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spoznal sem nove ljudi  
in njihovo kulturo

Letos smo veseli, da so znova zaživele mednarodne izmenjave. Z novimi izkušnjami preko mednarodnega projekta 
Erasmus+ v Bragi na Portugalskem se lahko pohvalita dve skupini dijakov. Ena je konec avgusta na Portugalskem 
preživela dva tedna, druga v drugi polovici aprila. Dijaki so v tujini pridobivali strokovna znanja v podjetjih, 
spoznavali kulturo Portugalcev in se urili v znanju tujih jezikov. Dogodek jih je povezal, notranje obogatil in jim 
odprl nova obzorja. Vsi si želijo še več tovrstnih izkušenj. 

Jaka Podgoršek:

Najlepše je bilo, ko smo imeli čas zase. Ne bom 

pozabil dobrih sodelavcev iz podjetja Mallow Dream. 

Presenetilo me je, kako smo se med tem časom v tujini s 

sošolci še bolj povezali. Spoznal sem, da moram izkoristiti 

prav vsako priložnost, ki mi bo dana, za sklepanje novih 

prijateljstev in spoznavanje znamenitosti tujih držav.

Matevž Arzenak:

Večernega druženje s prijatelji in raziskovanje mesta 

se bom še dolgo spominjal. Ne bom pozabil, kako smo 

se sporazumevali s sodelavci, ki niso znali angleško. 

Presenetila me je razlika med družbenimi sloji. Spoznal 

sem nove ljudi in portugalsko kulturo. V prihodnje si 

želim več potovati in raziskovati druge države.

Marin Zver:
Spoznati nove ljudi in njihovo kulturo je nekaj 

posebnega. Ne bom pozabil ljudi, ki sem jih srečeval na 
delovnem mestu. Presenetilo me je, da je Portugalska 
zelo varna država. Spoznal sem veliko novih prijateljev s 
Portugalske, iz Poljske, Bolgarije in Slovaške. 

Janez Klinčar:
Najbolj všeč mi je bila Braga, zato bi 

znamenitosti mesta želel še odkrivati. Ne bom 

pozabil prijaznih domačinov, presenetila pa me 

je njihova hitra vožnja.
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Filip Rošer:
Ne bom pozabil izleta do morja, saj se mi 

zdi, da smo tisti dan res zelo uživali. Tudi da 
je bil na jedilniku skoraj vsak dan riž, ne bom 
pozabil. Presenetilo me je ogromno število 
cerkva na Portugalskem. Spoznal sem, da je 

Portugalska zelo gostoljubna država. 

    Miha Šet: 
Najbolj všeč mi je bilo, da sem malo odmislil vsakdanje 
življenje doma in šolo. Ne bom pozabil lepih trenutkov, 
ki sem jih tam doživel. Presenetilo me je, kako počasi 
delajo v podjetjih. 

Nejc Korošec:

Na poti z letališča v Portu proti mestu Braga smo skozi 

okno opazovali pokrajino, ki sem jo do zdaj videl samo v 

filmih. Presenetilo me je, da so Portugalci zelo verni, kar smo 

ugotovili na številnih ogledih znamenitosti. V podjetju, manjši 

livarni aluminija, smo spoznali nam povsem drugačne metode 

dela. Kljub šibkemu znanju angleškega jezika so bili sodelavci 

zelo prijazni in komunikativni, nekateri so tudi navijači 

slovenskih športnikov. 

Matej Žagar:Veselilo me je, da smo imeli precej prostega časa za odkrivanje države in druženje s prijatelji. V podjetju sem se dobro počutil. V prihodnje bom še kdaj obiskal Portugalsko.


