MUNKATÁRSI
MUNKANAPLÓ
ERASMUS MOBILITÁSI PROJEKT
a 2017.09.11. és 2017.09.29.
közötti szakmai gyakorlatról
Napi munkaidő: 8 óra
Helyszín:
Portugália /Barcelos/
2017/ERASMUS/
Projekt címe: Zöld árnyalatok a szakképzésben és a munkaerő-piacon délen
aláírás
Szakember neve: Hollóné Kalász Mónika
Szak megnevezése: Textilipar , Női szabó
Pedagógus oktatási azonosító: 77817210292

Szakmai/tanulmányi/munkaterület:
Textil és ruházati örökség a mediterrán
régióban

aláírás
Fogadó intézmény neve:
Casinha da Costur
Loja de Arranjos da Costura
Escola Secundária Barcelos
Escola APACI /Lijó - Centro de Aktividades
Ocupacionais /San Verissimo
Emec Eto – Escola de Technológia e Gestao de
Barcelos/Aba de Neiva
A szakmai gyakorlat irányítója: Sandra Fidalgo
Fogadó fél szakmai profilja:
Könnyűipar
Szakképzés

Nap/
Dátum

Napi
időtartam

Szakmai terület /Esemény /Munka /
Tevékenységek leírása
Megszerzett képességek, ismeretek

2017.09.11.
hétfő

8 óra

 Carinha da Costura és Loja de
Arranjos da Costura tevékenységi
körének, vállalkozási formájának
megismerése Portugál viszonylatban
 A vállalkozások méretes
ruhakészítéssel foglalkoznak saját
tervezésű kollekció alapján, de
egyedi igényeket is kiszolgálnak.
 Carinha da Costura másik működési
területe a vállalkozásnak a „Baba
design”, egyedi kiegészítők készítése
gyerekeknek.

 Megbeszélés, egyeztetés

 Carinha da Costura vállalkozás, mint
fogadó munkahely szervezésében a
partnercég meglátogatása
 Ruhaipari Számítógépes
gyártáselőkészítés folyamatának,
szervezésének tanulmányozása, az ott
használatos ruhaipari szoftverek
megismerése, szerkesztési, szériázási
feladatok elvégzése
 A tervezési, előkészítési és
kivitelezési folyamatok megtervezése
ruhaipari digitális program
alkalmazásával

 Job shadowing
 digitális alapú feladatmegoldás
szoftverek, digitális programok
használata
 Az elméleti tudás és a
gyakorlatban történő alkalmazás
közötti különbség valósága

2017.09.12.
kedd

3 óra

5 óra

Elméleti és gyakorlat kapcsolata
Szerzett ismeretek, készségek
elsajátításának módja

Tanulságok,
tapasztalatok
Hogyan fogom tudni
ezeket hasznosítani?
 Tantervi célokkal
összhangban:
társadalmi hasznosság,
vállalkozói
kompetenciák
erősítése
 Portugáliában nagyobb
lehetőség a
vállalkozásra a
Magyarországinál az
eltérő keresletnek
köszönhetően

 Rengeteg tapasztalatot
gyűjtöttem a nap
folyamán, amit az
elméleti és gyakorlati
tanórákon tudok majd
kamatoztatni a
Logisztika a digitális
gyártási és kivitelezési
folyamatok
témakörben

Élmények, érzések

Nyelv

 A folyamat egy
kézben fut össze, aki
mindent koordinál, a
tervezéstől,
szabásminta
készítésen,
szériázáson,
anyagbeszerzésen,
gyártáson keresztül
 A kollekció minden
darabja bio
alapanyagból
készül, egy darabja
high-tech
(hőszabályozó
textil) textil
felhasználásával

 angol
szótári
segítséggel

 Az eddig csak
szakkönyvekben és
üzemlátogatáson
látott rendszer
kipróbálása óriási
élmény volt
számomra.

angol

Nap/
Dátum

Napi
időtartam

Szakmai terület /Esemény /Munka /
Tevékenységek leírása
Megszerzett képességek, ismeretek

Elméleti és gyakorlat kapcsolata
Szerzett ismeretek, készségek
elsajátításának módja

2017.09.13.
szerda

4 óra

 Tervezés, a kollekcióhoz illő
kiegészítő (öv, táska) tervezése
textilminta gyűjtemény segítségével
 Műszaki dokumentáció előkészítése
 Analizáló-szintetizáló folyamat
eredményeként az alapanyag –
szabásvonal-, funkcionalitás
összhangjának meghatározása.

