
 

                                      
 

 

 

TANULÓI 

MUNKANAPLÓ 

ERASMUS MOBILITÁSI PROJEKT 

a 2018. 05. 18.  és  2018. 06. 09. 

közötti szakmai gyakorlatról 

Napi munkaidő: 7 óra 

 

Helyszín: 

Portugália / Barcelos  

2017/ERASMUS/ Fazekas gyakorlat 

 

Projekt címe: "Zöld árnyalatok a szakképzésben és a munkaerő-piacon délen" 

 
 

 

aláírás 

 

 

aláírás 

Tanuló neve: Tegzes Mariann 

évfolyama: 9 

Szakma megnevezése: Fazekas 

Tanulói oktatási azonosító: 797 263 598 89 

Fogadó intézmény neve:  

A Tulipa - Cerâmica Decorativa, Lda 

Rua Júlia Côta, 170   4750-554 Manhente 

 

Szakmai gyakorlat irányítója: Jorge Esteves 

 

 

Szakmai/tanulmányi/munkaterület: 

Kerámia kultúra a mediterrán régióban 

 

Gyakorlati munkahely/ fogadó fél szakmai profilja: 

Kerámia gyártás 

 

 



1. HÉT 

Nap/ 

Dátum 

Napi 

idő-

tartam 
Szakmai terület/ Munka leírása Nyelv 

2018.05.21. 

hétfő 
7 óra 

Első nap megismerkedtem az üzem munkaterületeivel, az ott 

található gépekkel, eszközökkel, szabályokkal. Megismertem 

a dolgozókat és az ott gyakorlaton lévő portugál diákokat. 

Munkavédelmi oktatásban is részesültem. 
Délután intézmény látogatás a munkahelyi mentorral és a portugál 

tanulóval. Az Escola Profissionalt de Braga iskola 

megtekintése, tanóra látogatás, portugál diákokkal 

ismerkedtem meg, a különböző iskolai szokásokat ismeretem 

meg. 

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 

2018.05.22. 

kedd 
7 óra 

    
Ma az agyag-előkészítésen dolgoztam. A vákumprés 

segítségével alapanyagot készítettem elő a másnapi 

munkához. 

Délután az Escola Secundaria de Barcelos iskola 

megtekintése, tanóra látogatás, IKT-s eszközök kipróbálása a 

tanórán (szavazógép, tanulói tábla/ Tanítás után közös 

program a tanulókkal. 

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 

2018.05.23. 

szerda 
7 óra 

    
Présgép használatát sajátítottam el, majd ennek segítségével 

kistálakat készítettem, majd némi szikkadás után simára 

esztergáltam az edény száját. 

Ebéd után Profitecla szakképző iskolát néztük meg a 

mentorral, ahol a szakmánkhoz kapcsolódó e-learninges 

leckéket nézhettünk át, tanulmányozhattunk. Iskola után a 

portugál diákokkal sportrendezvényen vettünk részt. 

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 

2018.05.24. 

csütörtök 
7 óra 

 

 

Délelőtt gömb vázákat tisztítottam és készítettem elő égetésre, 

mázazásra, délután pedig helyi motívumok festését tanultam 

meg és festettem a vázára. Könnyen ment a faladat, mert a 

minta nagyon szép volt, öröm volt ilyen munkát végezni. 

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.esbarcelos.pt/


2018.05.25. 

péntek 
7 óra 

 
Szabad elképzelések megvalósítása… Alkotó munka  

Ma az volt a vezetőnek a kérése, hogy készítsünk valamit, ami 

jellegzetes magyar kerámia, mert szeretné megismerni a 

magyar fazekasságot.  

Több kancsót is készítettem, amit majd korondi motívummal 

fogok díszíteni. Azért azzal, mert az a kedvencem, az áll 

hozzám a legközelebb. 

Megbeszélés: heti munkatapasztalat megbeszélése, értékelés, 

önértékelés 

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 

 

2. HÉT 

Nap/ 

Dátum 

Napi 

idő-

tartam 
Szakmai terület/ Munka leírása Nyelv 

2018.05.28. 

hétfő 
7 óra 

   
Délelőtt a présgépen dolgoztam. Délután a raktárban a környezetre 

veszélyes segédanyagok feltérképezése, és használatuknak, 

tárolásuknak a megfigyelésére volt lehetőségem. Piktogramok 

beazonosítása internetes kereséssel történt. Megfigyeltem a 

veszélyes segédanyagok használatát, valamint az ökológiai szemlélet 

meglétét a termelés egész folyamata során. 

