
 

                                  

                                        MUNKATÁRSI 

MUNKANAPLÓ 

ERASMUS MOBILITÁSI PROJEKT 

a 2017.09.11. és 2017.09.29. 

közötti szakmai gyakorlatról 

Napi munkaidő: 8 óra 

 

Helyszín: 

Portugália / Barcellos /  

2017/ERASMUS/ 

 

Projekt címe: GABONÁTÓL AZ ASZTALIG, A MEDITERRÁN RÉGIÓBAN 

 

aláírás 

 

 

aláírás 

Szakember neve: Németh Istvánné 

Szak megnevezése: 34 541 05 PÉK 

Pedagógus oktatási azonosító: 72407867552 

Fogadó intézmény neve:  

-Padaria Pastelaria Feliz Barcelos 

-Santa Eugénia Restaurante-Pastelaria-Padaria-Pizzaria 

Barcelos 

- 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: Laurinda Silva 

 

Szakmai/tanulmányi/munkaterület:  

Gabonától az asztalig,a mediterrán régióban. 

 

 

 
Fogadó fél szakmai profilja:   

- pék-cukrászat, vendéglátás 

- szakképzés 

 



Nap/ 

Dátum 

 

Napi 

idő- 

tar-

tam 

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 

09.11. 8 óra Munkavégzés helyszíne :Padaria Pastelaria Feliz  Barcelos     

      

     
- munkahely, mentor megismerése, oktatások 

- vállalkozás tevékenységi körének, felépítésének ismerete 

- az iparra vonatkozó Európai Unió-s jogharmonizáció 

tanulmányozása, a hazai gyakorlattal történő 

összehasonlítása 

- HACCP-kritikus pontok felügyeleti módszereinek 

vizsgálata, ismerete 

- gyártást támogató logisztikai feladatok újszerűségeinek 

ismerete 

- mediterrán pékáru választék fogyasztói trendek 

feltérképezése, összegzése 

- szakmai szókincs bővítése 

 

Dokumentáció tanulmányozása 

- akkreditáció 

- engedélyek 

- felügyeleti pontok 

Elemzés: 

- beszerzés 

- raktározás 

- termelésszervezés 

- marketing 

- informatikai háttér 

- fogyasztói trend: 

eladótérben végzett 

megfigyelés-vevőkör, 

kereslet alakulása 

Jegyzet készítése. 

 

- A szakmai elméleti és 

gyakorlati órák 

ismeretanyaga 

bővíthető az Európai 

Uniós 

tapasztalatokkal. 

- A mediterrán pékáruk 

népszerűsítése, 

termékbemutató és 

projektek keretében 

A városokban egymást érő 

sütő,-és cukrászipari 

vállalkozások 

működőképessége. 

 

A benyomásom a 

munkahelyről pozitív volt. 

Bizakodva várom, hogy 

közvetlen képet kapjak a 

projektünkben 

megfogalmazott témakörben. 

angol 

portugál 

09.12. 8 óra - nyersanyag újdonságok megismerése, lejegyzése 

(őrlemények, magvak, adalékanyagok, 

fűszerek, egészséges táplálkozást támogató nyersanyagok) 

- egészséges táplálkozást támogató nyersanyagújdonságok 

feltérképezése,bedolgozási lehetőségeinek ismerete 

- mediterrán pékáruk anyagösszetételének megfigyelése, 

megbeszélése, rögzítése 

- szakmai szókincs fejlesztése 

 

 
 

 

Nyersanyag készletek  felmérése 

Mediterrán régiót jellemző: 

- alapanyagok 

- adalékanyagok 

- járulékos anyagok 

- dúsító anyagok 

- ízesítő, díszítő anyagok 

Anyagösszetétel 

      - megbeszélés 

      - tésztakészítés   

        megfigyelése 

      - receptek tanulmányozása 

Jegyzet készítése 

 

- nyersanyag 

újdonságok  

receptúrába történő 

beépítése 

- gyártmánylap 

választék bővítése 

mediterrán 

termékekkel 

A hazai kenyérgyártás, 

terén,elsősorban a kézi -

műhelyekben igyekeznek 

áttérni a hagyományos-

kovászos technológiára, 

amely biztosít egy tartósabb, 

ízletesebb 

terméket.(adalékanyagok 

felhasználása nélkül) 

