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: Móré Imre
Szak megnevezése: asztalos
Pedagógus oktatási azonosító: 72420433870

Szakmai/tanulmányi/munkaterület:
Természetes bútorok – de nem, úgy ahogy te
gondolod

aláírás
Fogadó intézmény neve:- Manuelcostagomes Mobiliário e
Carpintaria
-IDM Indústria de Móveis
- Escola Secundaria de Barcelos szakképző iskola.
- Escola APACI/Lijó szakképző iskola.
- Centro de Aktividades Ocupacionais/San Verissimo iskolai.
- EMEC Eto-Escola de Technológia e Gestao de Barcelos/Aba de
Neiva szakközépiskola.
-Escola Secundaria de Barcelos szakképző és szakközépiskolában

A szakmai gyakorlat irányítója:
Fogadó fél szakmai profilja: Bútorgyártás

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?

2017.09.11.

8 óra

Munkahely megismerése, munkavédelem
Ismerkedés a helyi természetes
alapanyagokkal, tulajdonságaival,
megmunkálási jellegzetességeivel.

A munkahelyeken az első nap
jobbára ismerkedéssel és a
műhely megismerésével zajlott.
Megfigyelés, tapasztalat

2017.09.12.

8 óra

A munkahely tevékenysége jórészt
lapszabászatból és alkatrész gyártásból áll,
de készítenek design bútorokat és
nyílászárókat is.

Megfigyelés informálódás
Technológia
Speciális vasalatok, szerelvények, gyakorlati munkába
szerelési anyagok
beépíthető
tanműhelyi
körülmények között
is alkalmazható

Modern technológiák
alkalmazása.

Élmények, érzések

Befogadó készség
barátságos légkör

Segítőkészség

Nyelv

angol

angol

2017.09.13.

8 óra

Technológiai eljárások tanulmányozása,
módszerek átvétele

Megfigyelés, informálódás
saját módszertani kultúrába
történő beépítés.

új technológiák
alkalmazásának
kipróbálása:

Befogadó készség
tudás átadása, baráti
légkör.

angol

2017.09.14.

8 óra

Ismerkedés az IDM-nél folyó
felületkezeléssel. A technológia meg
ismerése. A felületkezelés zárt víz függöny
leválasztású túlnyomásos kabinban végzik.
Így nem kerül ki káros anyag a műhely
légterébe.

Meg figyelés, informálódás
a technológia megismerése.

Környezetbarát
technológiák
alkalmazása

Környezetvédelem
előtérbe helyezése

angol

2017.09.15.

8 óra

Az IDM-nél folyó ragasztási technológia
megismerése. a furnér ragasztását hő
préssel végzik vízbázisú ragasztóval.
Tanári meating a heti munkáról.

Meg figyelés, informálódás
a technológia megismerése.

Környezetbarát
technológiák
alkalmazása. Ilyen
típusú ragasztó
alkalmazása a
tanműhelyben

Információ átadás.

angol

2017.09.18.

8 óra

Tapasztalat szerzés a portugál
iskolarendszerről. Látogatás az Escola
Secundária Barcelos középiskolába. Az
iskola igazgatója fogadott bennünket majd
beszélgetés az iskola igazgatójával. A
Portugál szakképzési rendszerről.

Kérdések az
iskolakötelezettségről a korai
iskola elhagyásról lemorzsolódás
csökkentése érdekében megtett
lépések, a vizsgáztatás
rendszeréről, a duális
szakképzésről

Iskolán kívüli
gyakorlat csak a
második évfolyamtól.

Barátias légkör.
Információ átadás

angol

2017.09.19.

8 óra

Látogatás az Escola APACI/Lijó szak
képző iskolába. Az iskola meg tekintése
közben tájékozódás az ott folyó munkáról.
Az intézmény vezetőjétől, a képzés
rendjéről, időtartamáról. A tanulható
szakmákról az elhelyezkedés
lehetőségeiről.

Kérdések a tanulói létszámról a
képzés időtartamáról.
Csak 18 év felettiek járnak az
intézménybe, részben
fogyatékkal élők és másod
szakmát tanulók.

Képzési idő 3600 óra
ebből 1200
munkahelyeken a kint
töltött időre
ösztöndíjat kapnak.

