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:Szécsi Sándorné
Szak megnevezése: parkgondozó
Pedagógus oktatási azonosító:
77203468446

aláírás
Fogadó intézmény neve:
-Comercio de Agregados e Producao Agrikola
Rua do Crzeiro,6
4740-054 Apúlia –Esposende
- Escola Secundaria Barcelos
- Escola APACI /Lijó
- a Centro de Aktividades Ocupacionais /San Verissimo
- Emeco Eto Escola De Technológia E Gestao De
Barcelos! ó/Aba de neiva

A szakmai gyakorlat irányítója: Fernando da
Lage Azevedo

Szakmai/tanulmányi/munkaterület:

Fogadó fél szakmai profilja:

Kertfenntartás mediterrán környezetben

mezőgazdasági tevékenység

Nap/

Napi

Szakmai terület /Esemény

Elméleti és gyakorlat

Tanulságok, tapasz-

Dátum

idő-

/Munka / Tevékenységek

kapcsolata

talatok

tar-

leírása

Szerzett ismeretek, kés-

Hogyan fogom tudni

tam

Megszerzett képességek,

zségek elsajátításának

ezeket hasznosítani?

ismeretek

módja

Fernando da Lage Azevedó

Az eddig általánosan is-

mediterrán kertjének,

mert mediterrán növények hatása a növényzetre

kedves fogadtatása,

2017.

Haciendának(önellátó nagy-

mellett általunk nem látott és az ott élő emberek

végtelen segítőkészsé-

09.11.

birtok) a bejárása, megisme-

növényfajok megismerése

ge irányunkba

hétfő

rése

pl.: mandulafenyő, euró-

8 óra

A mediterrán éghajlat

Élmények, érzések

életvitelére

Az Azavedó család

Az otthon kialakított

Az ökotudatos, hagyomány-

nyérfa, tengerparti iringó,

kertnél fontos a növé- megkapó látványa

őrző épített környezet, az

kopasz murvafű, legyező-

nyek létfeltételeinek a

ökoszemléletű tájgazdálkodás pálma, kínai kenderpálma, biztosítása
füge

magyar/

Maga a mediterrán ház angol/

pai olajfa, szentjánoske-

megismerése

Nyelv

és kert összhangjának

portugál

Nap/

Napi

Szakmai terület /Esemény

Elméleti és gyakorlat

Tanulságok, tapasz-

Dátum

idő-

/Munka / Tevékenységek

kapcsolata

talatok

tar-

leírása

Szerzett ismeretek, kés-

Hogyan fogom tudni

tam

Megszerzett képességek,

zségek elsajátításának

ezeket hasznosítani?

ismeretek

módja

Élmények, érzések

Nyelv

Nap/

Napi

Szakmai terület /Esemény

Elméleti és gyakorlat

Tanulságok, tapasz-

Dátum

idő-

/Munka / Tevékenységek

kapcsolata

talatok

tar-

leírása

Szerzett ismeretek, kés-

Hogyan fogom tudni

tam

Megszerzett képességek,

zségek elsajátításának

ezeket hasznosítani?

ismeretek

módja

8.óra
2017.

Nyelv

A mediterrán klímát kedvelő

Az éghajlatra jellemző

Az itt honos gyepeket A nagy térhatás érde-

magyar/

gyepfelületek gondozásának

kevés csapadék miatt a

alkotó fűfélék mély

kében a nagy területű

angol/

összehasonlítása a hazai

kézi öntözést, locsolást

gyökérzete miatt sok-

gyepfelületek szinte

portugál

gyepfelületekkel

felváltotta a fúrt kútról

kal ellenállóbbá vál-

perzsaszőnyeg puha-

működő, programozható

nak a külső hatások-

sággal terítik be a kert-

locsoló- és csepegtető-

kal szemben

részleteket.

Nálunk még nem

Az egyenletesen le-

olyan elterjedt a kerti

nyírt, gyepfelülete üde

09.12.
A nagy kiterjedésű gyepfelü-

kedd

Élmények, érzések

letek rendszeres nyírása kellő rendszer.
fűmagasságban, hogy a gyep
8 óra

A csepegtető öntözés na-

megtartsa a saját mikroklímá- gyon kedvező, mert a víz

közvetlenül a talajba kerül locsoló rendszer ki-

zöld színe harmoniku-

09.13.

és hasznosul; takarékos és

építése, így a megfe-

san kiegészíti az egy-

szerda

jól automatizálható.

lelő napszakban ma-

nyári növények

rad a kézi locsolás.

színkavalkádját.