A mediterrán pékárú tésztái 

viszont kivétel nélkül 

adalékanyaggal készülnek,így 

biztosítva a jó érzékszervi 

tulajdonságokkal rendelkező 

termékválasztékot. 

angol 

portugál 



Nap/ 

Dátum 

 

Napi 

idő- 

tar-

tam 

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 

09.13. 8 óra - a termék előállítás folyamatának áttekintése, 

gyakorlati alkalmazása,innovatív technikák 

elsajátítása begyakorlása 

- tésztakészítési technikák elsajátítása 

- szakmai jó gyakorlatok rögzítése 

- szakmai szókincs fejlesztése 

 

 

      - szakmai konzultáció 

      - munkavégzés 

      - gyakorlás 

      - jegyzet készítése 

 

- egészséges 

nyersanyagokból 

készült 

termékválaszték 

bővítése 

- új íz és formavilág 

kialakítása 

 

 

A tésztakészítés 

összetétele az időjárás 

függvényében változik. 

A tészta dagasztásakor 

nem programozzák be a 

tésztakészítés idejét,hanem 

menet közben a tésztából 

vett mintát vizsgálják meg. 

Ha a tésztát  hártyaszerűen 

szét lehet húzni, s az nem 

szakad el,akkor megfelelő. 

(sikérváz) 

 

portugál 

09.14. 8 óra - termelést támogató eszközök használatának 

elsajátítása,termelői géppark ,gép- újdonságok 

működésének elsajátítása, gyakorlati alkalmazása 

-  digitális technika tanulmányozása gyakorlati 

alkalmazása 

- szakmai szókincs bővítése 

 

 

 

- technológiai gépek 

működtetése 

- eszközök gyakorlati 

alkalmazása,használata 

- gépek programozása 

- új technológiai, 
technikai,digitális 

rendszerű 

eljárásokat  

adaptálása az 

oktatói 

tevékenységébe 

       -     a mediterrán  

             termékválaszték  

             előállításához  

             szükséges  

             technológiai és      

             technikai háttér  

             kidolgozása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kemence sütőfelületének 

tisztításához porszívót 

használnak. 

 

A tojással dúsított édes 

tésztát gyakran töltik 

sonkával-sajttal,egyéb sós 

töltelékkel. Ez az íz világ 

kissé szokatlan. 

Lauche a termék neve. 

 

 

 

portugál 



Nap/ 

Dátum 

 

Napi 

idő- 

tar-

tam 

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 

09.15. 8 óra - gyártásprogramozás,termelésszervezés  

technikai feltételeinek megismerése 

- a  szakmai elvárások: tudás,készségek, kompetenciák 

egyeztetése 

- innovációs tevékenységek megfigyelése 

- kommunikációs  készség fejlesztése 

16:00 Tanulói meating                                               

 
 17:00 Tanári meating 

 

- kelesztés késleltető 

berendezés  gyakorlati 

alkalmazása 

- megfigyelés 

- konzultáció 

 

- újszerű elemek 

oktatásba történő 

beépítése  

(elmélet,gyakorlat) 

A kelesztés-késleltető 

berendezés nagyon jó 

dolog,megoldja a holtidők 

kitöltését és folyamatosan 

választék készletet biztosít. 

A szakmai elvárások 

tekintetében azonosság 

tapasztalható.  

 

portugál 

09.18. 8 óra Iskolalátogatás: 

Escola Secundária Barcelos I.  

- a szakképző intézmény épületének és környezetének 

megtekintése (tantermek, szakmai műhelyek,külső 

környezet,egyéb tanulást támogató szobák,termek) 

- az intézményben folyó képzések,tanulási módszerek 

megismerése,innovatív elemek kiemelése 

- az oktatás informatikai hátterének 

megtekintése,rögzítése 

- a tanulói létszám napi regisztrálására szolgáló 

beléptető rendszer tanulmányozása 

 

 
 

 

 

- megfigyelés 

- előadás meghallgatása 

- beszélgetés 

 

- innovatív elemek 

beépítése a 

mindennapi 

oktatásba 

- digitális technika 

alkalmazásának 

adaptálása az órai 

munkába 

A bemutatott intézmény jó 

benyomást gyakorolt 

rám,bár nekem kicsit 

ridegnek hatott.  

