
Mednarodni izobraževalni teden
v Portu na Portugalskem
dragan kesič
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V času od 26. do 29. maja 2010 je v Portu na Portugalskem v izo-
braževalni instituciji iscap potekal že tradicionalni Mednarodni
teden izobraževanja (International Week), ki je združil dvaindvaj-
set predavateljev iz štirinajstih evropskih držav. Udeleženci so v
okviru programa evropske mobilnosti učiteljev in tudi drugih do-
govorjenih oblik sodelovanja portugalskim študentom, ki študi-
rajo na iscap, predstavili različna vsebinska in tematska izobra-
ževalna področja. Take oblike sodelovanja z izmenjavo izobraže-
valnih in pedagoških izkušenj v okviru programa evropske mo-
bilnosti učiteljev in študentov pomagajo k spoznavanju različnih
evropskih izobraževalnih ustanov, k izmenjavi znanj in izkušenj
ter tako dolgoročno krepijo enoviti evropski izobraževalni sistem.
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iscap

iscap – Instituto Superior de Contabilidade e Administracao do
Porto oziroma Institute of Accounting and Administration of Porto je
organizacijsko del enega od največjih in najbolj uglednih javnih, tako
imenovanih politehničnih inštitutov na Portugalskem – Polytechnic
Institute of Porto (ipp). iscap je bil ustanovljen z dekretom portu-
galske vlade 6. maja 1976. leta in je ena od najstarejših portugalskih
izobraževalnih ustanov, če upoštevamo razvoj sodobne portugalske
države. Predhodnik iscap-a, icip (Industrial and Commercial In-
stitut of Porto), je bil namreč ustanovljen že daljnjega leta 1886 in
je predstavljal prvo osnovo za poučevanje naprednih in sodobnih
industrijskih in komercialnih znanj na Portugalskem.

iscap je v predelu Porta, ki se imenuje S. Mamede de Infesta ozi-
roma Matosinhos ter je zelo blizu danes enega najsodobnejših in
največjih celovitih portugalskih izobraževalnih kampusov, Campusa
ipp. Na iscap se vsako leto vpiše okoli 4.000 študentov v dodiplom-
ske in podiplomske študijske programe na različnih študijskih sme-
reh oziroma programih, kot so računovodstvo (Accounting), medna-
rodno poslovanje (International Commerce), marketing (Marketing),
poslovno komuniciranje (Business Communication) ter splošni ad-
ministrativni program in prevajanje (Administrative Assistance and
Translation).
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Poudariti moramo, da je iscap v zadnjih nekaj letih močno inter-
nacionaliziral svoje dejavnosti, saj mu je uspelo razširiti in vzposta-
viti močno mednarodno mrežo programskega izobraževalnega sode-
lovanja z več kot tridesetimi različnimi izobraževalnimi ustanovami v
Evropi. Sodelovanje poteka v okviru programa evropske mobilnosti
učiteljev in študentov, veliko programskih izmenjav pa opravijo tudi
v okviru evropskih izobraževalnih programov Erasmus, Socrates in
Leonardo.

V zadnjih nekaj letih se je zato močno povečalo število izmenjav
pri študentih in tudi učiteljih, ki bodisi prihajajo na iscap ali odha-
jajo na izmenajve v druge izobraževalne ustanove v Evropi. Poleg
tega sta organizacija in izvedba Mednarodnega tedna izobraževanja
(International Week) iscap-u omogočila proces internacionalizacije
v domačem okolju (Internationalisation at Home), saj ta manifesta-
cija, ki postaja že tradicionalna, vsako leto privabi vedno več učite-
ljev, pedagogov iz različnih evropskih držav, in študentov. Odgovorni
na iscap-u se zavedajo pomena širše internacionalizacije institucije,
saj močno spodbujajo vse načine za večjo uveljavitev v širšem evrop-
skem izobraževalnem prostoru. Tako si iscap povečuje ugled in si
prizadeva, da bi pritegnili čim več študentov tudi iz drugih evrop-
skih in zunajevropskih držav.

Mednarodni teden izobraževanja

Na letošnjem Mednarodnem tednu izobraževanja (International
Week) je sodelovalo dvaindvajset predavateljev iz štirinajstih evrop-
skih držav, in sicer iz Belgije, Češke, Danske, Finske, Irske, Italije,
Litve, Madžarske, Nemčije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slove-
nije in Turčije. Predavatelji smo portugalskim študentom predstavili
različna tematska področja in sklope. Sam sem jim predstavil globa-
lizacijo, mednarodno poslovanje in strateški razvoj mednarodnega
poslovanja. Študentje so z velikim zanimanjem spremljali predsta-
vljeno tematiko in se s postavljanjem različnih vprašanj, s komen-
tarji in aktivnim sodelovanjem dejavno vključevali v razpravo. Izme-
njava mnenj med predavatelji je pokazala, da je bilo med portugal-
skimi študenti za predstavljena predavanja in tematike zanimanje
zelo veliko, saj so vsi pohvalili aktivno spremljenje in sodelovanje
študentov. V okviru Mednarodnega tedna izobraževanja (Internatio-
nal Week) pa je bila dobro organizirana tudi predstavitev posamez-
nih držav in institucij, od koder smo prihajali predavatelji. Tako je
vsak predavatelj lahko predstavil in promoviral svojo državo in ma-
tično izobraževalno ustanovo, kar je še dodatno prispevalo k uspe-
šnemu medsebojnemu spoznavanju ter izmenjavi izkušenj.
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Mednarodni izobraževalni teden

Porto

Porto je danes drugo največje mesto na Portugalskem in ima okoli
270.000 prebivalcev. Leži na severu države, ob izlivu reke Douro, kar
v prevodu pomeni zlata reka, v Atlantski ocean. V preteklosti so po
reki Douro z lesenimi čolni prevažali sode vina portovca, po kate-
rem je Porto v svetu tudi najbolj znan. Na drugem bregu reke Douro,
kjer je mestece Vila Nova de Gaia, so številne gostilnice, v katerih je
mogoče poskusiti različne vrste portovca.