2017.

ját

Nap/

Napi

Szakmai terület /Esemény

Elméleti és gyakorlat

Tanulságok, tapasz-

Dátum

idő-

/Munka / Tevékenységek

kapcsolata

talatok

tar-

leírása

Szerzett ismeretek, kés-

Hogyan fogom tudni

tam

Megszerzett képességek,

zségek elsajátításának

ezeket hasznosítani?

ismeretek

módja

8 óra
2017.

Mediterrán parkokba telepí-

Olyan növények ültetése,

Mivel Mo. éghajlata

A mediterrán stílusú

tett növénytársítások tanul-

melyek jól tűrik a nyári

is egyre melegebb

kert itthon is egyre

mányozása

szárasságot, gondozást

irányba tolódik el, így nagyobb népszerűség-

alig igényelnek, sokuk

olyan növényeket kell nek örvend. Elsősor-

09.14.
csütörtök

Élmények, érzések

Nyelv

magyar/

Az egynyári, az évelő lágy és

szabadföldben, hazánkban ültetni (pl.: szerelem-

ban azért, mert sokan

angol/

fás szárú növények őszi

is elég jól áttelel.

vágyunk arra, hogy a

portugál

virág, fáklyaliliom,

Nap/

Napi

Szakmai terület /Esemény

Elméleti és gyakorlat

Tanulságok, tapasz-

Dátum

idő-

/Munka / Tevékenységek

kapcsolata

talatok

tar-

leírása

Szerzett ismeretek, kés-

Hogyan fogom tudni

tam

Megszerzett képességek,

zségek elsajátításának

ezeket hasznosítani?

ismeretek

módja

munkálatainak elvégzése

kakukkfű, kerti mály-

déli országok varázsla-

(metszés, száraz virágrészek

Hazai kertek kialakításá-

vacserje stb.) melyek

tos tájainak hangulatát

eltávolítása, gyomlálás,)

nál hasznosítani a meg-

rendszeres öntözés

saját kertünkben is

szerzett ismereteket

nélkül is jól bírják az

megteremtsük.

általában meleg és
8 óra
2017.
09.15.
péntek

Élmények, érzések

száraz magyar nyarakat.

Nyelv

Nap/

Napi

Szakmai terület /Esemény

Elméleti és gyakorlat

Tanulságok, tapasz-

Dátum

idő-

/Munka / Tevékenységek

kapcsolata

talatok

tar-

leírása

Szerzett ismeretek, kés-

Hogyan fogom tudni

tam

Megszerzett képességek,

zségek elsajátításának

ezeket hasznosítani?

ismeretek

módja

Látogatás az Escola
8 óra

Secundaria Barcelos Közép-

2017.

iskolába, mely egy arboré-

09.18.

tumban helyezkedik el. Öko

hétfő

környezet védése, öko szemlélet megjelenése

A szakképzésben alkalmazott tevékenységközpontú módszerek nagymértékű alkalmazása az
órákon
Jól felszerelt, kialakított
természettudományi szaktantermekben folyik a
képzés (biol, kém, fiz)
A pedagógus értékelés a
magyarországi értékeléshez képest egyszerűbben
folyik

Élmények, érzések

Az órákon a gyakor-

Modern építészeti stí-

lati bemutatás az el-

lusban tervezett isko-

sődleges cél együtt

lakomplexum, melyet

Nyelv

működve a diákokkal. az egyik leghíresebb

magyar/

Sok iskolán kívüli

portugál építész terve-

angol/

tevékenységet szer-

zett. A falakat a tanu-

portugál

veznek a diákok ré-

lók nagyméretű, impo-

szére, s ezzel is csök-

záns rajzai díszítik.

kentik a tanulói lemorzsolódást.

Nap/

Napi

Szakmai terület /Esemény

Elméleti és gyakorlat

Tanulságok, tapasz-

Dátum

idő-

/Munka / Tevékenységek

kapcsolata

talatok

tar-

leírása

Szerzett ismeretek, kés-

Hogyan fogom tudni

tam

Megszerzett képességek,

zségek elsajátításának

ezeket hasznosítani?

ismeretek

módja

8 óra

Látogatás az Escola APACI

Elméleti és gyakorlati

/Lijó intézménybe

képzés az iskola keretei

2017.

között folyik.

09.19.