 

Ami tetszett: 

- beléptető rendszer 

- informatikai felszereltség 

- laboratóriumi-gyakorlati 

hely felszereltsége,mérete 

- tornacsarnok 

- környezettudatosság 

 

angol 

portugál 



Nap/ 

Dátum 

 

Napi 

idő- 

tar-

tam 

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 

09.19. 8 óra Escola APACI /Lijó 

- 18 év feletti fogyatékkal elő,munkaerő piacról 

kikerülő emberek szakmai ,lelki felkészítésének, a 

munka világába történő visszatérésének elősegítésére 

tett tevékenységek tanulmányozása 

- képzési területeken folyó munka megtekintése 

- a szakmai munkát támogató technikai háttér 

megtekintése,elemzése 

- tanulási módszerek,jó gyakorlatok  

megbeszélése,lejegyzése 

 

- tájékoztató 

meghallgatása 

- munkatevékenységek 

megfigyelés 

- információ rögzítése 

 

- módszerek,jó 

gyakorlatok 

szakmára történő 

átültetése 

Az intézmény biztosítja és 

segíti a munkaerő piacra 

történő visszatérést,így a 

fogyatékkal élő fiataloknak 

nagyobb esélye van a 

társadalomba történő 

beilleszkedésre. 

angol 

portugál 

09.20. 8 óra Centro de Aktividades Ocupacionais /San Verissimo 

- az intézmény bejárása, az intézményben lakók 

összetételének megismerése 

- az életre nevelés mindennapi feladatainak elvégzésére 

irányuló tanulási módszerek, eszközök az alkalmazott 

személyi és technikai háttér tanulmányozása,jó 

gyakorlatok átvétele 

- terápiás helységek, módszerek ,kiállított munkák 

megtekintése 

 

- tájékoztató 

meghallgatása 

- megfigyelés 

- megbeszélés 

- ismeretek rögzítése 

- tanulási módszerek 

beépítése az SNI-s 

tanulók napi 

tevékenységébe 

A kreatív ötletek 

tetszettek: 

-napi beosztás  

-álomfal 

-a tanulói alkotások 

-a tantermek felszerelése 

-kreatív műhely 

-fényterápia 

 

angol 

portugál 



Nap/ 

Dátum 

 

Napi 

idő- 

tar-

tam 

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 

09.21. 8 óra EMEC ETO-ESCOLA DE TECHNOLOGIA E GESTAO 

DE BARCELOS/Aba de neiva  

- a modern,letisztult  építészeti stílust képviselő 

szakképző intézmény megtekintése 

- az oktatási módszerek tanulmányozása 

- szaktantermek-elméleti,gyakorlati-

megtekintése,innovatív elemek rögzítése 

- digitális technika oktatásba történő beépülésének 

megfigyelése,elemzése 

- SNI-s tanulók integrálásának tanulmányozása,ötletek 

gyűjtése 

- az oktatást támogató közösségi terek megtekintése( 

előadó, könyvtár ,recepció, étterem,büfé,társalgó) 

- az egészségmegőrzést elősegítő táplálkozás étkezési 

rendbe történő beiktatásának megbeszélése ( 

vegetáriánus, gluténmentes menü,gyümölcsök) 

 
 

 

 

 

 

 

 

- tájékoztató 

meghallgatása 

- megfigyelés 

- megbeszélés 

- ismeretek rögzítése 

- gluténmentes 

receptúra 

kidolgozása 

Csalódást okozott,hogy a 

pék-cukrász oktató műhely 

megtekintésére nem volt 

lehetőségem. 

angol 

portugál 



Nap/ 

Dátum 

 

Napi 

idő- 

tar-

tam 

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 

09.22. 8 óra Escola Secundária Barcelos II  

Szakmai tapasztalatcsere az intézmény vezetőjével: 

