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„Portugalski system edukacji okiem
obserwatora”

         Sieć  szkolna  w Portugalii jest  scentralizowana  i  podlega

Ministerstwu Edukacji. 

Można wyróżnić cztery szczeble administracji szkolnej, które odpowiadają

za różne typy szkół.  Szczebel centralny odpowiada za cały system, szczebel

regionalny  –  za  szkolnictwo  początkowe   i  średnie.  Kształcenie  jest

obowiązkowe w wieku  od 6 do 15 lat.  Uczniowie, którzy osiągnęli limit

wieku kształcenia obowiązkowego (15 lat), a nie ukończyli z pozytywnymi

ocenami IX klasy, mogą kontynuować kształcenie obowiązkowe w ramach

kształcenia dorosłych.

          Ministerstwo Edukacji określa podstawy programowe dla całego

kraju. Wydaje także ogólne wytyczne w zakresie metodyki nauczania, które

w trakcie realizacji nauczyciele szkół dostosowują do warunków lokalnych.

          Przedmiotami obowiązkowymi są: język portugalski, matematyka,

języki obce, historia i geografia Portugalii, przedmioty ścisłe i przyrodnicze,

wychowanie fizyczne oraz sztuka.

          W skład systemu edukacji w Portugalii wchodzą:

 przedszkola,

 szkoły podstawowe,

 szkoły średnie,
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 szkolnictwo wyższe .

                    Do przedszkoli - A Educação Pré-Escolar  - chodzą  dzieci, które

ukończyły  3   rok  życia.  Mają  one  charakter  fakultatywny.  Wśród  przedszkoli

można wyróżnić następujące typy: przedszkola stacjonarne, przedszkola wędrowne

( funkcjonujące na odległych i słabo zaludnionych obszarach wiejskich ), świetlice

przedszkolne  ( funkcjonujące w miastach, gdzie brakuje miejsc w przedszkolach

stacjonarnych ).

 Szkoła podstawowa - Ensino Básico jest obowiązkowa, powszechna, bezpłatna   

i jednolita. Trwa 9 lat i obejmuje:

 czteroletni cykl nauczania zintegrowanego,

 dwuletni cykl kształcenia przygotowawczego,

 trzyletni  cykl  przygotowujący  uczniów  do  podjęcia  decyzji  o  wyborze

i kierunku dalszej nauki, a także dający podstawową wiedzę techniczno  -

zawodową.

                   Rekrutacja uczniów do szkół średniej odbywa się zgodnie z zasadą

rejonizacji,  jednak na życzenie rodziców możliwe jest umieszczenie dziecka poza

rejonem  w  miarę  wolnych  miejsc  w  danej  szkole,  a  także  wybranie  profilu

zgodnego z preferencjami ucznia. W państwowych szkołach średnich nie pobiera

się  opłat.  Państwo  wspomaga  również,  w  ramach  umów,  placówki  prywatne

działające  w  rejonach,   w  których  szkoły  państwowe  nie  funkcjonują  lub  nie

dysponują wystarczającą liczbą miejsc.

Szkoła średnia -  Ensino Secundário  trwa 3 lata oraz ma charakter jednolity.

W czasie nauki uczniowie mają dostęp do różnego rodzaju kursów kierunkowych:
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Científico-humanísticos , Profissionais , Artísticos Especializados , Tecnologicos .

Do  rozpoczęcia  nauki  w  szkole  średniej  II  stopnia  uczeń  musi  posiadać

świadectwo ukończenia   dziewięcioletniego  kształcenia  obowiązkowego.  Uczeń

ubiegający  się  o  przyjęcie  do  szkoły  zawodowej  również  powinien  ukończyć

edukację  obowiązkową  lub  posiadać  równoważne  kwalifikacje.  Uczniowie

powyżej  18  roku  życia,  którzy  chcą  kontynuować  naukę,  realizują  programy

w ramach kształcenia dorosłych.

