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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? 

Élmények, érzések Nyelv 

2017.09.11. 

Hétfő 

 

8 óra Két munkahelyen nyílt lehetőségem 

tapasztalatszerzésre. Tanulóink is ezen a 

két munkahelyen töltötték a gyakorlati 

idejüket, így volt alkalmam tanulóink 

magfigyelésére.  

I. Fogadó intézmény neve: - Carlos 

Campos Vieria Rua de Sánta Marta. 

- Autókárpitozás  

Ez a kis cég autókárpitozással és egyedi 

megrendeléssekkel is foglalkozik. 

Mennyezet kárpitozásához 

környezetkímélő ragasztó anyagot 

használ.  

 

 
 

Munkahely megismerése 

Technológiai folyamatok 

figyelemmel kísérése 

Az autókárpitozás 

munka menetét egy 

kis cégnél is 

megfigyelhettem.  

Környezetbarát 

ragasztó anyagot 

használata. 

Szeretetteljes 

fogadtatás. 

A cégvezető mozgás 

korlátozott, 

tolókocsiban 

kényszerült. Munkáját 

el tudja végezni, mint 

egy egészséges ember. 

Nagy hatással volt 

rám, hogy amikor 

mozgásában 

segítettem volna ő 

megköszönte, de nem 

engedte, mert egyedül 

is boldogul. Ez nagy-

nagy akaraterőre vall, 

sok ember tanulhatna 

tőle. 

 

 

angol 

portugál 

2017.09.12. 

Kedd 

8 óra II. Fogadó intézmény neve: -Estofos 

FABRICANTE, SOFÁS POR 

MEDIDA 

SERVICO DE RESTAUROS 

A kárpitozás 

kialakításának 

technológiája, az 

alapanyagok jellemzői, 

Bútor 

díszítőműveleteit 

jellemző jegyeit, a 

helyi 

Készségesek és 

segítőkészek a 

munkahelyen. 

angol 

portugál 



ENTREGA AO DOMICILIO 

- Bútorkárpitozás 

Kárpitozás kialakításának 

technológiája. 

Tetszetősebb kivitel, mélytűzés 

alkalmazása. 

PU- habanyag ragasztás környezetbarát 

ragasztóval. 

Környezetkímélő csomagoló anyag 

használata. 

 

felhasználási, 

megmunkálási 

módozatainak 

megismerése. 

Kézügyesség, 

Odafigyelés 

 

formaváltozatait 

figyelhettem meg. 

A kárpitos bútor 

alapanyag (mintázat, 

speciális kikészítés, 

díszítés) – 

szabásvonal- 

funkcionalitás 

összhangját is. 

 

2017.09.13. 

Szerda 

8 óra Autókárpitozás:  

Előállítandó termékhez szükséges 

terítékrajz készítése. 

Újrahasznosított természetes 

alapanyagokból készült bevonó anyagok 

használata. 

Jellemző tulajdonságai, (simulás, 

nyúlás, szövethibák). 

 

Az elméleti tudást, 

gyakorlati munkában 

hasznosítani. 

Pontosság, 

Kézügyesség, 

Odafigyelés 

A tanuló kézügyességének 

megfigyelése. 

Az autókárpitozás 

munka menetét egy 

kis cégnél is 

megtapasztalhattam. 

Minden alkalomkor 

más-más 

munkafolyamatot 

végeztek a tanulók. 

Környezetbarát 

ragasztó anyagot 

használata. 

A szabásminta 

készítésénél elsőrendű 

a pontosság. 

Egyedi szabást 

igényelnek ezek a 

munkafolyamatok. 

angol 

portugál 



2017.09.14. 

Csütörtök 

 

8 óra Bútorkárpitozás 

Javítandó felületeket előkészítése 

Új típusú váz elemeket összeállítása, 

rögzítése. 

Szerelési eljárások ismerete. 

Újrahasznosított anyagok alkalmazása. 

 

 
 

Kárpitos kézi szerszámok 

használata. A speciális 

szerelési eljárások 

ismerete. 

A munkavégzés 

során a rábízott 

eszközöket, gépeket 

felelősséggel 

használja, a 

minőségi 

munkavégzésre, 

nyitott 

Befogadó készség 

barátságos légkör 

Munkájukba beépül a 

környezettudatosság 

és a 

hulladékgazdálkodás. 

angol 

portugál 

2017.09.15. 