- duális oktatásai rendszer tanulmányozása,jó gyakorlatok 

átvétele 

- munkaerőpiac elvárásainak összehasonlítása a hazai 

gyakorlattal 

- SNI-s tanulók integrálása, elhelyezkedésük elősegítésének 

tanulmányozása 

- korai iskolaelhagyás-lemorzsolódás helyzetének 

összehasonlítása 

- jó gyakorlatok népszerűsítésének lehetőségei 

- tanulói,tanári értékelések formáinak megvitatása 

- egészségtudatos szemlélet beépülése az oktatói munkába - 

megfigyelés 

- zöld és digitális rendszerek oktatói munkába történő 

beépülési lehetőségeinek tanulmányozása 

innovatív elemek rögzítése 

 

 
 

Délután: 

16:00 Tanulói meating 

17:00 Tanári meating 

 
 

- szakmai konzultáció 

- információszerzés az 

alábbi területeken: 

korai iskolaelhagyás 

duális képzés helyzete 

környezettudatos 

szemlélet beépülése az 

oktatásba 

- jegyzet készítése 

- zöld és digitális 

rendszerek innovatív 

elemeinek oktatásba 

történő beépítése 

A feltett ,kérdéseinkre választ 

kaptunk. 

A duális képzés terén 

lényegesen jobb pozícióban 

van az intézmény. A 

mobilitás is példa arra,hogy a 

vállalkozások szívesen 

alkalmaznak 

fiatalokat,tanulókat. 

Az iskolaelhagyás sem jelent 

nagy gondot a 18 évhez kötött 

iskolakötelezettség miatt. 

Az integrált SNI-s tanulók 

helyzete a munkaerő piacon 

kedvezőbb, a befogadóbb 

munkahelyek miatt. 

angol 

portugál 



Nap/ 

Dátum 

 

Napi 

idő- 

tar-

tam 

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 

09.25. 8 óra Munkavégzés helyszíne: 

Santa Eugénia Restaurante-Pastelaria-Padaria-Pizzaria Barcelos 

- munkahely,mentorok megismerése,oktatások 

- vállalkozás tevékenységi körének,felépítésének  

megismerése 

- az iparra vonatkozó Európai Unió-s jogharmonizáció 

tanulmányozása, a hazai gyakorlattal történő összehasonlító 

elemzése 

- GHP,GMP,HACCP.ISO gyakorlati alkalmazásának 

megfigyelése,értékelése 

- gyártást támogató logisztikai feladatok 

megismerése,elemzése 

- mediterrán pékáru választék fogyasztói trendek 

megismerése,rögzítése 

- szakmai szókincs bővítése 

Monitoring –szakmai munkahely,munkatevékenység megfigyelése 

 

 

Dokumentáció tanulmányozása 

- akkreditáció 

- engedélyek 

- felügyeleti pontok 

Elemzés: 

- beszerzés 

- raktározás 

- termelésszervezés 

- marketing 

- informatikai háttér 

- fogyasztói trend: 

eladótérben végzett 

megfigyelés-

vevőkör,kereslet 

Jegyzet készítése. 

 

- GHP,GMP, 

HACCP innovatív 

elemeinek gyakorlati 

munkavégzésbe 

történő  adaptálása 

 

- mediterrán pékárú 

gyártmánylapok 

kidolgozása 

A jogszabályok alkalmazása 

rugalmasabb mint hazánkban. 

A pékáru választék  és az 

egészséges táplálkozást 

támogató termékek trendje 

hasonlít a  hazai piacunkhoz. 

angol 

portugál 

09.26. 8 óra - nyersanyag újdonságok feltérképezése,  rögzítése  

(őrlemények,magvak,adalékanyagok, 

fűszerek,egészséges táplálkozást támogató nyersanyagok) 

- mediterrán pékáruk anyagösszetételének 

megfigyelése,újdonságok tanulmányozása 

 
- szakmai szókincs fejlesztése 

Tárolt készletek átvizsgálása 

- alapanyagok 

- adalékanyagok 

- járulékos anyagok 

- dúsító anyagok 

- ízesítő,díszítő anyagok 

Anyagösszetétel 

      - megbeszélés 

      - tésztakészítés   

        megfigyelése 

      - receptek tanulmányozása 

Jegyzet készítése 

 

 

 

 

- egészséges 

táplálkozást támogató 

pékáru 

gyártmánylapok 

kidolgozása 

 

A búzaliszt típusok a BL55 és 

BL65 –re korlátozódik,nem 

használnak BL80,és BL112 

kenyérliszteket. 