                   Uczniowie są oceniani na zakończenie każdego semestru i każdego

roku szkolnego. Do uzyskania promocji konieczne jest uzyskanie min. 10 punktów

(w skali 0-20) w wyniku oceny przeprowadzanej na szczeblu szkoły 

                   Szkolnictwo wyższe  zorganizowane jest w podobny sposób, jak

w  Polsce  tj.  opiera  się  na  trzech  kolejnych  stopniach:   studia  licencjackie

(a licenciatura),  studia magisterskie (o mestrado) , doktorat (o doutoramento) –

tylko w wariancie uniwersyteckim.
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„Pokaż nam plusy swojego Erasmusa+ ”

                    Powołany do życia program Erasmus+ zakłada, że skorzysta z niego

do  2020  roku  4  miliony  osób.  Szeroka  oferta  programu  skierowana  jest  do

instytucji, które kształcą młodzież szkolną oraz dorosłych. Jego całkowity budżet

to prawie 15 mld euro.

                   Z naszej szkoły z tygodniowego Job shadowing w Portugalii pod

nazwą:  „Krok  po  kroku  sięgamy  po  europejskie  kwalifikacje  zawodowe”

skorzystało 12 nauczycieli. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.

Na czym polega  urok projektu? Pytanie o plusy i minusy udziału w mobilności

zostali zapytani w ankiecie uczestnicy mobilności ZSZ nr 3 w Starachowicach. 

Oto  ich odpowiedzi.

 „Zaletą  uczestnictwa  w  projekcie  jest  doskonalenie  własnego  warsztatu

pracy, zdobycie nowych doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych

doskonalenie  umiejętności  językowych,  poznanie  historii  i  kultury

Portugalii.  Dzięki  projektowi zapoznałem się  z  zasadami  funkcjonowania

portugalskiego  rynku  pracy  oraz  powiązaniem  jego  potrzeb  z  ofertą

edukacyjną ”.

 „  Plusem Erasmusa  +  jest  bezpłatna  rekrutacja  i  powszechność  dostępu.

Dzięki  mobilności  poznałam  innowacyjne  metody  kształcenia

teoretycznego.  Pogłębiłam  umiejętności  organizatorskie  ,  językowe.

Poznałam dania portugalskiej kuchni.”

 „Poznanie  specyfiki  szkolnictwa  głównie  zawodowego.  Doskonalenie

porozumiewania  się  w  języku  angielskim,  poznanie  kultury,  kuchni

społecznych zwyczajów i tradycji.”
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 „Doskonalenie  umiejętności  zawodowych  i  językowych.  Nawiązanie

nowych kontaktów i wymiana doświadczeń z nauczycielami portugalskimi.

Zapoznanie  z  organizacją  i  funkcjonowaniem  szkolnictwa  zawodowego.

Poznałem innowacyjny system informatycznego zarządzania szkołą .”

 „Job  shadowing  pozwolił  mi  na  zdobycie  dodatkowych  umiejętności

istotnych  w  pracy  zawodowej,  zetknięcie  się   innowacyjnymi  metodami

kształcenia,  zdobycie  doświadczeń we współpracy międzynarodowej  oraz

poznanie innej kultury.”

 „Poznanie różnic w zasadach funkcjonowania szkół w Portugalii i w Polsce

tak  w  sferze  szkolenia  jak  i  finansowania  ze  środków  ministerstwa

i środków unijnych. Poznanie wyposażenia pracowni w środki dydaktyczne .

Poznanie  różnic  w  zasadach  przeprowadzania  końcowych  egzaminów

zawodowych - zaletą jest informatyczne projektowanie  prac w szkole i ich

praktyczne wykonywanie w szkołach zawodowych w Portugalii.”

 „Udział  w projekcie  to:  nowe doświadczenie  i  umiejętności  zawodowe ,

możliwość  wyjścia  poza  granice  własnej  szkoły,  poznanie  i  porównanie

systemów  edukacji,  wzrost  tolerancji  w  stosunku  do  innych,  praca

w grupach i integracja nauczycieli, podniesienie praktycznych umiejętności

językowych, poznanie historii Portugalii. Skorzystanie z środków UE.”

 „Główne zalety to doskonalenie swojego warsztatu pracy, poznanie nowych

metod  kształcenia  i  zasad funkcjonowania  systemu oświaty  w Portugalii.

