2018 m. gegužės 14-18 dienomis mes, Informatikos inžinerijos katedros lektorės Vaida
Steponavičienė ir Jovita Urnikienė, pagal Erasmus+ programą vykome dėstymo vizitui į
Politechnikos Institutą Portalegrė (port. Instituto Politecnico Portalegre), Technologijų ir
vadybos fakultetą, Technologijų katedrą (port. Escola Superior Tecnologia Gestao, ESTG).
Vizitu rūpinosi projektų koordinatorius, prof. Carlos Afonso.
Dėstymo vizitas sutapo su Politechnikos Institute organizuota tarptautine savaite, todėl
teko ne tik pasiruošti paskaitoms, bet ir parengti Šiaulių valstybinės kolegijos bei studijų
programų pristatymą, paruošti tradicinių lietuviškų patiekalų ir gėrimų stalą.
Svarbiausias vizito tikslas – skaityti paskaitas ESTG studentams. Skaitėme paskaitas
šiomis temomis: “Student’s IT project development process management using a software
Asana”, “Website development using HTML, CSS, JavaScript and coontent management
tool”. Kolegė Jovita skaitė paskaitas šiomis temomis: “E-shop development”, “Database
management”.
Vizito metu susipažinome su Technologijų katedros dėstytojais, kurie papasakojo apie
studijų programas, studijų eigą ir atsakė į kitus mums rūpimus klausimus iš dėstomų dalykų
srities, apsikeitėme kontaktais. Taip pat pravedė ekskursiją po ESTG, kur apžiūrėjome
biblioteką, auditorijas ir laboratorijas, įrašų studiją, patalpą ir įrangą, reikalingą nuotraukų
ryškinimui, ekrano spausdinimo technologijos (angl. „Screen Printing“) įranga. Šiose patalpose
mokosi ir Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, kurie vyksta į Politechnikos institutą
studijuoti pagal Erasmus mainų programą.
Tarptautinės savaitės metu susipažinome ne tik su kolegomis iš Portalegrės Politechnikos
Instituto, bet ir su kitų šalių atstovais iš Slovėnijos, Lenkijos, Estijos, Bulgarijos, Italijos,
Ispanijos aukštųjų mokyklų. Šiuo metu rengiama partnerystės sutartis su Slovėnijos GEA
kolegija (angl. GeaCollege). Aptartos partnerystės galimybės tarp Šiaulių valstybinės kolegijos
ir Trakia Universiteto, Bulgarija, kuris ieškojo tiek partnerių, tiek dalyvių jų rengiamame
tarptautiniame projekte.
Kolegos iš Portalegrės Politechnikos instituto ne tik norėjo, kad mes pasidalintume
dalykine patirtimi, bet ir pabendrautume, pažintume jų kultūrą ir šalį, todėl tarptautinės savaitės
metu ragavome tradicinių portugališkų patiekalų, daug keliavome. Aplankėme Portalegre
savivaldybės muziejų (port. Museu Municipal), kuriame daug eksponatų buvo religine
tematika, kadangi anksčiau Portalegre miestelyje veikė 7 vienuolynai. Taip pat aplankėme
gobeleno paveikslų muziejų (angl. tapestry) ir išgirdome bei pamatėme kaip rankomis kuriami
paveikslai iš alpakos vilnos siūlų. Tokio paveikslo 1 m2 yra 250 000 mazgelių! Ir viskas netgi
šiais laikais atliekama rankiniu būdu.

Aplankėme Marvão miestelį, kuris 2003 m. buvo įtrauktas į geriausiai perkamą Patricia
Schultz turizmo knygą „1000 Places to see Before you Die“. Iš Marvão pilies žiūrint į
besidriekiančius tolius supranti, koks didis yra pasaulis.
Visa savaitė buvo gana įtempta, nes veiklų buvo daug, tačiau džiaugiamės Erasmus+ ir
Šiaulių valstybinės kolegijos mums suteikta galimybe pagilinti anglų kalbos įgūdžius, praplėsti
savo kolegų ratą, susipažinti su įdomiais žmonėmis, užmegzti naujus ryšius, pamatyti kitų šalių
aukštųjų mokyklų lygį ir, žinoma, praplėsti bei praturtinti kultūrines - pažintines galimybes ir
pamatyti pasaulį.
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