 Megfigyelés, egyeztetés
 Információk rendszerezése,
 Tervezés, Trendek figyelemmel
kísérése, ugyanakkor törekvés
az egyedi mással össze nem
téveszthető kollekció vagy
darab kialakítására

 Szabásminta készítés hagyományos
módszerrel, digitalizálásra alkalmas
kivitelezéssel főanyagból, bélésből,
közbélésből
 Mintadarab készítés
 Digitalizálás, szériázás
 Számítógépes tervező programok

 Digitális rendszerek
alkalmazásának megfigyelése,
kipróbálása, alkalmazása a
gyártás-előkészítés
folyamatában

3 óra
1 óra

2017.09.14.
csütörtök

3 óra

2 óra
3 óra

alkalmazása

Tanulságok,
tapasztalatok
Hogyan fogom tudni
ezeket hasznosítani?
 Tervezési feladatok
adása során
célkitűzésként
összpontosítás az
alapanyag mintázat,
speciális kikészítés,
díszítés, szabásvonal,
funkcionalitás
összhangjára

 A tanult új
módszereket a oktatói
munkámba tudom
majd beépíteni
Számítógépes ruhaipari
gyártás-előkészítés
gyakorlat tárgyba.

Élmények, érzések

Nyelv

 Minden apró
részletre figyelnek a
tervezés során,
fontos hogy a
legkisebb egység is
maximális értékű
legyen.

 angol
szótári
segítséggel

 A pontosság
esőrendű a
szabásminta
készítésnél
 megbízott cég
készíti digitalizálást,
szériázást,
nyomtatja a
méretsorozat
szabásmintáit (kis
cégnél ezek az
eszközök nagy
beruházást
igényelnek, így
gazdaságosabb)

 angol
szótári
segítséggel

Nap/
Dátum

Napi
időtartam

Szakmai terület /Esemény /Munka /
Tevékenységek leírása
Megszerzett képességek, ismeretek

Elméleti és gyakorlat kapcsolata
Szerzett ismeretek, készségek
elsajátításának módja

2017.09.15.
péntek

8 óra

 Szabás. A kiegészítők alkatrészeinek  Megfigyelés, tanulmányozás,
kiszabása alap, bélés és közbélésből
gyakorlati tevékenység,
 Öko innovításra való törekvés a
kollekció kialakításakor
 Technológiai próbák elvégzése
 Egyedi szabás az alapanyag minősége
miatt
 Tanári Meating, eszmecsere,
 Tanulói meating, a hét eseményeinek
megbeszélése,

Tanulságok,
tapasztalatok
Hogyan fogom tudni
ezeket hasznosítani?
 Előnyben részesítése a
Bio és különleges
kikészítésű
alapanyagoknak az
egyedi
ruhakészítésben, a
környezettudatosságot
szem előtt tartva az
előkészítő
munkafolyamatoknál.

2017.09.18.
hétfő

8 óra

 Escola Secundária Barcelos
/szakközépiskola/
 Igazgató bemutatta:
 Az iskola képzési szerkezetét
 Duális képzési rendszerét
 Szakmai vizsgák követelményeit
 Kimenet: sikeres szakmai vizsgát
követően a felsőoktatásban is egyre
többen tanulnak tovább
 Tanulói mérés-értékelési formákat

 Hasonló képzési
rendszer, mint
Magyarországon
 IKT-val támogatott
képzés az oktatás
minden területén
(gyakorlati képzés
esetén is)
 Átültethető jó
gyakorlatok az Öko-

 intézmény látogatás, workshop,
 személyes kapcsolatok építése,
egymástól való tanulás
 hospitálás, tanórák látogatása a
szakterülteknek megfelelően
 szakmai műhelymunka a
tanulók teljesítményértékelése
témakörben

Élmények, érzések

Nyelv

 Környezettudatossá
g a mindennapi
munkájukba teljesen
beépül, abszolút
természetes
számukra.