Péntek 

 

8 óra Autókárpitozás:  

Termékrajz olvasása, értelmezése. 

A termékrajz alapján a növényi eredetű 

(kender, csalán) alapanyagú belső 

autókárpit bevonó anyag terítékének az 

összeállítása. 

Természetes és újrahasznosító bevonó 

anyagok alkalmazása. 

17 órától tanári meating, a heti és- a 

jövő heti dolgok egyeztetése 

 

A bevonó anyagok 

jellemző tulajdonságai, 

(simulás, nyúlás, 

szövethibák). Varrógép 

balesetmentes használata. 

 

 
 

Varrási 

módszereknél újabb 

letűzési formákat 

ismertem meg, amit 

tudok hasznosítani 

az oktatás során. 

Tudás átadása, baráti 

légkör, a tanulok 

hozzáállása jó. 

 

 

angol 

portugál 



2017.09.18. 

Hétfő 

 

8 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látogatás az Escola Secundaria de 

Barcelos szakképző iskolában. 

A részvevőket az iskola igazgatója 

üdvözli, bemutatva az iskola felépítését, 

eszközeit tantervét személyzetét, tanuló 

létszámot lemorzsolódás okait és 

kezelését. 

Megfigyelés a marketing tevékenység 

termékek előállítása, design tervezése 

során, új módszerek átvétele, 

tapasztalatcsere a tanórai látogatások 

során. 

 

 

Szakmai műhelymunka a 

tanulók 

teljesítményértékelése. 

Ebben az iskolában a 

tanulók kézügyessége jó, 

bizonyítja a sok rajz és 

festett képek. 

 

A mi 

tanítványainknál is 

kell, hogy fontos 

legyen a 

kézügyesség, akár 

műszaki vagy 

szabadkézi rajzról, 

legyen szó. A képzés 

hasonló, mint 

Magyarországon. 

Készséges fogadtatás, 

Információ átadás. A 

gyakorlati oktatás 

célratörő. 

A gyakorlati képzés az 

első évben az 

iskolában történik, 

majd vállalatoknál 

folytatódik. 

angol 

portugál 

2017.09.19. 

Kedd 

 

8 óra Escola APACI/Lijó szakképző iskola 

látogatása. 

Az iskola képzési szerkezete, 

tanulásszervezés, tanítási módszerek. 

Tanóra látogatás,/megfigyelés/ különös 

tekintettel az egyes tantárgyakon belüli 

IKT-s eszközök használata. Egymástól 

való tanulás, szakmai érdeklődés szerint 

kisebb csoportokban, személyes 

kapcsolatok kialakítása. Bemutató, hogy 

a szakmákat hogyan tanítják, gyakorlati 

tevékenységek. 

A tanulók elméleti 

oktatását összekötik a 

gyakorlati képzéssel.  

Ez nálunk is így történik. 

Odafigyeléssel végzik a 

munkálatokat, pl. 

jelenlétünkkor a 

betakarítást végezték. 

 

 

 

 

Minden 

szakterületnek 

felelőse van. 

Egy ember felelős a 

külső gyakorlat 

szervezésével. 

SNI-s fiatalok nyílt 

munkaerő-piaci 

integrációja valósul 

meg. A tanítási 

módszerek beépítése 

szakmai gyakorlati 

Jól felszerelt 

gyakorlati terület és a 

szeretett, nagy 

figyelem irányul a 

tanulókra. 

Biokertészettel is 

foglalkoznak. 

angol 

portugál 

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/


Kis létszámú osztályok 10-12 fő. 

Szakképzés: árufeltöltő, szobaszerviz, 

parkápoló, mezőgazdasági munkás, 

konyhai munkás. 

A képzések 3600 órásak (2 év) melyből 

1200 órát a vállalatoknál töltenek. 

Az első évben az iskolában folyik a 

gyakorlati oktatás, majd a vállalatoknál. 

Kulcskompetenciák fejlesztése 

tanórákon 

 

 

 

 

órákba, tanmenetbe. 

Környezettudatosság 

megvalósítása. 

2017.09.20. 

Szerda 

 

8 óra Centro  de Aktividades 

Ocupacionais/San Verissimoiskolai 

látogatás. Ebben az iskolában 

középsúlyos bentlakásos fiatalokat 

foglalkoztatnak. Kisebb csoportokban 

tanulnak, két tanár foglalkozik a 

tanulókkal. 

Különbözőek a teljesítmények 

értékelése. A tanulóknak a 

képességeiknek megfelelő feladatokat 

biztosítanak. 

