
 

 

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 

 

 

aláírás 

Szakember neve: Vaszilné Kanizsay Katalin 

Szak megnevezése: Gyógypedagógus 

Pedagógus oktatási azonosító: 77011843573 

Fogadó intézmény neve: 

MOTOCICLOS JORGE MOREIRE LDA 

EscolaSecundáriaBarcelos 

Escola APACI /Lijó - Centro de 

AktividadesOcupacionais /San Verissimo 

EmecEto – Escola de Technológia e Gestao de 

Barcelos/Aba de Neiva 

A szakmai gyakorlat irányítója: Jorge Moreira 

 

Szakmai/tanulmányi/munkaterület: 

 Zöld utakon - megújuló energiával működő 

kerékpár 

 

 

Fogadó fél szakmai profilja: Motorkerékpár és 

kerékpár szerviz 

Fémipar 

Szakképzés 

 



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 - Ismerkedés a gyakorlati hellyel illetve az 

ott dolgozó emberekkel.  

 Munkavédelmi és balesetvédelmi 

oktatás 

 Megismerkedtünk a munkaterületekkel 

 Műhely és részleg felszereltségével 

 Szereléshez kialakított elektronikai 

felszereltséggel 

 Fémes munkáláshoz, forgácsoláshoz 

kialakított gépesített munkaterülettel 

 

 
 

 Megbeszélés, 

megfigyelés, egyeztetés 

 Tantervi célokkal 

összhangban: társadalmi 

hasznosság, vállalkozói 

kompetenciák erősítése 

 

 Portugáliában nagyobb 

lehetőség a vállalkozásra a 

Magyarországinál az eltérő 

keresletnek köszönhetően. 

 

 Munkavállalás a nyílt 

munkaerő piacon a 

fogyatékos fiatalok 

tekintetében. 

 

 Munkaerő piaci 

lehetőségek az SNI tanulók 

részére. 

 

 Interjú készítés. 

 

 

 

 

 A folyamat egy 

kézben fut össze, aki 

mindent koordinál,  

A műhelyen belül 

megmutattak 

különböző 

munkaterületeket, mint 

például: kerék és gumi 

szereléséhez felszerelt 

részleget, 

motorblokkok 

szétszereléséhez és 

szereléséhez kialakított 

részleget, elektronikai 

munkavégzéshez 

felszerelt részleget, 

valamint fémes 

munkáláshoz, 

forgácsoláshoz 

kialakított gépesített 

munkaterületet 

 angol 

 

2017.09.12. 

kedd 

8 óra  MOTOCICLOS JORGE MOREIRE 

LDA 

  -YAMAHA motor kerékpár 

restaurálását 

- felületi kezelés, festés, alkatrészenként 

 

 - megmutatták a felületi kezelésre – 

 Job shadowing 

 digitális alapú 

feladatmegoldás 

szoftverek, digitális 

programok használata 

 Az elméleti tudás és a 

gyakorlatban történő 

 Rengeteg tapasztalatot 

gyűjtöttem a nap folyamán, 

amit az elméleti és 

gyakorlati tanórákon tudok 

majd kamatoztatni a 

Logisztika a digitális 

gyártási és kivitelezési 

 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 

Tanulságok, tapasztalatok 

Hogyan fogom tudni ezeket 

hasznosítani? 

Élmények, érzések Nyelv 

tisztításra milyen szereket /vegyi tisztító 

szereket/ használnak. Festésnél maszkolási 

eljárásokat, és környezetbarát alapozó és 

zománcfesték típusokat, amiket 

használunk a munkavégzés közben. 

 
 

alkalmazás közötti 

különbség valósága 

folyamatok témakörben 

 Környezetbarát eljárások 

használatával kapcsolatban. 

 Szakképzési tartalmak 

integrálása a közismereti 

tantárgyakba, módszerek 

alkalmazása. 

 Tapasztalatok átadása a 

kollégáknak, amit elméleti  

illetve a gyakorlati oktatási  

órákon alkalmaznak. 

2017.09.13. 

szerda 

8 óra - benzinmotoros Quad szerelése  

- a burkolat leszedése  önállóan,          - a 

motorblokk szétszedése felügyelettel 

 - motort illetve annak alkatrészét 

megtisztítása,  milyen technikák vannak 

erre a célra 

 A keletkezett hulladékokat szakszerűen 

kezelik, tárolják a szervizben 

 

 Megfigyelés, egyeztetés 

 Információk 

rendszerezése,  

 Munkafolyamatok 

figyelemmel kísérése, 

ugyanakkor törekvés a 

technikák elsajátítására. 

 Munkafolyamatoknál 

célkitűzésként 

összpontosítás a pontos, 

precíz  és  szakszerű 

munkavégzésre. 

