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Associação Intercultural Amigos da Mobilidade
2016. május 29 – június 12. Barcelos, Portugália

2016. május 29 és június 12 között kéthetes Erasmus+ KA1 tanulmányúton vettem részt
Barcelosban a „Lépd át a Határt!” című intézményi mobilitás program keretében. Az utazás job
shadowing volt, amely a portugál városka, Barcelos középiskolájában, valamint területi
szociális központjában került lebonyolításra. Az utóbbi terület tapasztalatairól a velem utazó
szociálpedagógus kolléga – Gyömrei Ágota – számol be. A szervezést és az utazás minden
részletét a helyi szervezet, az Associacion of Mobility Friends végezte.
Célom elsősorban


az iskolarendszer,



az oktatásszervezés



a helyi sajátosságok tanulmányozása volt, új elemek megismerése és átvétele.

Fentieket elsősorban az Escola Secundária de Barcelos (ESB)-ben, valamint az ESB vezetőivel
történő beszélgetések által valósítottam meg. Mindezt nehezítette az időpont, mivel a tanév
vége előtti utolsó napokban jártunk ott, és mindenhol vagy vizsgáztak a tanulók, vagy vizsgára
készültek. Az. hogy mégis sikeres lehetett az út, valószínűleg annak is volt köszönhető, hogy
az iskolának nagy pályázati és projektmúltja van, minden évben részt vesznek pályázati
tevékenységben, utaznak, illetve rendszeresen fogadnak külföldi pedagógusokat és diákokat
egyaránt.
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Három hosszabb beszélgetést folytattam az iskola vezetőivel, illetve volt vezetőjével:


igazgató: Jorge Manuel Fernandes Vaz Salerio



igazgatóhelyettes (Abel Varzim): Ana Maria Macedo Martins



volt igazgató: Glória Cardoso

Három alkalommal tanórát látogattam: 1 filozófia, 2 angol nyelv órát.
A kommunikáció nyelve az angol volt.
Amit az interjúkból leszűrhettem: A fennállásának most 50. évfordulóját ünneplő ESB több,
mint 2000 tanulóval és 630 pedagógussal dolgozik 8 épületben. Ebbe beletartozik az óvoda,
alsó és felső tagozat, középiskola és szakképző iskola. A középiskola és a szakképző iskola egy
új épületben van, ahol délután is folyik tanítás. Ez a hatalmas betonépület, ami 4 éve épült,
tágas, világos, jól tagolt, nagyon funkcionális. Hangulatos közösségi tere az ebédlő, a könyvtár
és előtere, a többi terem és a folyosók dekorálatlanok, kopárak, az osztálytermek állandóan
zárva. A folyosón dolgozik egy felügyelő, aki kiadja a termek kulcsait az órák előtt. Ott
jártamkor a legtöbb teremben írásbeli vizsga folyt.
Hasznosítható, újszerű tapasztalataim:
1. ESB board összeállítása és működése (igazgató + 4 helyettes speciális testülettel + 2
szakember tag: jogász és szociális felelős, + szülők és diákok képviselői havi
gyűlésekkel)
2. Jól szervezett oktatás és számonkérés
3. e-naplók
4. a tanári helyiségek rendezettsége, átláthatósága, funkcionalitása
5. érezhető jó és nyugodt emberi kapcsolatok mind a tanárok, mind a diákok között
6. az iskola részvétele a középkort megidéző városi fesztiválon
7. tanévzáró műsor a város főterén
Ez utóbbi különösen megragadott, mivel az iskola tanulói zenés, általuk szerkesztett műsorral
búcsúztatták a tanévet, tanáraik és a városka polgárai érdeklődésével és támogatásával kísérve.
Számomra, mint egy olyan kollégium vezetője számára, ahol rendszeresek a kulturális
rendezvények, ez igen érdekes volt, ráadásul hatalmas nevelőerővel bír, mivel a gyerekek abban
nőnek fel, hogy amit ők szeretnek, előadnak, az fontos másnak is, olyanoknak is, akik nem a
saját családjuk tagjai.
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Meg kellene kísérelni kilépni az intézmények falai közül, bemutatkozni a lakókörnyezetnek,
esetünkben Zuglónak, segítve ezzel is a jobb emberi kapcsolatok kialakulását.

Budapest, 2016. július 3.

Debreczeni Zsuzsanna
intézményvezető
Váci Mihály Kollégium – Budapest

A projektet az Európai Bizottság támogatta.
A szövegben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
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