Poleg omenjenega svetovno znanega portovca so za Porto značilne
še nekatere druge znamenitosti. Mesto ima zelo pestro zgodovino,
saj je za časa Rimljanov na tem območju obstajala naselbina, ki se
je imenovala Portus Cale. Takrat je na tem ozemlju vladal Henrik
Burgundski, njegov sin Alfonz Henrik pa je bil zaslužen za to, da je
Portugalski priboril naziv neodvisnega kraljestva. Leta 1387 se je ta-
kratni vladar Janez I. poročil z Angležinjo Filipo iz Lancastra. Imela
sta sina, znanega Henrika Pomorščaka, ki je bil rojen prav v tem me-
stu. Skozi stoletja je Porto pridobil sloves uporniškega mesta. Leta
1822 so dobili prvo liberalno ustavo, portugalski prvi republiški na-
mestnik pa je bil izvoljen v letu 1878 prav iz Porta.

V mestu je zelo razvit podzemni transportni sistem; proge so ozna-
čene z različnimi barvami (oranžna, modra, zelena, rumena); v zelo
kratkem času in ovsem enostavno je mogoče priti z enega konca me-
sta na drugega. Center Porta predstavlja avenija Avenida dos Alia-
dos, na severu katere so mestna hiša, glavna pošta in najrazličnejše
banke. Na jugu oziroma južno od avenije, kjer se ta konča, je Trg
svobode (Praça de Liberdade), glavni mestni trg.

Ena od znamenitosti, ki je zahodno od centra, je stolp – Torre dos
Clérigos. V 18. stoletju je ta stolp z 225 ovalnimi stopnicami zasnoval
italijanski arhitekt Nicolau Nasoni. Z vrha je prelep razgled na celo-
tno mesto. Na zahodni strani leži tudi park z zgradbo Palácio de Cri-
stal. V devetnajstem stoletju je bila v osrednjem delu vrta kristalna
palača, danes pa je v središču parka športni paviljon. Jugovzhodno
do jugozahodno od mestnega središča so še druge znamenitosti, kot
na primer: Cerkev svetega Frančiška (Igreja de São Fancisco), Cer-
kev svete Klare (Igreja de Santa Clara), Cerkev Usmiljenja (Igreja
da Misericórdia), Palácio da Bolsa, Ribeira, Centro Portugês de Fo-
togafia, Museu do Vinho do Porto, železniška postaja São Bento, ki
leži v samem središču mesta. Na notranjih stenah vhodne hale so na
ploščicah naslikani prizori iz vsakdanjega življenja in številnih zgo-
dovinskih bitk. Nasploh je za mesto zelo značilno, da so stene zgradb
prekrite s poslikanimi ploščicami, ki jih imenujejo azulejos.
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Vzhodni del Cerkve svete Klare (Igreja de Santa Clara) je včasih
pripadal frančiškanskemu samostanu. Cerkvi bi lahko pripisali got-
ski in renesančni umetnostni slog, prav tako pa je polna pozlače-
nega lesa. V Cerkvi Usmiljena (Igreja da Misericórdia) pa je dan-
danes muzej, v katerem lahko najdemo renesančno sliko neznanega
avtorja Fons Vitae (Vodnjak življenja). Slika prikazuje Dom Manu-
ela I. in njegovo družino okoli vodnjaka, napolnjenega s Kristusovo
krvjo. Palácio da Bolsa je neoklasičen spomenik, zgrajen med letoma
1842 in 1910 za trgovce, ki so trgovali z denarjem. V zgradbi sta dve
dvorani: Dvorana narodov (Pátio das Nações) ter Arabska dvorana
(Salão Árabe). Zelo zanimiv in znamenit je tudi obalni pas, Ribeira
na jugu mesta, kjer se vrstijo pisane hišice, spolzke, ozke ulice, na
reki Douro pa lahko še vedno opazimo znamenite barcos rabelos –
barčice za prevažanje portovca.

Zelo znana sta tudi dva muzeja: muzej fotografije (Centro Portu-
gês de Fotografia) si lahko ogledamo v zgradbi, v kateri je bil včasih
zapor, muzej vina portovca (Museu do Vinho do Porto) pa je svoja
vrata odprl šele pred kratkim, leta 2004.

Ena od najbolj opaznih znamenitosti mesta je katedrala Sé. Zgra-
jena je bila v 12. stoletju ter v celoti prenovljena v 18. stoletju. To
zgradbo je prav tako zasnoval in zaznamoval italijanski arhitekt Ni-
colau Nasoni.
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