
 

                                      
 

 

 

TANULÓI 

MUNKANAPLÓ 

ERASMUS MOBILITÁSI PROJEKT 

a 2017.09.11. és 2017.09.29. 

közötti szakmai gyakorlatról 

Napi munkaidő: 7 óra 

 

Helyszín: 

Portugália / Barcelos  

2017/ERASMUS/ Női szabó szakmai gyakorlat 

 

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

 
 

aláírás 

 

aláírás 

Tanuló neve: Varga Evelin 

évfolyama: szakképző 

Szakma megnevezése: Könnyűipar- Női szabó 

Tanulói oktatási azonosító: 71610557090 

Fogadó intézmény neve: Casinha da Costura 

 

Szakmai gyakorlat irányítója: Sandra Fidalgo 

 

Szakmai/tanulmányi/munkaterület:  

Textil és ruházati örökség a mediterrán 

régióban 

 

 
Gyakorlati munkahely/ fogadó fél szakmai profilja: 

Ruhakészítés 

 



Nap/ 

Dátum 

 

 

Napi 

időtartam 

 

Szakmai terület/ Munka leírása 

 

Nyelv 

2017.09.11. 

hétfő 
7 óra Ismerkedés a munkahellyel, dolgozókkal, munkabeosztással 

munkavédelmi oktatás 

Ruházati termékek műszaki dokumentációjának 

tanulmányozása 

Escola Profissionalt de Braga iskola megtekintése, elméleti 

óra látogatása a mentorral 

 

angol,  

portugál 

szótári 

segítséggel 

2017.09.12. 

kedd 
7 óra Gyártáselőkészítés pattern design mintatervező digitális 

program segítségével, program megismerése, alapfeladatok 

elvégzése az angol nyelvű programmal. Ismerkedés az Escola 

Secundaria de Barcelos intézménnyel, hasonló szakmát 

tanuló diákokkal, közös szabadidős program 

 

angol,  

portugál 

szótári 

segítséggel 

2017.09.13. 

szerda 
7 óra Gyártáselőkészítési feladatok elvégzése: 

terítés, felfektetés az öko alapanyagokra vonatkozó 

felfektetési és terítési utasítások figyelembe vételével. 

Ismerkedés az PROFITECLA szakképző iskolával, tanóra 

látogatás, tanítás után sportrendezvényen részvétel. 

 

angol,  

portugál 

szótári 

segítséggel 

2017.09.14. 

csütörtök 
7 óra Gyártáselőkészítési feladatok elvégzése: 

szabás, a szabás eszközeire vonatkozó biztonságtechnikai 

előírások betartásával 

angol,  

 

2017.09.15. 

péntek 
7 óra Gyártáselőkészítési feladatok elvégzése: 

előkészítő műveletek elvégzése aláragasztás, jelölések a 

kezelési utasítások figyelembe vételével a speciális textíliákra 

vonatkozó előírásokat betartásával. 

Ismerkedés speciális vasaló és ragasztó berendezésekkel, 

kezelésük elsajátítása. 

Megbeszélés, a hét eseményeinek átbeszélése, munkáltatói 

értékelés, önértékelés 

 

angol,  

portugál 

szótári 

segítséggel 

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


2017.09.18. 

hétfő 
7 óra Ruha készítése 

Kisalkatrészek készítése: Kellékek összeválogatása, Öko 

alapanyagból készülő ruha elejeközép elkészítése a műszaki 

dokumentáció alapján. 

angol,  

portugál 

szótári 

segítséggel 

2017.09.19. 

kedd 
7 óra Kisalkatrészek készítése: Öko alapanyagból készülő ruha ujja 

és gallér készítése a műszaki dokumentáció alapján. 
angol  

2017.09.20. 

szerda 
7 óra Kisalkatrészek készítése: ruha hátarész kialakítása, húzózár 

beállítással, részvasalás 

műszaki dokumentáció alapján. 

 

angol,  

portugál 

szótári 

segítséggel 

2017.09.21. 

csütörtök 
7 óra Összeállító műveletek: Ruha oldal és vállvonalának 

összevarrása, tisztázás, részvasalás. Ujja beállítása, 

önellenőrzés. 

 

angol,  

portugál 

szótári 

segítséggel 

2017.09.22. 

péntek 
7 óra Összeállító műveletek: Gallér felvarrása nyakkörre 

Befejező műveletek: Alja felhajtása hólozó géppel. Készre 

vasalás az öko textilre vonatkozó előírások alkalmazásával.  

Megbeszélés, a hét eseményeinek átbeszélése, önértékelés 

   

angol,  

portugál 

szótári 

segítséggel 

2017.09.25. 

hétfő 
7 óra Ruha készítése sorozatgyártással 

Gyártáselőkészítési feladatok elvégzése: 

terítés, felfektetés az öko alapanyagokra 

vonatkozófelfektetési és terítési utasítások figyelembe 

vételével 

angol,  

portugál 

szótári 

segítséggel 

2017.09.26. 

kedd 
7 óra Gyártáselőkészítési feladatok elvégzése: 

előkészítő műveletek elvégzése, aláragasztás, jelölések a 

kezelési utasítások figyelembe vételével a speciális textíliákra 

vonatkozó előírásokat betartásával. 

 

 

angol,  

portugál 

szótári 

segítséggel 



2017.09.27. 

szerda 
7 óra Kisalkatrészek készítése: Műszaki dokumentáció alapján 

önálló munka. Öko alapanyagból készülő ruha eleje és háta 

hólok elkészítése a műszaki dokumentáció alapján. Vasalás, 

élek rögzítése a technológiai utasítások figyelembe vételével. 

  

angol,  

portugál 

szótári 

segítséggel 

2017.09.28. 

csütörtök 
7 óra Előkészítő műveletek: Műszaki dokumentáció alapján önálló 

munka.  Ujja elkészítése, kézelő kigépelése, rávarrása az 

ujjára, gallér elkészítése, részvasalások a folyamatok között 

Összeállító műveletek: Oldalak és vállak összevarrása 

tisztázás, részvasalás. 

Monitoring látogatás, Miskolci Szakképzési Centrum 

főigazgatója és tanügyigazgatási referense  

 

angol,  

portugál 

szótári 

segítséggel 

2017.09.29. 

péntek 
7 óra Összeállító műveletek: műszaki dokumentáció alapján önálló 

munka. Ujja bevarrása karöltőbe differenciál továbbítású 

varrógéppel, gallér felvarrása nyakkörre, önellenőrzés 

Befejező műveletek: Alja felhajtás, gombozás. 

Búcsúzáskor a varroda mesterei elmondták, hogy elégedettek 

voltak a munkámmal és ajándékba egy szép varródobozt 

kaptam tőlük. 

Megbeszélés, a mobilitás eseményeinek átbeszélése, 

értékelés, önértékelés, Tanúsítványok átadása 

 

angol,  

portugál 

szótári 

segítséggel 

 







 



 



 





Evelin Varga 



 



 



 


