
 

Erasmus+ - mobilnost dijakov na delovni praksi na Portugalskem 

V soboto popoldne, 17. septembra, se nas je zbralo 27 dijakov programov 

trgovec, mizar, kovinar orodjar in strojni tehnik ter trije profesorji pred šolo, 

kjer smo se poslovili od domačih ter se nato z avtobusom odpeljali na letališče. 

Iz Trevisa smo z direktnim letom leteli v Porto, kjer smo po 12 urah potovanja 

prvič stopili na portugalska tla.  

Priložnosti za odhod na prakso v tujino se ne sme zamuditi, saj je neverjetna 

izkušnja. Ne samo ker se tam naučimo veliko novega o svojem poklicu in 

dobimo nove delovne izkušnje, ampak tudi ker vidimo, kako poteka delo v 

drugačnem okolju.  Spoznamo veliko novih ljudi, spoznamo tudi prijatelje iz 

drugih držav, zelo se povežemo tudi z našimi profesorji, na koncu vsega pa sam 

ugotoviš, ali si zmožen biti oddaljen od domačega okolja, prijateljev, družine in 

domače kulture za daljši čas. 

V prvih dneh smo na delovnih mestih spoznavali, kaj vse dela podjetje, kakšne 

izdelke, vse delovne postopke, ki jih opravljajo; spoznali smo tudi glavne osebe 

na firmi in delavce, ki so bili zelo prijazni. 

Za delo smo bili razdeljeni na manjše skupine, odvisno od tega, v katerem 

programu se izobražuješ. Na delovnih mestih smo dobili zelo različna dela, zato 

je tudi praksa zabavna in zelo poučna. 

Navaden delovni dan je potekal tako, da smo zjutraj odšli na zajtrk, potem smo 

se pripravili  in na avtobusni postaji blizu hotela počakali kombi, ki nas je 

odpeljal na delovno mesto. Tam smo počakali na mentorja in ta nam je določil 

delo. Delo je bilo včasih naporno včasih pa preprosto, ker se večino stvari dela s 

stroji, včasih pa je treba opraviti delo tudi brez pomoči strojev. 

Delovni dnevi so bili od ponedeljka do petka, čez vikend smo se pa odpravili na 

različne ekskurzije v Lizbono, Fatimo, Viano do Castelo, Porto. Te so bile zelo 

zanimive, poučne in hkrati tudi zabavne. Na njih smo izvedeli veliko o kulturi 

Portugalske, videli veliko znamenitosti in seveda ne smemo pozabiti, da smo 

imeli tudi čas za zabavo, kot na primer na izletu v obmorsko mesto Viana do 

Castelo, kjer smo se kopali v Atlantskem oceanu. 

http://sicbrezice.si/s-projektom-erasmus-lets-do-it-na-porugalskem/
http://sicbrezice.si/s-projektom-erasmus-lets-do-it-na-porugalskem/


Všeč nam je bil ves program, ker se je ves čas nekaj dogajalo. Na dela proste 

dneve pa je bilo zelo sproščujoče, saj smo se v hotelu družili s prijatelji, 

profesorji in tudi z novimi prijatelji, ki smo jih spoznali na Portugalskem. 

Praksa v tujini je torej nepozabna dogodivščina tako zaradi novih delovnih 

izkušenj kot tudi zaradi vseh drugih izkušenj, ki v veliki meri obogatijo življenje. 

Pravijo, da so fotografije za prijatelje, trenutki s potovanj pa ostanejo večen 

spomin samo tvoji duši; zato potujte in se pridružite Erasmus+, če le imate 

možnost. 
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