 Cselekedtető,
élményszerű
oktatásra
törekszenek,
gyakorlatban történő
kipróbálásra
 Szakmai oktatásban
a gyakorlati képzés
első évben az
iskolában majd a
vállaltoknál történik



Nap/
Dátum

Szakmai terület /Esemény /Munka /
Tevékenységek leírása
Megszerzett képességek, ismeretek

Napi
időtartam

Elméleti és gyakorlat kapcsolata
Szerzett ismeretek, készségek
elsajátításának módja

 Pedagógus értékelés, önértékelés
rendszerét
 Speciális igényű tanulók integrációját
 Munkaerő-piaci felkészítési t az SNI
tanulók számára
 Lemorzsolódási adatokat, intézkedési
formákat

2017.09.19.
kedd

8 óra










Escola Lijó APACI
Az Igazgató fogadta és vezette a
csoportot az iskola megtekintése
során.
Tanulási nehézségekkel küzdő,
munkanélküli felnőttek képzésével,
átképzésével foglalkozik.
Szakképzési területek: árufeltöltő,
szobaszerviz, parkápoló,
mezőgazdasági munkás, konyhai
munkás
Kis létszámú osztályok /12 fő/
Ösztöndíjat kapnak és családi
támogatást szociális helyzettől
függően
A képzések 3600 órásak /2 év/
melyből 1200 órát a vállalatoknál

 Job shadowing,
 jó gyakorlatok megfigyelése,
adaptációja
 személyes kapcsolatok építése
 hospitálás
 szakmai műhelymunka: ökoinnovitás témakörben

Tanulságok,
tapasztalatok
Hogyan fogom tudni
ezeket hasznosítani?
tudatosságra a
nevelésben (pl.
megújuló energia
felhasználás, szelektív
hulladékgyűjtés)

 Az intézményben egy
ember felelős a külső
gyakorlat
szervezésével.
 SNI-s fiatalok nyílt
munkaerő-piaci
integrációja valósul
meg az intézményben
 Tanult tanulásszervezés,
tanítási módszerek
beépítése szakmai
gyakorlati órákba,
tanmenetbe

 Átültethető jó
gyakorlat:
környezettudatosság
egészségmegőrző

Élmények, érzések

Nyelv

 Lemorzsolódás
csekély számú, de a
veszélyeztetettek
külön programban
vesznek részt
 Jó gyakorlatok
pedagógusok közötti
cseréje

 Családias hangulatú
intézmény
 Fokozott figyelem
irányul a tanulók
felé, személyre
szabott segítséget
kapnak
 Az iskolában
biokertészettel
foglalkoznak,
kiemelt terület a
környezet védelem
 gyakorlat orientált
oktatás
 A megtermelt és
feldolgozott
termékek eladásával

 angol

Nap/
Dátum

Napi
időtartam

Szakmai terület /Esemény /Munka /
Tevékenységek leírása
Megszerzett képességek, ismeretek

Elméleti és gyakorlat kapcsolata
Szerzett ismeretek, készségek
elsajátításának módja

töltenek
 Az első évben az iskolában folyik a
gyakorlati oktatás
 Kulcskompetenciák fejlesztése
tanórákon
 öko innovitás, környezettudatosság,

Tanulságok,
tapasztalatok
Hogyan fogom tudni
ezeket hasznosítani?
szemlélet

Élmények, érzések

Nyelv

az iskola
fenntartását egészíti
ki.

egészségmegőrző szemlélet.

 Munkaerő-piaci felkészítés a tanulók
számára tanrendbe épített
 Előadás a zöld rendszerek
fejlesztéséről oktatás-nevelés
folyamatába, a tanórákba való
beépíthetőségéről.

2017.09.20.
szerda

o8 óra

 Centro de Aktividades Ocupacionais
/San Verissimo/
 Középsúlyos értelmi fogyatékosokat
képző és ellátó intézmény
 Életviteli tevékenységek oktatása
folyik
 Csoportok létszáma max. 8 fő
 A pedagógusmunkáját asszisztens
segíti
 Egyéni bánásmód tanulónként
fogyatékosságának megfelelően,

 intézmény látogatás,
 Job shadowing,
 jó gyakorlatok megfigyelése,
/tehetséggondozás témában/

 Megerősítés: Nyílt
 Családias,
 angol
munkaerő-piaci
vendégszerető, jó
munkavégzés, ha a
hangulatú intézmény
tanuló képességei
Nagyon kedves
lehetővé teszik
ötletnek tartom az
iskolában látott
 Átültethető jó
kívánságfalat, ahová
gyakorlat:
mindenki egy
Tehetséggondozás,
vágyát felírja és azt
Tanulók bevonása az
igyekeznek
iskolai élet mindennapi
teljesíteni a
tevékenységeibe
tanévben.
/Iskolaszolgálat/

Nap/
Dátum

Napi
időtartam

Szakmai terület /Esemény /Munka /
Tevékenységek leírása
Megszerzett képességek, ismeretek

Elméleti és gyakorlat kapcsolata
Szerzett ismeretek, készségek
elsajátításának módja

Tanulságok,
tapasztalatok
Hogyan fogom tudni
ezeket hasznosítani?