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 

2018.05.29. 

kedd 
7 óra     

Öntési folyamatban való részvétel, gipsz öntőformák előkészítése, 

öntőmasszával való feltöltésük, majd a megfelelő idő elteltével a 

fölösleges massza kiöntése volt a mai nap a feladatom. Teljesen 

önállóan dolgoztam. 

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 

2018.05.30. 

szerda 
7 óra 

  
Délelőtt gipszformák szétbontását, figurák előkészítését végeztem a 

további munkafolyamatokhoz. Délután nyersáru tisztítás, apróbb 

hibák javítása, retusálás volt a feladatom. 

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 

2018.05.31. 

csütörtök 
7 óra 

 

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 



Ma egy új technikát tanultam meg, a szórópisztollyal történő 

mázazást. Először megfigyeltem a munkafolyamatot, majd néhányat 

felügyelettel készítettem el, aztán önállóan dolgoztam, tálakat 

mázaztam. Védőmaszkot és kesztyűt kellett használni a készítésnél. 

A védőeszközök használata nagyon fontos ennél a 

munkafolyamatnál.  

2018.06.01. 

péntek 
7 óra 

 
Alkotó munka, a korábban elkészült alkotások retusálása, csiszolása, 

kancsó festése 

Megbeszélés: heti munkatapasztalat megbeszélése, értékelés, 

önértékelés 

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 

 

3. HÉT 

Nap/ 

Dátum 

Napi 

idő-

tartam 
Szakmai terület/ Munka leírása Nyelv 

2018.06.04. 

hétfő 
7 óra   

A mai feladatom kaspók előkészítés volt az égetéshez, ami 

magába foglalta az áru portalanítását, raklapozását, valamint 

segítettem a kemencerakásnál is. Ez a kemence abban 

különbözik az itthoninál, hogy gázzal és nem elektromos 

árammal működik. 

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 

2018.06.05. 

kedd 
7 óra    

Ma a kerámiakancsók fenékszegének preparálását végeztem 

szilikonos folyadékkal. Mivel ilyen munkafolyamatot még 

sohasem csináltam a mentor először megmutatta, majd 

elmagyarázta mire kell ügyelni munka közben. A csomagolás 

előtti minőség ellenőrzés is az én feladatom volt. 

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 

2018.06.06. 

szerda 
7 óra       

Németországi megrendelésre készülő perselymalacok 

utómunkálatait végeztem. (zárszerkezet beillesztése, lábak 

karcmentesítővel való ellátása, portalanítás) Csomagolás és 

szállításra való előkészítés. A szállítási dokumentációt is a 

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 



dobozokra kellett előkészíteni. Szótár segítségével 

lefordítottam, mert portugálul volt, hogy mi áll benne. 

2018.06.07. 

csütörtök 
7 óra 

  

Ma nagyon érdekes feladatom volt. Megfigyeltem a 

számítógép vezérelt (CAD) marógépen való munkát. Korábban 

nem is gondoltam, hogy ilyen modern gép is kapcsolódhat egy 

kézműves szakmához. Rövid betanulás után részt vettem a 

marási munkafolyamatban ahol tálkák aljába a márkajelzés 

került be ezzel a technikával.  

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 

2018.06.08. 

péntek 
7 óra 

  
Látogatást tettünk Julia Côta keramikus népművésznél. Brazil 

származású naiv művész mesélt az életéről, megmutatta a 

műhelyét, munkáit. Mesélt az indiánok hitvilágáról, ami a 

műveit ihlette. Érdekes volt egy új népcsoport fazekasságát 

megismerni. 

Megbeszélés: mobilitás tapasztalatainak megbeszélése, 

értékelés, önértékelés.   

angol, 

portugál 

szótári 

segítséggel 

Utolsó nap a TULIPA kerámiagyárban, a búcsúfotó… 

 

Certifikáció átadás 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 



 