Mindent a diákok csinál-

kedd

nak az intézmény üzemeltetésében.
3

A diákok vagy enyhe
értelmi fogyatékosok,
vagy már dolgoztak, s
valamilyen okból elvesztették a munkájukat s öt szakmából válogathatnak

Élmények, érzések

Nyelv

Nagyon közvetlen fogadtatás volt. Az ott

magyar/

tanuló diákok nagy

angol/

mértékben hasonlítot-

portugál

tak a mi diákjainkhoz.

Nap/

Napi

Szakmai terület /Esemény

Elméleti és gyakorlat

Tanulságok, tapasz-

Dátum

idő-

/Munka / Tevékenységek

kapcsolata

talatok

tar-

leírása

Szerzett ismeretek, kés-

Hogyan fogom tudni

tam

Megszerzett képességek,

zségek elsajátításának

ezeket hasznosítani?

ismeretek

módja

Nyelv

Látogatás a Centro de

A 20-50 év körüli fogya-

Aktividades Ocupacionais

tékkal élők a foglalkoztató műves foglalkozások, rendezett, tágas, jól

magyar/

/San Verissimo intézménybe

központban az életre ne-

az úszás, a bocsa, a

felszerelt. Itt minden a

angol/

09.20.

velő foglalkozásokon

fényterápia, a vízágy

sérült emberek minél

portugál

szerda

vesznek részt.

mind az itt hétköz-

jobb napi ellátásáról

napjaikat töltő sérűlt

szól.

8 óra
2017.

A dráma, zene, kéz-

Élmények, érzések

emerek fejlesztését
teszik lehetővé az itt
dolgozó szakembereknek.

A központ szépen be-

Nap/

Napi

Szakmai terület /Esemény

Elméleti és gyakorlat

Tanulságok, tapasz-

Dátum

idő-

/Munka / Tevékenységek

kapcsolata

talatok

tar-

leírása

Szerzett ismeretek, kés-

Hogyan fogom tudni

tam

Megszerzett képességek,

zségek elsajátításának

ezeket hasznosítani?

ismeretek

módja

Élmények, érzések

Nyelv

Érdekes az iskolaépüLátogatás az Emeco Eto

Az elméleti oktatás szín-

Az iskola célja, hogy

let belső berendezése,

Escola De Technológia E

helye a modern szakisko-

minden diák olyan

színvilága.(szakmák

magyar/

2017.

Gestao De Barcelos! ó/Aba

la. Olyan szakmákat ok-

tanulmányokat vagy

külön elhelyezése,

angol/

09.21.

de neiva intézménybe

tatnak, melyek a munka-

képzést folytasson,

színnel való jelölése).

portugál

erőpiacon is kereslettek,

amely képessé teszi őt Minden tanulónak biz-

(pl.:3Ddigitális rajz.techn,

a munka világába el-

tosított a térítés mentes

divattervező, konyha /

helyezkedni

étkezés.

8 óra

csütörtök

cukrászspecialitás)

Nap/

Napi

Szakmai terület /Esemény

Elméleti és gyakorlat

Tanulságok, tapasz-

Dátum

idő-

/Munka / Tevékenységek

kapcsolata

talatok

tar-

leírása

Szerzett ismeretek, kés-

Hogyan fogom tudni

tam

Megszerzett képességek,

zségek elsajátításának

ezeket hasznosítani?

ismeretek

módja

Élmények, érzések

Nyelv

Látogatás az Escola

Duális képzés: a gyakorla- A digitális technika

Az intézményben jól

Secundaria Barcelos Közép-

ti képzésre fókuszálnak,

megjelenik az oktatás

felszerelt szaktanter-

magyar/

2017.

iskolába

fokozatosan, felkészült-

minden terüle-

mekben történik a

angol/

09.22.

Környezettudatosság mellett

ségtől függően mennek ki

tén.(okos telefon,

természettudományos

portugál

péntek

fő cél a digitális kompetencia

üzemi gyakorlatra a tanu-

okos tábla, számító-

képzés.

fejlesztése.

lók. Az oktatás saját tan-

gépek, projektor,stb).

Maga az iskola egy

műhelyekben is zajlik.