 A különböző technikák 

elsajátítására 

 A keletkezett hulladék 

szakszerű tárolására. 

 

Magyarországon nem igazán 

jellemző a kvad használata, 

igy érdekes tapasztalat volt 

megismerni ezzel kapcsolatos 

munkafolyamatokat. 

 

 Minden apró 

részletre figyelnek a 

munkafolyamatok  

során, fontos hogy a 

legkisebb egység is 

maximális értékű 

legyen.  

 angol 

 

2017.09.14. 

csütörtök 

8 óra  A Quad  kerekeinek ellenőrzése digitális 

eszközzel  
 Digitális rendszerek 

alkalmazásának 

 A tanult új módszereket a    

 szakoktató kollégáknak 

 A pontosság 

elsőrendű a szerelési 

 angol 

 



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 

- a bal hátsó kerékben egy lyuk volt, egy 

tömítési technikát mutattak meg, amivel 

helyre lehetett állítani a kerék állapotát 

 

 

megfigyelése, 

kipróbálása 

tudom átadni a szerzett 

tapasztalatokat. 

 Gyógypedagógiai munkám 

során a közismereti 

tantárgyakba tudom majd 

beépíteni. 

 Kerékpárszerelés, kerékpár 

karbantartási ismeretek, 

anyag és gyártásismeret, 

gyakorlati 

oktatás 

folyamatoknál  

 

2017.09.15. 

péntek 

8 óra  Kvad szerelése és a munkafázisok  

 Ökoinnovításra való törekvés a 

műhelyben kialakításakor 

 Technológiai próbák elvégzése 

 Egyedi megrendelések teljesítése 

 Tanári Meating, eszmecsere, értékelés 

 Tanulói meating, a hét eseményeinek 

megbeszélése, események helyszíni 

értékelése 

 

 Megfigyelés, 

tanulmányozás, 

gyakorlati tevékenység, 

 Előnyben részesítése a Bio 

és hulladék szakszerű 

tárolása fontos szempont 

  a környezettudatosságot 

szem előtt tartva az 

előkészítő 

munkafolyamatoknál. 

 Környezettudatossá

g a mindennapi 

munkájukba teljesen 

beépül, abszolút 

természetes 

számukra. 

 

angol 

2017.09.18. 

hétfő 

8 óra  Escola Secundária Barcelos 

/szakközépiskola/ 

 Igazgató bemutatta: 

 intézmény látogatás, 

workshop,  

 személyes kapcsolatok 

 Hasonló képzési rendszer, 

mint Magyarországon 

 IKT-val támogatott képzés 

 Cselekedtető, 

élményszerű 

oktatásra 

 angol 



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 

 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  

 Pedagógus értékelés, önértékelés 

rendszerét 

 Speciális igényű tanulók integrációját  

 Munkaerő-piaci felkészítési t az SNI 

tanulók számára 

 Lemorzsolódási adatokat, intézkedési 

formákat 

 

építése, egymástól való 

tanulás 

 hospitálás, tanórák 

látogatása a 

szakterülteknek 

megfelelően 

 szakmai műhelymunka a 

tanulók 

teljesítményértékelése 

témakörben 

az oktatás minden területén 

(gyakorlati képzés esetén 

is) 

 Átültethető jó gyakorlatok 

az Öko-tudatosságraa 

nevelésben (pl. megújuló 

energia felhasználás, 

szelektív hulladékgyűjtés) 

törekszenek, 

gyakorlatban történő 

kipróbálásra 

 Szakmai oktatásban 

a gyakorlati képzés 

első évben az 

iskolában majd a 

vállaltoknál történik  

 Lemorzsolódás 

csekély számú, de a 

veszélyeztetettek 

külön programban 

vesznek részt 

 Jó gyakorlatok 

pedagógusok közötti 

cseréje 

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 

 Job shadowing, 

 jó gyakorlatok 

megfigyelése, 

adaptációja 

 személyes kapcsolatok 

építése 

 hospitálás  

 szakmai műhelymunka: 

öko-innovitás 

 Az intézményben egy 

ember felelős a külső 

gyakorlat szervezésével. 

 SNI-s fiatalok nyílt 

munkaerő-piaci 

integrációja valósul meg az 

intézményben 

 Tanult tanulásszervezés, 

tanítási módszerek 

 Meleg légkörű 

intézmény  

 Fokozott figyelem 

irányul a tanulók 

felé, személyre 

szabott segítséget 

kapnak  

 Az iskolában 

biokertészettel 

 angol 



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 

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 töltenek  

 Az első évben az iskolában folyik a 

gyakorlati oktatás 

 Kulcskompetenciák fejlesztése 

tanórákon 

 ökoinnovitás, környezettudatosság, 

egészségmegőrző szemlélet. 

