POROČILO O MOBILNOSTI ERASMUS +, BRAGA 2017
Predavateljici Marta Belič in Sonja Smolar ter knjižničarka Lidija Ajtnik smo se od 11. do 18.
maja 2017 mudile na mednarodni mobilnosti v okviru projekta Erasmus + v portugalski Bragi.
Obiskale smo podjetje Bragamob in Katoliško univerzo, kjer smo se družile z dr. Emese Panyik,
ki predava predmet Turizem in menedžment. Izrazili so interes za mobilnost njihovih
predavateljev ter študentov. Vsekakor pa so pri njih dobrodošli tudi naši študenti ter zaposleni.
V nadaljevanju smo si ogledali knjižnico in njeno delovanje. Knjižnica je izjemno velika, deluje
v več nadstropjih, z zelo lepo urejenimi starejšimi čitalnicami. Trenutno se ukvarjajo s prepisom
zaloge v online sistem. Omogočili so nam tudi ogled posebnega arhiva, v katerem hranijo
dragocene in lepo ohranjene knjige, stare preko 500 let. Vpogled pa smo imele tudi v diplomske
naloge.
Obiskale smo še Podjetniški inkubator ter računovodski servis, v katerem opravlja Erasmus +
prakso dijak Žiga iz Šolskega centra Postojna. Podjetniški inkubator združuje veliko število
start up podjetij z zanimivimi idejami. Tudi oni so izrazili interes za sodelovanje z našo šolo.
Ker je mobilnost namenjena tudi spoznavanju raznih znamenitosti ter značilnosti drugih kultur,
so nam prijazni gostitelji organizirali ekskurzije v Porto, Guimarães, Bom Jesus do Monte in
Viano do Castelo ob Atlantskem oceanu. Na ekskurzijah smo ob druženju z ostalimi udeleženci
spoznale še učitelje in dijake iz Turčije, Poljske, Latvije ter tri dijake iz Slovenije.
Ravno v tem tednu je bila Portugalska v središču dogajanja; obiskal jo je papež Frančišek,
njihov predstavnik je zmagal na Evroviziji, med vikendom je bila prava nogometna evforija,
pripravljali pa so se že na prireditev poulični Braga rally ter na rimski teden. Piko na i so dodali
še študenti Univerze do Minho, ki pred izpiti zaključujejo predavanja ter se veselijo z raznimi
sprevodi in druženjem po mestu. Prepoznavni so po posebnih črnih uniformah.
Na koncu lahko strnemo, da smo doživele veliko zanimivega. Pridobile smo nova znanja, ki jih
bomo uporabile pri svojem delu in izmenjale naše izkušnje z gostitelji. Kot vselej Portugalska
ni razočarala. Pozitivno energijo in prijaznost domačinov smo prenesle tudi k nam. Več o vtisih
pa naj povedo fotografije.
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