A pedagógusok érté-

védett arborétumban

8 óra

Nap/

Napi

Szakmai terület /Esemény

Elméleti és gyakorlat

Tanulságok, tapasz-

Dátum

idő-

/Munka / Tevékenységek

kapcsolata

talatok

tar-

leírása

Szerzett ismeretek, kés-

Hogyan fogom tudni

tam

Megszerzett képességek,

zségek elsajátításának

ezeket hasznosítani?

ismeretek

módja
kelési rendszere egy-

Élmények, érzések

Nyelv

helyezkedik el.

szerűbb.

magyar/
8 óra

Különböző formájú évelő-

A megfelelő látvány érde-

A növények vízigé-

Szemet gyönyörködte- angol/

ágyak, évelőszegélyek kiala-

kében a szegély hátsó ré-

nyét a szakszerű alá-

tőek a mosott fehér

2017.

kítása jól elhatároltan, sziget-

szére magasabb, elülső

csövezet, automata

nagyobb méretű óceá-

09.25.

szerűen a gyepfelületben.

részére pedig egyre ala-

öntözőrendszer bizto-

ni kavicsokkal, kövek-

portugál

Nap/

Napi

Szakmai terület /Esemény

Elméleti és gyakorlat

Tanulságok, tapasz-

Dátum

idő-

/Munka / Tevékenységek

kapcsolata

talatok

tar-

leírása

Szerzett ismeretek, kés-

Hogyan fogom tudni

tam

Megszerzett képességek,

zségek elsajátításának

ezeket hasznosítani?

ismeretek

módja

hétfő

csonyabb növények kerül- sítja. De nem elhajenek

nyagolható, hogy az

Élmények, érzések

Nyelv

kel kirakott ágyások,
szegélyek.

óceán klimatikus hatás párásságot is ad.

magyar/
8 óra
2017.

Az életközösség (biocö-

A biológiai sokféle-

A háborítatlan medi-

angol/

nózis) mint élő rendszer

ség, más néven

terrán virágágyást szí-

portugál

működik, benne a szerves

biodiverzitás megőr-

vesen használja búvó-

09.26.

Természetvédelem (a

anyagot termelő zöld nö-

zését elősegíti az élő-

helyül a kerti gyík, a

kedd

biodiverzitás óvása) a medi-

vényekkel, a felhasználó

helyek megóvása,

virágok nektárját pe-

Nap/

Napi

Szakmai terület /Esemény

Elméleti és gyakorlat

Tanulságok, tapasz-

Dátum

idő-

/Munka / Tevékenységek

kapcsolata

talatok

tar-

leírása

Szerzett ismeretek, kés-

Hogyan fogom tudni

tam

Megszerzett képességek,

zségek elsajátításának

ezeket hasznosítani?

ismeretek

módja

terrán parkba.

(fogyasztó) állatvilággal.

dig a kardos lepke

magyar/

Az öko és környezettudatos

A kertben található

nyalogatja

angol/

szemlélet jelentőségének

kőfalak, kőkerítések

meglátása.

különleges élőhelyek,
nek búvóhelyet adnak. Ez is elősegíti a

2017.

sokszínűség megőrzé-

09.27.

sét.

szerda

Nyelv

természetvédelme

melyek sok élőlény8 óra

Élmények, érzések

portugál

Nap/

Napi

Szakmai terület /Esemény

Elméleti és gyakorlat

Tanulságok, tapasz-

Dátum

idő-

/Munka / Tevékenységek

kapcsolata

talatok

tar-

leírása

Szerzett ismeretek, kés-

Hogyan fogom tudni

tam

Megszerzett képességek,

zségek elsajátításának

ezeket hasznosítani?

ismeretek

módja

Mediterrán táji értékek felfe-

A mediterrán éghajlat

dezése

meghatározza az ott élő

2017.

A lakott emberi környezet

emberek életformáját, épí-

09.28.

élhetővé tételének a megis-

tészeti kultúráját.

csütör-

merése.

A természetes anyagok,

Monitoring látogatás

főleg a kő , a fa, a cserép,

8 óra

tök

az égetett agyag használata.

2017.
09.29.
péntek

Iskolánk üvegházában
önálló tervek alapján
mediterrán sarkot alakítunk ki a mediterrán
díszítőelemek felhasználásával.

Élmények, érzések

Nyelv

Mediterrán életérzés,
életstílus, az életigenlő
természet közeliség,
életöröm megtapaszta- magyar/
lása.

angol/
portugál

Disszemináció:2017.10.01.-2017.12.22.
Bemutatkozás:
 iskola nyílt napjain: európai szakképzési hét, pályaorientációs nap
 idegen nyelvi témahét
 egészségnevelési témanap
 munkaközösségi megbeszéléseken
 prezentáció bemutatása diákoknak
 belső tanári továbbképzéseken
 összdolgozói munkaértekezlet