 Munkaerő-piaci felkészítés a tanulók 

számára tanrendbe épített 

 Előadás a zöld rendszerek fejlesztéséről 

oktatás-nevelés folyamatába a tanórákba 

való beépíthetőségéről. 

 

témakörben 

 

beépítése szakmai 

gyakorlati órákba, 

tanmenetbe 

 Átültethető jó 

gyakorlat:környezettudatos

ság egészségmegőrző 

szemlélet 

foglalkoznak, 

kiemelt terület a 

környezet védelem 

 gyakorlat orientált 

oktatás 

 A megtermelt és 

feldolgozott 

termékek eladásával 

az iskola 

fenntartását egészíti 

ki. 

2017.09.20. 

szerda 

8 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 

 intézmény látogatás, 

 Job shadowing, 

 jó gyakorlatok 

megfigyelése, 

/tehetséggondozás 

témában/ 

 Megerősítés: Nyílt 

munkaerő-piaci 

munkavégzés, ha a tanuló 

képességei lehetővé teszik 

 Átültethető jó gyakorlat: 

Tehetséggondozás, Tanulók 

bevonása az iskolai élet 

 Családias, 

vendégszerető, jó 

hangulatú intézmény 

Nagyon kedves 

ötletnek tartom az 

iskolában látott 

kívánságfalat, ahová 

 angol 



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 

 Egyéni bánásmód tanulónként 

fogyatékosságának megfelelően, 

ugyanígy az értékelés is, amely 

szöveges 

 Munkaerő-piacifelkészítés az oktatás 

során, cél az önálló munka végzés 

elérése 

 Cél a nyílt munkaerő-piac az 

elhelyezkedésnél 

 
 

 

mindennapi 

tevékenységeibe 

/Iskolaszolgálat/ 

mindenki egy 

vágyát felírja és azt 

igyekeznek 

teljesíteni a 

tanévben. 

 Snoozelen szobák a 

tanulók 

feltöltődéséhez 

2017.09.21. 

csütörtök 

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 

 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 

 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 

 

 

 angol 



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 

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. 

 
 

felnőtt szakképzésről. 

2017.09.22. 

péntek 

8 óra Escola Secundária Barcelos 

/szakközépiskola/ 

 Multimédiás bemutató: Szakképzés, 

munkaerő-piac kutatási eredményei 

statisztikai adatok bemutatása. 

 Marketing stratégia, termékek 

előállítása, design tervezése során, 

 

 Tanári Meating, eszmecsere, értékelés 

 Tanulói meating, a hét eseményeinek 

megbeszélése, események helyszíni 

értékelése 

 Tanórák látogatása, 

megfigyelés, új 

módszerek átvétele, 

tapasztalatcsere, 

egymástól való tanulás 

 Tapasztalatcsere 

 Átültethető jó gyakorlat: 

Iskolamarketing,     

  az oktatási piacon a 

versenyképesség 

megőrzése érdekében 

 Ebben az iskolában 

minden feltétel adott 

a minőségi 

oktatáshoz. 

 angol 



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 

 
 

2017.09.25. 

hétfő 

8 óra Motociclos Jorge Moreire LDA  

vállalkozás: 

- elektromos berendezések üzemközbeni 

ellenőrzése  

 - akkumulátorok összekötése soros 

kapcsolásban egy nagyobb tápegységet 

létrehozva 

- valamint az akkumulátor sarui      

tisztítása  

- az elkorrodált réteget eltávolítása és a 

rögzítő csavarok újra cserélése. Fontos a 

jó érintkezés ezt a korrózió 

akadályozhatja. 

 Nagyon fontos, hogy a hibás, vagy törött 

akkumulátorokat kiszűrjük. 

 Megfigyelés, 

tanulmányozás, 

gyakorlati tevékenység. 

Környezetbarát 

üzemmód, alternatív 

/nap, szél/ energia 

használata, beépítésének 

lehetőségei, megoldásai. 

EU-s jogharmonizáció 

tanulmányozása, 

összehasonlító elemzése 

a hazai gyakorlattal. 

 A tanult új technológiák, 

módszerekbeépítése az 

oktatói munkába 

pedagógusi eszköztár 

gazdagítása céljából. 

 

 

 

 

 

 A pontosság, 

szakszerűség 

környezetvédelem 

szem előtt tartása 

elsődleges 

 

 angol 



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 

 

 
 

2017.09.26. 

kedd 

8 óra - homokfúvásos csiszoló – tisztító gépet 

ismertünk meg 

 Vannak alkatrészek, amelyek annyira 

tagoltak, hogy nem lehet kézzel 

hozzáférni, erre való ez a csiszoló gép. 