Bliższe  poznanie  kultury  i  historii  Portugalii,  doskonalenie  umiejętności

językowych  oraz  kompetencji  miękkich  jak  pewność  siebie,  czy  też

zdolności organizacyjne, operatywność.”

 „Doskonalenie umiejętności  zawodowych, nawiązanie nowych kontaktów,

obserwację zajęć teoretycznych oraz praktycznych i wymianę doświadczeń,
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poznanie  funkcjonowania  systemu  szkolnictwa  zawodowego.  Poznanie

kuchni portugalskiej i zasad serwowania potraw.”

 „Poznanie  specyfiki  pracy  nauczyciela  w  różnorodnych  placówkach

oświatowych.  Zdobycie  praktycznych  umiejętności  istotnych  w  pracy

zawodowej,  nabycie  doświadczeń  we  współpracy  międzynarodowej,

zapoznanie się z inną kulturą.”

 „Poznanie  informacji  o  systemie  oświaty  w  Portugalii.  Możliwość

skorzystania  z  mobilności  bez  ponoszenia  kosztów  finansowych  przez

uczestnika. Mobilizacja do dalszej pracy.”

 „Zaletą  Erasmusa+ jest finansowe wsparcie uczestników oraz powszechna

dostępność do zagranicznych szkoleń.  Dzięki  takim projektom można się

przekonać czy poradzi się sobie psychicznie z życiem za granicą. Plusem

byłe też otrzymanie certyfikatu i dokumentu Europass –Mobilność.”

Natomiast,  jeśli  chodzi  o  minusy  to  większość  uczestników  nie  miało

negatywnych uwag. Jedyne  brzmiały:

 „Realizacja projektu wymaga dużo dokumentacji.”

 „Zbyt duża ilość dokumentów wymaganych w trakcie projektu.”

 „Duża ilość dokumentów wymaganych od uczestników, a w szczególności

od koordynatorów w trakcie realizacji projektu.”
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I. Ocena satysfakcji uczestników  mobilności:

W projekcie brało udział 12 nauczycieli

1. W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z decyzji o uczestnictwie w projekcie?
 

 71  punktów  to  stanowi  98,6%.  Przyjęta  skala  punktów  od  1-  6.  Maksymalna  ilość
punktów 72 to stanowi 100%.

zadowoleni
98,6 %

niezadowoleni
1,4 %

2.W jakim stopniu projekt wpłynął na Pana/Pani kompetencje zawodowe?

 63 punkty to stanowi 87,5%

zadowoleni
87,5 %

niezadowo1eni
2,5%
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3.W jakim stopniu projekt przyczynił się do Pana/Pani rozwoju osobistego?

 66 punktów to stanowi 91,6%

zadowoleni
91.6 %

niezadowoleni
8,4%

4. Jak ocenia Pan/Pani organizację realizacji projektu przez placówkę?

 72 punkty to stanowi 100%

zadowoleni
100%

niezadowoleni
0 %
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5. Jak ocenia Pan/Pani pomoc instytucji przyjmującej WE ARE Associação  EUROMOB 
podczas Pana/Pani uczestnictwa w projekcie?

 71 punktów to stanowi 98,6%

zadowoleni
98,6%

niezadowoleni
1,4 %

6.W jakim stopniu podoba się Panu/Pani inicjatywa szkoły  w kierunku zagranicznego 
rozwoju zawodowego nauczycieli?

 71 punktów to stanowi 98,6%

zadowoleni
98,6 %

niezadowoleni
1,4 %
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II. Przyrost kompetencji w wymienionych obszarach:

1. Poznanie specyfiki i zasad funkcjonowania portugalskiego rynku pracy

 62 punkty to stanowi 86,1%

przyrostu 
kompetencji 

86,1%

brak 
13,9 %

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy w wyniku obserwacji zajęć

 61 punktów to stanowi 84,7%

                                     

przyrost 
kompetencji 

84,7 %

brak
15,3 %
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3.Poznanie innowacyjnych metod kształcenia teoretycznego i praktycznego