8 óra

 EMEC ETO-ESCOLA DE
TECHNOLOGIA E GESTAO DE
BARCELOS szakképző iskola//Aba de neiva

 Igazgató köszöntött, majd a
helyettese vezetett körbe és mutatta
be az intézményt és oktatást
 Szakképzési célra készült új építésű
iskola, tematikus, akadálymentesített
környezet
 Egy /Fotoaszisztens, kereskedő/ és 3
éves / Szakács, Cukrász, Fényképész,
Divattervező, Tervező grafikus/
képzési formák közül választhatnak a
tanulók az intézményben
 IKT-s technológiák használata
szakképzésben kiemelt fontosságú
minden terem felszerelt ezekkel az
eszközökkel
 IKT-tanórák látogatása, hospitálás, a
számítógép alkalmazása, digitális
rendszerek használata a szakmai
tantárgyi tanórákon.

Nyelv

 Snoozelen szobák a
tanulók
feltöltődéséhez

ugyanígy az értékelés is, amely
szöveges
 Munkaerő-piaci felkészítés az oktatás
során, cél az önálló munka végzés
elérése, Cél a nyílt munkaerő-piac az
elhelyezkedésnél
2017.09.21.
csütörtök

Élmények, érzések

 Tevékenységközpontú oktatás
az intézményben
 Hospitálás (divattervező
osztály, számítógépes
szerkesztés)
 Megfigyelés, IKT használata
tanórán
 Multimédiás workshop
szakképzés rendszeréről, az e
learnig-ről az oktatás új
módszereiről, külső és belső
vizsgáztatásról,
felnőttoktatásról, a felnőtt
szakképzésről.

 Minden gyakorlati
terem teljesen
felszerelt, adott a
szakma elsajátításához
 A szakképzési
területek elkülönülnek
az épületben,
színkódok jelzik
azokat
 Tanult
tanulásszervezés,
tanítási módszerek
beépítése szakmai
elméleti és gyakorlati
órákba, tanmenetbe

 Nagyon örültem,
hogy az általános
információkon kívül
konkrét szakmai
információra is szert
tehettem a
divattervező
elméleti és
gyakorlati termek
megtekintése és a
szaktanárral való
megbeszélés és
hospitálás révén

 angol

Nap/
Dátum

Napi
időtartam

2017.09.22.
péntek

8 óra

Szakmai terület /Esemény /Munka /
Tevékenységek leírása
Megszerzett képességek, ismeretek
Escola Secundária Barcelos

Elméleti és gyakorlat kapcsolata
Szerzett ismeretek, készségek
elsajátításának módja
 Tanórák látogatása,

Tanulságok,
tapasztalatok
Hogyan fogom tudni
ezeket hasznosítani?
 Átültethető jó

Élmények, érzések

 Egy új építésű

/szakközépiskola/

megfigyelés, új módszerek

gyakorlat:

modern iskolát

 Multimédiás bemutató: Szakképzés,

átvétele, tapasztalatcsere,

Iskolamarketing, az

járhattam be és

egymástól való tanulás

oktatási piacon a

ismertem meg, ahol

versenyképesség

élmény a tanulás, de

megőrzése érdekében

az oktatói munka is.

munkaerő-piac kutatási eredményei
statisztikai adatok bemutatása.

 Tapasztalatcsere

 Marketing stratégia, termékek előállítása,

Nyelv

 angol

Minden feltétel

design tervezése során,

 Tanári Meating, eszmecsere,

adott a minőségi

 Tanulói meating, a hét eseményeinek

oktatáshoz.

megbeszélése,

2017.09.25.
hétfő

8 óra

 Loja de Arranjos da Costura
vállalkozás:
 Ismerkedés világmárkák sajátos
egyedi formavilágával
 Ötletek, technikák megfigyelése,
gyakorlása

 Megfigyelés, tanulmányozás,
gyakorlati tevékenység

 A tanult új
technológiák,
módszerek beépítése
az oktatói munkába
pedagógusi eszköztár
gazdagítása céljából.

