kot tudi do študentov, kadar se jim zazdi, da so njihove študijske obveznosti 

pretežke.  

Dora Najrajter in Sonja Smolar 

 

 

 