 60 punktów to stanowi 83,3%

przyrostu 
kompetencji 

83,3 %

brak
14,7 %

4. Zdobycie nowych doświadczeń i w efekcie pogłębienie umiejętności organizatorskich 

 65 punktów to stanowi 90,3%

                             

przyrostu 
kompetencji 

90,3 %

brak 
9,7 %
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5.Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i wzrost pewności siebie

 62 punkty to stanowi 86,1%

przyrostu 
kompetencji

86,1 %

brak 
13,9 %

6.Sprawdzian charakteru  oraz przyrost umiejętności radzenia sobie ze stresem

 62 punkty  to stanowi 86,1%

przyrostu 
kompetencji

86,1 %

brak 
13,9 %
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7.Poczucie się Europejczykiem oraz  wzrost tolerancji dla innych kultur

 68 punktów to stanowi 94,4%

przyrostu 
kompetencji 

94,4 %

brak
5,6 %

8.Poznanie nowych osób i nawiązanie kontaktów zawodowych i osobistych

 66 punktów to stanowi 91,6%

przyrostu 
kompetencji 

91,6 %

brak 
8,4 %
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9.Doskonalenie umiejętności językowych

 62 punkty to stanowi 86,1%

przyrostu 
kompetencji 

86,1 %

brak
13,9 %

10.Poznanie historii i kultury Portugalii

 70 punkty to stanowi 97,2%

przyrostu 
kompetencji 

97,2 %

brak 
2,8 %
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Podsumowując  można stwierdzić,  że w aspekcie osobistym szkolenie znacznie

zwiększyło motywację uczestników do mobilności i współpracy międzynarodowej.

Portugalczycy  okazali  się  bardzo  otwarci  i  skłonni  do  dzielenia  się  wiedzą

i swoimi doświadczeniami. Przeanalizowaliśmy różnice i podobieństwa systemów

oświatowych.  Zauważyliśmy  też  pełną  tolerancji,  serdeczności  atmosferę

w portugalskich szkołach, które odwiedziliśmy:

 EscolaProfissional de Esposende

 EscolaSecundaria de Rocha PeixotoPovoadeVarzim

W ramach mobilności nauczyciele odbyli :

 Konferencje   w  magistracie  miejskim  Povoa  de  Varzim  z  radnym  ds.

edukacji

 Wizytę w Urzędzie Pracy i szkole dla dorosłych ACICE 

Erasmus + to świetny pomysł na przełamanie  na przełamanie stereotypów  

i otwarcie oczu na to „jak jest” , a nie „ jak mi się wydaje, że jest”.
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„Podróż to nauka drodze…. 

– historia i kultura Portugalii”

Portugalia  jest  przepięknym  krajem,  pełnym  atrakcji  turystycznych.

Portugalia  to  formalnie  Republika  Portugalska,  położona  na  zachodnim  krańcu

Półwyspu  Iberyjskiego.  Ma  kształt  zbliżony  do  prostokąta,  którego  rozciągłość

z północy na południe,  wzdłuż wybrzeża atlantyckiego, wynosi  560 km, a średnia

szerokość z zachodu na wschód 180 km. Do jej terytorium należą także atlantyckie

wyspy Madera i Azory. Graniczy wyłącznie z Hiszpanią. Liczy 10,8 mln mieszkańców,

a co roku jest odwiedzana przez około 13 mln turystów. Turystyka odgrywa ogromną

rolę w gospodarce całego kraju. Do Portugalii zalicza się kilka wysp, m.in. położoną

niedaleko  wybrzeży  Afryki  Maderę  i  archipelag  Azorów,  który  jest  regionem

autonomicznym. Rolę stolicy kraju pełni Lizbona, a najbardziej znanymi ośrodkami

turystycznymi są Alentejo, Algarve czy Porto.
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     Portugalia należy do Unii Europejskiej oraz NATO. Turyści przyjeżdżają

do Portugalii głównie w celach wypoczynkowych i krajoznawczych. Organizowane są

tutaj zarówno wycieczki objazdowe, których obowiązkowym punktem jest rzecz jasna

Lizbona, jak i wczasy w Algarve i Alentejo. W każdym regionie Portugalii można

zobaczyć  coś  szczególnego  i  niepowtarzalnego.  Z  uwagi  na  słynne  sanktuarium

w Fatimie, gdzie miały miejsca objawienia fatimskie, w Portugalii świetnie rozwija się

turystyka  pielgrzymkowa.  Zjeżdżają  tutaj  wierni  z  całego  świata,  modląc  się

w portugalskim sanktuarium do Matki Bożej Maryi.