A kukorica liszt bedolgozása 

széleskörűbb. 

angol 

portugál 



Nap/ 

Dátum 

 

Napi 

idő- 

tar-

tam 

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 

09.27. 8 óra - a termék előállítás technológiai folyamatának 

vizsgálata,hazai gyakorlattal történő összehasonlítása 

- új technikák,fogások  kipróbálása,megtanulása 

- tésztakészítési,feldolgozási technikák elsajátítása 

- folyamat ellenőrzésének, a termék megfelelőségét 

biztosító eljárások a  megfigyelése,elemzése 

- szakmai jó gyakorlatok rögzítése 

- szakmai szókincs fejlesztése 

 

- gyakorlati 

munkatevékenység 

- gyakorlás 

- szakmai konzultáció 

- jegyzet készítése 

- innovatív 

technológiai 

műveletek 

gyakorlati 

tevékenységbe 

történő beiktatása 

Nagy élmény volt a 

croassant alakítását 

elsajátítani,amit a 

levegőben tekernek fel. 

Készítettünk fahájas 

tésztából,majd 

tojáskrémmel és nutellával 

töltött croassant. 

angol 

portugál 

09.28. 8 óra - termelést támogató eszközök használatának 

elsajátítása,gép- újdonságok  működtetése 

-  digitális technika tanulmányozása gyakorlati 

alkalmazása (programozás) 

 
- szakmai szókincs bővítése 

- technológiai gépek 

működtetése 

- gép újdonságok 

működésének 

elsajátítása 

- eszközök gyakorlati 

alkalmazása 

       -     gépek programozása 

   

 

- új technológiai, 
technikai,digitális 

rendszerű 

eljárásokat  

adaptálása az 

oktatói 

tevékenységébe 

       -     a mediterrán  

             termékválaszték  

             előállításához  

             szükséges  

             technológiai és      

             technikai háttér  

             kidolgozása 

Örülök hogy találkoztam 

és dolgozhattam  olyan 

berendezésekkel,amelyek-

kel  még munkám során 

nem találkoztam. 

angol 

portugál 



Nap/ 

Dátum 

 

Napi 

idő- 

tar-

tam 

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 

09.29. 8 óra - gyártásprogramozás,termelésszervezés  

technikai feltételeinek megismerése 

- a  szakmai elvárások: tudás,készségek, kompetenciák 

egyeztetése,különös tekintettel az SNI-s tanulók 

vonatkozásában 

- innovációs lehetőségek, marketing tevékenység – 

vevőközpontúság szerepének ismerete 

- kommunikációs  készség fejlesztése  

Délután: 

16:00 Tanulói meating  

17:00 Tanári meating 

- szakmai konzultáció 

- elemzés 

- értékelés 

- ismeretek rögzítése 

- újszerű elemek 

oktatásba történő 

beépítése  

(elmélet,gyakorlat) 

Szakmailag több területen 

megerősítést kaptam, sok 

termék-újdonságot, gépi 

berendezést, eltérő 

technikai megoldásokat 

láttam,melyeket lehetőség 

szerint a további 

munkámba 

felhasználhatok. 

 

Sikerült egy kisebb 

szakmai szavak 

gyűjteményét összeállítni. 

angol 

portugál 

 
2017. 

 

10.01-

12.22.-ig 

 

 

 

 

 

Disszemináció: 

 

- Idegen nyelvi témanap: - projekt bemutatása  a nevelőtestületnek, diákoknak 

- Egészségnap keretében : a mediterrán régió egészséges táplálkozást támogató termékeinek bemutatása 

- Projekt oktatás keretében: új receptúrák,gyártmánylapok kidolgozása,tananyagfejlesztés 

- Bázisiskola : projekt bemutatása, ismeretek,tapasztalatok átadása 

- Ismeretek,tapasztalatok,digitális technikák beépítése a mindennapos oktatásba 

- Munkaközösségi team : munkatársi beszámoló  

- Iskolai nyíltnap,pályaválasztási kiállítás 

- Belső továbbképzés : szakmai bemutató 

- Szülői értekezlet, szülői Klub – beszámoló 

- Pályaorientációs nap –szakmai beszámoló 

 
 





 



 



 