Készséges
fogadtatás,
Információ átadás.

angol

2017.09.20.

8 óra

Látogatás a Centro de Aktividades
Ocupacionais/San Verissimo központba.
Az intézmény részben bentlakásos,
fogyatékkal élők képzését végzik.

Munkára való felkészítés, és az
életviteli kompetenciák
elsajátítattása a cél.

A központban 50 fő
ellátását végzik. Jól
meg szervezett
rendszerben.

Befogadó készség
türelem,
elhivatottság.

angol

2017.09.21.

8 óra

Tapasztalat szerzés a portugál
szakképzésről. Az EMEC Eto Escola De
Technologia E Gestao De Barcelos/ Aba
de neriva középiskolában. Az intézményt
2000 ben alapították. Oktatott szakmák
pék-cukrász, keramikus, fotó asszisztens,
grafikus, ruha tervező, asztalos, kárpitos.

Jól felszerelt modern
tanműhelyek speciális gépek.
Magas színvonalú oktatás.

Egész napos oktatás
ingyenes étkezés
helyben. Kis létszám
250-fő.

Korszerűen felszerelt
műhelyek

angol

2017.09.22.

8 óra

Látogatás az Escola Secundária Barcelos
középiskolába. Az intézmény tantermeinek
és laborjainak megtekintése tájékozódás az
oktatás rendéről. Délután tanulói meating ,
tanári megbeszélés a hét tapasztalatairól.

Modern jól felszerelt tantermek
színes cselekedtető oktatás

Nagy létszámú több
tagintézményből álló
létesítmény.

Felmenő rendszerű
oktatás.

angol

2017.09.25.

8 óra

Környezet barát technológiák
tanulmányozása az MCG-nél. Korszerű
természetes felületkezelő anyagok
használata,/narancsmag olaj, pálma olaj,
kopálgyanta/. Ezeket az anyagokat csak
ritkán magas minőség igényű bútoroknál
használják.

A technológia megfigyelése az
anyagok kipróbálása, az
alkalmazás elsajátítása.

Az anyagok
tanműhelyi
alkalmazása.

Készséges
tapasztalatátadás.

angol

2017.09.26.

8 óra

Környezet barát ragasztási technológiák
tanulmányozása az IDM-nél. A
furnérozásnál vize bázisú ragasztó anyagot
használnak, így nem kerül a levegőbe
egészségre ártalmas gáz.

Munkavégzés közbeni
alkalmazás, technológia
elsajátítása.

2017.09.27

8 óra

Tömörfa meg munkálás az MCG-nél, a
darabolás kivételével a megmunkálást
CNC gépeken végzik. A leg gyakrabban
használt anyagok (Machagóni és Fekete
tölgy)

Munkavégzés közbeni
technológia megfigyelése.

2017.09.28.

8 óra

Hulladék keletkezését mindkét cégnél
igyekeznek a minimálisra szorítani. A
keletkező hulladékal a hő préseket fűtik.

Ezzel a módszerrel energiát
takarítanak meg.

A ragasztók
tanműhelyi
alkalmazása.

Környezet
tudatosság

angol

Szakmai gyakorlat,

Hatékony precíz
munka végzés

angol

Tanóra, szakmai
gyakorlat,
környezetvédelem

Energia tudatos
gazdálkodás

angol

8 óra

2017.09.29.

Parafa felhasználása, a technológiát mind a
két cégnél ismerik, főleg díszítő elemként
alkalmazzák. Használják beltéri ajtók
speciális hang szigetelésére.

Megfigyelés, kérdezés

Az anyagok
tanműhelyi
alkalmazása.

Készséges
tájékoztatás
információ át adás.

Disszemináció:
2017.10.09.

Idegen nyelvi témanap: Erasmus programok feldolgozása, projekt prezentációk bemutatása. Az intézményből utazó munkatársainak beszámolója.

2017.11.30.

Nyílt nap: Erasmus programok feldolgozása, projekt prezentációk bemutatása. Az intézményből utazó munkatársainak tanulóinak beszámolója.

2017.01.12.

Nyílt nap: Erasmus programok feldolgozása, projekt prezentációk bemutatása. Az intézményből utazó munkatársainak beszámolója.

angol