W Portugalii wyróżnia się osiem regionów turystycznych: 

• Algarve - położone na południu kraju,  Costa  de Lisbona - wybrzeże obejmujące

Lizbonę, przedmieścia i okolice,
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• Costa Verde - zielone wybrzeże, obejmujące północną linię brzegową kraju,

• Costa da Prata - srebrne wybrzeże w centralnej Portugalii, sięgające od Lizbony po

Porto,

• Planicies - nizinny region Alentejo na południu Portugalii,

• Montanhas - region górzysty, położony w północno-środkowej części kraju,

• Madeira - Madera,

• Azores - archipelag Wysp Azorskich.

Portugalia przyciąga turystów właściwie przez cały rok. Kraj ma zróżnicowany klimat -

w pobliżu oceanu temperatury są umiarkowane, a w głębi sięgają latem nawet 40 ⁰ C.

Woda jest czysta, ale raczej chłodna nawet w środku latanie przekracza 22 - 23⁰ C.

     Podstawowym punktem zwiedzania Portugalii jest jej stolica. Lizbona i jej

okolice  cieszą  się  ogromnym  uznaniem  turystów.  W  mieście  tym  nie  brakuje

przepięknych zabytków. Te kluczowe to choćby: Alfama - najstarsza część miasta,
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Belem - symbol całej Portugalii, Klasztor Hieronimitów, Baixa, oceanarium, Berardo

Collection Museum, Zamek św. Jerzego, Praca do Comercio (dawna korrida), Praca de

D. Pedro IV czy Klasztor Karmelitów. W północnej części Portugalii, nad Oceanem

Atlantyckim, położone jest drugie najczęściej odwiedzane miasto tego kraju - Porto.

   Słynie z doskonałego wina - słodkiego Porto. Miasto ma także wiele

miejsc godnych zobaczenia, m.in. Ponte Luis I - dwupoziomowy most z kutego żelaza,

niewielkie miasteczko Vila Nova de Gaia - znane dzięki producentom wina, Palacio da

Bolsa, secesyjne Livraria Lello czy muzeum Serralves.
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Portugalia  ma  też  swoją  Wenecję.  To  Aveiro ,które w średniowieczu

było  jednym  z  największych  portów.  Dziś  to  raczej  spokojne  miasteczko,

w  którym  czas  płynie  swoim,  wolniejszym  rytmem.  Jednak  leżące  nad

rozlewiskiem rzeki  Vouga,  całe  poprzecinane  labiryntem kanałów Aveiro,  jest

wciąż atrakcyjne dla przyjezdnych. 
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        Najlepiej podziwiać je prosto z wody, korzystając z największego

symbolu Aveiro, czyli tutejszych łodzi rybackich zwanych moliceiros. Ozdabia się

je  kolorowymi,  malowanymi  na  zakrzywionych  dziobach  rysunkami,

przedstawiającymi  sceny  z  legend.  W  przeszłości  służyły  do  zbierania

wodorostów, a dziś wożą turystów.

   W drugiej połowie sierpnia,  podczas kolorowego festiwalu Festa da

Ria,  odbywa  się  nawet  konkurs  na  najpiękniej  i  najciekawiej  udekorowaną

moliceiro. Jest czym nacieszyć oko. Największą zaletą miejscowości jest piękny

krajobraz i bliskość oceanu.
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         W starożytności terytorium dzisiejszej Portugalii zamieszkiwały plemiona

luzytańskie i celtyckie. W III w p.n.e. zostały podbite one przez Kartagińczyków. Po

załamaniu się potęgi Kartaginy na Półwysep Iberyjski przybyli Rzymianie. W IV-V

wieku Portugalia jako jeden z pierwszych krajów w Europie Południowej przyjęła wiarę

chrześcijańską. Wykorzystując słabość państwa Wizygotów, w roku 711 Berberowie
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W niemal  całej  Portugalii   uwagę
zwracają charakterystyczne domy i
instytucje,  wyłożone  ceramicznymi
płytkami azulejos.



i Arabowie przeprawili się przez Cieśninę Gibraltarską i podbili Półwysep Iberyjski.