 

 
 

A tanulókat nagy 

szeretettel tanítják és 

gondozzák. Elméleti 

oktatást minden gyermek 

keppességeihez végzik el. 

Tetszet a kívánság fal is, 

amit a mi iskolánkban is 

be lehetne vezetni, főleg a 

középsúly osztályokban 

Odafigyelés, 

szeretett, 

ragaszkodás 

Egymástól való 

tanulás. 

Tehetséggondozás. 

A fiatalok bevonása 

a mindennapi 

tevékenységbe. 

Ezek a gyerekek nagy-

nagy szeretetett 

igényelnek, amit 

ebben az 

intézményben meg is 

kapnak. 

Van az iskolában egy 

kívánság fal, a tanulók 

erre írják fel a 

kívánságukat. Az 

iskola megpróbálja 

ezeket a kívánságokat 

teljesíteni, pl. 

kirándulások, 

születésnapok 

köszöntése. 

angol 

portugál 



2017.09.21. 

Csütörtök 

8 óra EMEC Eto-Escola de Technológia e 

Gestao de Barcelos/Aba de Neiva 

szakközépiskola látogatása. 

A részvevőket az iskola igazgatója 

üdvözli, bemutatva az iskola felépítését. 

Tantermek bemutatása, jobb oldalon a 

tantermek, baloldalon a tanműhelyek. 

Különböző szakmákat tanulnak itt a 

tanulók, pl. pék-cukrász, keramikus, 

divattervező, fotográfus. A tantermek és 

a hozzátartozó tanműhelyek mid más-

más színűek voltak. A lemorzsolódás 

nagyon csekély az iskolában. A 

szakvizsgák megszervezése és 

lebonyolítása, vizsgázónak milyen 

képzettségre van szükségük. Értékelési 

módszerek bemutatása. 

 

 
 

Szak- érettségit adó iskola, 

az IKT-s eszközök 

használata itt is fontos. 

Képet kaphattunk az új 

módszereiről, az iskolában 

zajló vizsgáztatásról. 

Az iskolában 

felnőttoktatás is folyik, 

többféle szakmában. 

Az ingyenes 

tankönyv és 

ingyenes étkezés 

(ebéd) minden 

tanulónak fontos. 

A tantermek jól 

felszereltek, a 

szakmákat el tudják 

sajátítani a tanulók. 

Jól felszerelt 

gyakorlati terület, 

sokrétűség. 

Információszerzés a 

szakmákról. 

angol 

portugál 



2017.09.22. 

Péntek 

 

8 óra Látogatás az Escola Secundaria de 

Barcelos szakképző és 

szakközépiskolában. 

Az iskola képzési szerkezete, 

tanulásszervezés, tanítási módszerek, 

tanmenet, tanóra vázlat, intézményi jó 

gyakorlatok bemutatása. Tanóra 

látogatás,/megfigyelés/ különös 

tekintettel az egyes tantárgyakon belüli 

IKT-s eszközök használata. Egymástól 

való tanulás, szakmai érdeklődés szerint 

kisebb csoportokban is tanulnak. 

 

 

 

Sokrétű iskolát ismertem 

meg, mely szakmát és 

érettségit ad a tanuló 

ifjúságnak. Szakma 

szeretette itt is fontos. 

Minden gyermek más - és 

más képességgel 

rendelkezik. 

 

Képesség fejlesztés, 

öntudat, szorgalom, 

duális képzés.   

Duális képzés, 

felmenő rendszerű 

oktatás. 

angol 

portugál 

2017.09.25. 

Hétfő 

 

8 óra Bútorkárpitozás:  

Fotelülő háttámla és karok bevonó 

anyagának terítékrajz készítése, 

számítógép alkalmazásával. 

Szabás lézeres szabászgéppel. 

Bevonó anyagok jellemző 

tulajdonságai. 

Funkcióteljesítés és ergonómiai 

szempontok. 

Gépek berendezések ismerete. 

Alkalmazott varrógép típusokat, 

működési elv ismerete. 

Bútorok díszítő elemeinek ismerete 

(természetes növényi alapú). 

Technológiai munkafolyamatok 

megismerése, tapasztalat szerzése. 

Monitoring látogatás az üzemben.   

A bevonó anyagok 

jellemző tulajdonságai, 

(simulás, nyúlás, 

szövethibák). 