 Egyéni vállalkozás
feltételei
Portugáliában
kedvezőbbek



Szakmai terület /Esemény /Munka /
Tevékenységek leírása
Megszerzett képességek, ismeretek

Elméleti és gyakorlat kapcsolata
Szerzett ismeretek, készségek
elsajátításának módja

Nap/
Dátum

Napi
időtartam

2017.09.26.
kedd

8 óra

 Az öko és high-tex textilek
feldolgozása speciális gyártási
előírások figyelembe vételével a
tanult új feldolgozási módszerek
alkalmazásával.

 Megfigyelés, tanulmányozás,
gyakorlati tevékenység

2017.09.27.
szerda

8 óra

 Kiegészítő (öv) készítése
 Alapanyagok a környezettudatosság
tükrében, mintázási technológiák
 Öv bélelése, szintén kézi munkával
történik
 Zárókellék felvarrása

 Megfigyelés, tanulmányozás,
gyakorlati tevékenység
 Az elkészített műszaki
dokumentáció alapján készül a
munkadarab

2017.09.28.
csütörtök

8 óra

 Kiegészítő (táska) készítése
 Az öko és high-tex textilek
feldolgozása speciális gyártási
előírások figyelembe vételével a
tanult új feldolgozási módszerek

 Megfigyelés, tanulmányozás,
gyakorlati tevékenység

Tanulságok,
tapasztalatok
Hogyan fogom tudni
ezeket hasznosítani?
 Öko-innovitás
figyelembe vétele a
tanítási folyamatok
tervezése során.

Élmények, érzések

Nyelv

 A belső
kialakításnál is öko
textilt használnak,
törekedve a teljes
összhangra.



 A pontosság
szakszerűség, magas
minőség a munka
minden területén
megkövetelt. Egyedi
design termék csak így
hódíthat teret magának
a piacon.
 Megszerzett tudás a
tanítás-tanulás
gyakorlati képzés
folyamatába átültetése

 Meglepő az a
tudatosság mennyire
ügyelnek a minőségi
munkavégzésre,
csak tökéletes lehet
a munkadarab, ami a
műhelyből kikerül.



 Sajátos egyedi
formavilág és design a
kollekcióban.
 A hagyománytisztelet
jól megfér a

 A portugál
emberekre jellemző
az értékőrzés a
hagyományok, a
család tisztelete. Ez



Nap/
Dátum

Napi
időtartam

Szakmai terület /Esemény /Munka /
Tevékenységek leírása
Megszerzett képességek, ismeretek

Elméleti és gyakorlat kapcsolata
Szerzett ismeretek, készségek
elsajátításának módja

alkalmazásával.
 Monitoring látogatás, szakmai
program megvalósulásának
ellenőrzése

2017.09.29.
péntek

8 óra

 Kiegészítő (táska) készítése



Disszemináció

 Megfigyelés, tanulmányozás,
gyakorlati tevékenység
 Az elkészített műszaki
dokumentáció alapján készült a
munkadarab.

Meating, a mobilitás eseményeinek
megbeszélése, értékelése



témanapon prezentáció a tanulóknak



pályaválasztási kiállításon film a program megvalósulásáról



iskola nyílt napjain prezentáció az érdeklődőknek



munkaközösségi megbeszélések tapasztalatok megbeszélése



belső tanári továbbképzéseken jó gyakorlatok átadása

Tanulságok,
Élmények, érzések
tapasztalatok
Hogyan fogom tudni
ezeket hasznosítani?
modernitással.
a fajta hozzáállás
példaértékű.
 Az öko és high-tex
 Magyarországon is
textilek feldolgozási
ismereteinek beépítése
vannak törekvések
a szakmai gyakorlati
erre, de nálunk ez
tanórák
nem ennyire
tevékenységeibe.
természetes.
 Megismerhettem a
 Örülök, hogy
különleges kikészítésű
részese lehettem a
textileket, öko
kollekció
alapanyagokat, melyek
bővítésének,
egyenlőre
végigkísérhettem és
Magyarországon ill.
tanulmányozhattam
Miskolcon csak
a teljes folyamatot a
korlátozottan állnak
tervezéstől a
rendelkezésünkre.
megvalósításig.
 A megszerzett
 A munkaprogismeretek beépítése
ramban tervezett
szakmai elméleti és
tevékenységek
gyakorlati képzésbe.
megvalósultak

Nyelv