Wpływ arabski odcisnął największe piętno na wybrzeżu Algarve, gdzie które należało

do muzułmanów do połowy XIII wieku. Niektóre dzielnice Lizbony, Alfama i Mouraria

dziś tchną duchem mauretańskiej przeszłości. 

          Kilkanaście lat po inwazji arabskiej władcy nigdy nie podbitego państwa

Asturii rozpoczęli rekonkwistę - czyli odzyskiwanie utraconych terenów. W końcu XI

wieku król Kastylii i Leonu Alfons VI podbił tereny położone na południe od Duero.

Utworzył  w ten  sposób nowe księstwo Portugalii  ze  stolicą  w Porto i  darował  je

swojemu zięciowi, księciu burgundzkiemu, Henrykowi. W 1147 roku jego syn Alfons,

od 1139 roku król Portugalii, zdobył Lizbonę, a w latach 1158 - 66 przyłączył Alentejo.

Proces powiększania terytorium i ostatecznego ukształtowania granic został zakończony

podczas panowania Alfonsa III, który w 1249 roku zdobył Algarve. Od tego czasu

Portugalia jako pierwsze państwo na świecie ma definitywnie wytyczone i w ciągu

wieków niezmienione granice. 

          Położenie Portugalii  na południowo-zachodnich krańcach Europy,

na skrzyżowaniu szlaków wiodących do Afryki i Ameryki, odegrało istotną rolę w

historii  kraju.  Ułatwiło  to  jej  wybitne  uczestnictwo  w  wielkich  odkryciach

geograficznych. Począwszy od XV wieku portugalscy żeglarze pod patronatem księcia

Henryka Żeglarza (1395-1460) zaczęli docierać do zachodnich wybrzeży Afryki, Indii,

Indonezji i Chin (Vasco da Gama, Bartolomeo Diaz, Ferdynand Magellan). Przepłynęli

także Atlantyk i dotarli do Ameryki Południowej. W 1500 roku Pedro Alvarez Cabral

zajął Brazylię. Portugalia stała się krajem odkrywców i kolonizatorów, a także centrum

światowego handlu. Późniejsza działalność inkwizycji przyczyniła się m.in. do tego,

że Portugalia utraciła pozycję mocarstwa. Wkrótce została przyłączona do Hiszpanii

co dopełniło końca wielkiej niegdyś potęgi i spowodowało zmierzch kultury narodowej.
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W roku 1640 Portugalczycy zbuntowali się i wspierani przez Francuzów obrali swego

króla Jana IV. 

            Pierwsza połowa XIX wieku przyniosła Portugalii same klęski. Najpierw

nastąpiła trzykrotna inwazja wojsk napoleońskich (1807-1811). W 1822 usamodzielniła

się największa kolonia - Brazylia. Wreszcie w latach 1830-1846 przez kraj przetoczyła

się wojna domowa. Na skutek tych nieszczęść w XX wiek Portugalia wkroczyła jako

jedno z najbardziej zacofanych państw Europy. Od 1926 do 1974 roku kraj podlegał

najpierw  dyktaturze  -  generała  A.O.  Carmona  (1926-1932.),  później  premiera

A.  Salazara  (1932-1968),  wreszcie  premiera  M.J.  Caetano  (1968-1974).  Dopiero

w  kwietniu  1974  roku  w  wyniku  wojskowego  zamachu  stanu  -  tzw.  rewolucji

goździków,  obalono  dyktaturę  i  zapoczątkowano  otwartą,  proeuropejską  politykę

Portugalii. 