Újrahasznosított 

anyagokból termesztett 

növényekből készülő, 

növényi eredetű kárpit 

anyagok felhasználás. 

 

 

A minőségi 

munkavégzés 

bútorjellemző jegyei 

a helyi szabászati 

eljárások. 

Vállalkozói 

kompetenciák 

erősítése 

 

Hatékony precíz 

munkavégzés. 

angol 

portugál 

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/


2017.09.26. 

Kedd 

8 óra Autókárpitozás 

Növényi alapú anyagok ismerete. 

Kókuszadalékkal ellátott modern 

kompozít anyagok felhasználása. 

PU- habanyagok alkalmazása. 

A környezetkímélő növényi eredetű 

ragasztó anyagok. 

 

Gyártás előkészítés és 

kivitelezési folyamatok.  

Őko és környezettudatos 

szemlélet. 

Pontosság, Precizitás. 

Kapcsolódó 

technológiai újítások 

lehetőségei, azok 

használata a munka 

során. 

Önellenőrzésre 

Készséges tájékoztatás 

információ át adás. 

angol 

portugál 

2017.09.27. 

Szerda 

8 óra Bútorkárpitozás: 

Kanapé kárpitozása, modern kárpitozás. 

Technológiai munkafolyamat. 

Szerelési munkák. 

Gépek, berendezések biztonságtechnikai 

eszközök. 

 A speciális szerelési eljárások. 

 
 

A kárpitozás 

kialakításának 

technológiája, az 

alapanyagok jellemzői, 

felhasználási, 

megmunkálási 

módozatainak ismerete. 

 

 

Munkaterületen a 

/zöld/technológiai 

anyagokból 

termesztett 

növényekből 

készülő, növényi 

eredetű kárpit 

anyagok 

felhasználása. 

 

 

Környezet tudatosság, 

hulladék megóvás. 

 

angol 

portugál 



2017.09.28. 

Csütörtök 

 

 

 

8 óra Autókárpitozás: 

Egyedi munkák készítés. 

Személy kocsiba berakható 

gyermekülés, (sérült gyermek) 

kárpitozása. 

Munkafolyamatok: 

 - méretvétel 

 - szabásminta készítés 

 - szabás 

 - varrás 

 - bevonás 

Bio- párnázó anyagok. 

Környezetkímélő ragasztó anyagok. 

Bevonó anyagok. 

                                                                

  
 

Párnázó anyagok 

kiválasztásának 

szempontjai, (kókuszrost). 

Növényi anyagokból (len, 

kender) készült bevonó 

anyagok. 

 

Zöld rendszerek, az 

egészségmegőrző 

szemlélet 

Hatékony precíz 

munkavégzés. 

angol 

portugál 

2017.09.29. 

Péntek 

8 óra Bútorkárpitozás:  

Fekvőfelület (heverő) kárpitozás. 

Modern és hagyományos módozat. 

Tasakos rúgók alkalmazása.  

Növényi párnázó anyagok (afrik, 

lenszalma). 

Állati párnázó anyagok (lószőr). 

PU- habanyag felhasználása. 

Bevonó anyagok (bútorszövet, valódi 

Hagyományos és a modern 

kárpitozás technológiája és 

a bútorok párnázó anyagai. 

Kézi szerszámokkal 

bontási műveletek. 

Kézügyesség, Képesség 

Odafigyelés 

A kárpitozás 

munkafolyamatai, 

anyagai 

Portugáliában is 

ugyan az, a munka 

stílusa, hozzáállása 

változhat.  

A mentor hozzáállása 

kiváló volt a munkát 

segítette.  

angol 

portugál 



2017.10.09. Idegen nyelvi témanap: Erasmus programok feldolgozása, projekt prezentációk bemutatása. Az intézményből utazó munkatársainak beszámolója. 

2017.10.20 Határtalanul program, Ukrajna, Kárpátalja: Erasmus, projekt prezentációk bemutatása. Az intézményből utazó munkatársainak beszámolója. 

2017.11.23. Nyílt nap: 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 beszámolója. 

2017.11.27.  Nyílt nap: Erasmus programok feldolgozása, üzemlátogatás TAKATA üzembe.  

 

 

 

 

bőr, műbőr) 

Stílbútor bontási folyamatai, betartva a 

munkavédelmi előírásokat. 

17 órától tanári meating, az itt eltöltött 

szakmai és kulturális tapasztalatok 

megbeszélése.   

 
 

Disszemináció: 





 



 



 