W latach 1974-75 Portugalia uznała niepodległość swych afrykańskich kolonii. W 1984

roku została członkiem EWG, w 1992 roku ratyfikowała traktat w Maastricht i w 1993

roku  została  członkiem  Unii  Europejskiej.  W  1999  roku  administrowane  przez

Portugalię Makau powróciło pod zarząd Chin. 

Na skutek tych nieszczęść w XX wiek Portugalia wkroczyła jako jedno z najbardziej

zacofanych państw Europy. Od 1926 do 1974 roku kraj podlegał najpierw dyktaturze -

generała  A.O.  Carmona  (1926-1932.),  później  premiera  A.  Salazara  (1932-1968),

wreszcie premiera M.J. Caetano (1968-1974). Dopiero w kwietniu 1974 roku w wyniku

wojskowego  zamachu  stanu  -  tzw.  rewolucji  goździków,  obalono  dyktaturę

i zapoczątkowano otwartą, proeuropejską politykę Portugalii.

Portugalczycy są bardzo gościnni i wylewni.

Portugalczycy bardzo lubią biesiadować i celebrują

jedzenie.  Każdy  region  w  Portugalii  ma  własne
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specjały kulinarne, a mieszkańcy poszczególnych wsi twierdzą, że każda z nich ma

własną specjalność.  Potrawą narodową jest  bacalhau -  marynowany, suszony dorsz

przyrządzany na 365 sposobów - tyle, ile jest dni w roku. 

Znakiem firmowym Portugalii są doskonałe wina. Najlepszej marce użyczyło

nazwy miasto Porto. Mało kto wie, że ten trunek wyprodukowano przypadkiem, kiedy

to w XVII  wieku angielscy  kupcy,  chcąc zapobiec  kwaśnieniu  wina w drodze na

Wyspy, dolali doń brandy. Ku ich zaskoczeniu okazało się, że wino im mocniejsze

i słodsze, tym lepsze.
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.

        Portugalczycy są pokojowo nastawieni do świata, co niewątpliwie znajduje

wyraz w portugalskiej odmianie corridy - touradzie. W Portugalii nie zabija się byka,

torreador walczy gołymi rękami chwytając zwierzę za rogi i przy pomocy naganiaczy

stara się powalić zwierzę na ziemię. Walka ma symboliczny sens, bowiem chodzi w niej

o pokonanie bestii w sobie. 

W Portugalii wciąż kultywuje się wiele ludowych tradycji i obyczajów, które co roku

można podziwiać w trakcie trwania regionalnych festiwali i tradycyjnych pielgrzymek.

Niektóre z tych imprez przerodziły się w szalone uroczystości, trwające wiele dni lub

tygodni. Same w sobie stały się już pewnego rodzaju atrakcją turystyczną. 
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           Spośród uroczystości o charakterze narodowym wyróżniają się obchody

Wielkiego  Tygodnia  i  nocy  świętojańskiej.  W  trakcie  ich  trwania  w  całym kraju

odbywają się procesje religijne. Wielki Tydzień obchodzony jest z największą pompą

w Bradze. 

         W Porto podczas nocy świętojańskiej, która jest głównym wydarzeniem

trwających tydzień uroczystości, wszyscy tańczą na ulicach i uderzają się wzajemnie

plastikowymi młotkami po głowach. 

Portugalia  to  kraj  o  bogatej  tradycji  muzycznej,  korzeniami  sięgającej

twórczości prowansalskich trubadurów. Słynie z ballad, unikalnej odmiany bluesa - fado

oraz coraz bardziej popularnej muzyki, którą tworzą mieszkańcy dawnych portugalskich

kolonii w Afryce.

Staż nauczycieli w Portugalii 

27 – 31.05.2019 r.

Uczestnicy projektu:

1. Mariusz Majewski

2. Paweł Brzozowski
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3. Radosław Derlatka

4. Arkadiusz Nowak

5. Aleksander Borkowski

6. Ewa Wojciechowska

7. Artur Anduła

8. Aneta Sałek

9. Lidia Tokarska

10.Beata Cichońska

11.Cezary Gałęzia

12.Andrzej Czubak

Uczestnicy projektu 

 „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe” 

w czasie szkolenia
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Biuletyn został opracowany przez kadrę uczestniczącą w job shadowing
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