A technika lényege, hogy érdes anyagot-

homokot vagy üvegport nagy nyomással a 

tisztítandó felületre fújunk és így az 

elkorrodált vagy olajos zsíros réteg 

eltávolítható.  

  

 Megfigyelés, 

tanulmányozás, 

gyakorlati tevékenység 

 Technológiai eljárások 

megfigyelése, 

tanulmányozása 

 Öko-innovitás figyelembe 

vétele a tanítási folyamatok 

tervezése során. 

 Csiszoló gép használata 

 Új technika beépítése és  

alkalmazása 

Magyarországon 

Környezettudatosság  angol 

2017.09.27. 

szerda 

8 óra - elektromos berendezések üzemközbeni 

ellenőrzése 

 - akkumulátorok összekötése soros 

kapcsolásban egy nagyobb tápegységet 

létrehozva 

 Megfigyelés, 

tanulmányozás, 

gyakorlati tevékenység. 

 Az elkészített műszaki 

dokumentáció alapján 

 A pontosság szakszerűség, 

magas minőség a munka 

minden területén 

megkövetelt.  

 

 Tudatosság 

minőségi 

munkavégzés 

irányában. 

 angol 



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? 
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 valamint az akkumulátor saru tisztítása  

 az elkorrodált réteget eltávolítása 

- rögzítő csavarok újra cserélése. Fontos a 

jó érintkezés ezt a korrózió 

akadályozhatja. 

 Nagyon fontos, hogy a hibás, vagy törött 

akkumulátorokat kiszűrjük. 

 
 Monitoring ellenőrzés a műhelyben. 

készül a hibás, vagy 

törött akkumulátorok 

kiszűrése. 

 Megszerzett tudás a tanítás-

tanulás gyakorlati képzés 

folyamatába, 

- átültetése a hazai 

követelményrendszerbe,  

beépítése a tanítás-tanulás 

gyakorlat folyamatába 

 Monitoring ellenőrzés 

Miskolci Szakképzési 

Centrum részéről, amely  

során megismerhették a 

műhelyben végzett minőségi 

munkát. 

2017.09.28. 

csütörtök 

8 óra - motor első teleszkópjának 

összeszerelését kísérhettük figyelemmel, 

- annak felületi megtisztítása és festése 

zajlott, indexlámpa áramkörének javítása 

 

 Megfigyelés, 

tanulmányozás, 

gyakorlati tevékenység 

 Szerelési fázisok 

megfigyelése, elsajátítása. 

 Törekvés a pontos, precíz 

munkavégzésre 

 Az ismeretek beépítése a 

szakmai gyakorlati tanórák 

tevékenységeibe. 

 A dolgozóknak  

munkához való 

pozitív hozzáállása 

példaértékű 

 angol 

2017.09.29. 

péntek 

8 óra  hibrid kerékpáron általános beállítások 

elvégzése 

 alkalmassá kellett tenni azt a közúti 

forgalomban való közlekedésre 

 Meating, a mobilitás eseményeinek 

megbeszélése, értékelése 

 Megfigyelés, 

tanulmányozás, 

gyakorlati tevékenység 

 Az elkészített műszaki 

dokumentáció alapján 

készült a hibrid 

 Megismerhettem a 

különböző 

munkafolyamatokat,  

 kiemelném a hibrid 

kerékpáráron elvégzett 

beállításokat,  

 Örülök, hogy 

lehetőségem volt 

egy ilyen jól 

felszerelt műhelyben 

végig kísérni a 

munkafolyamatokat 

 angol 



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? 
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kerékpárnak a beállítása, 

alkalmassá tétele a 

forgalomban való 

közlekedésre  

 Környezetbarát 

üzemmód  

lehetőségének használata 

 

 alkalmassá tételét a közúti 

forgalomban, 

melyek egyenlőre 

korlátozottan állnak 

rendelkezésünkre. 

 A megszerzett ismeretek 

beépítése szakmai elméleti 

és gyakorlati képzésbe. 

és környezettudatos 

felhasználási és 

újítási módokat. 

 Tájékozódhattam a 

fogyatékos fiatalok 

nyílt munkaerő-piaci 

helyzetével, amely 

pozitív irányt mutat 

Portugáliában. 

Disszemináció 

 

 

 

 

 

 témanapon prezentáció a tanulóknak 

 határon túl -  Beregszászi partneriskolánkban prezentáció és jó gyakorlatok átadása 

 iskola nyílt napjain prezentáció az érdeklődőknek 

 munkaközösségi megbeszélések tapasztalatok megbeszélése 

 belső tanári továbbképzéseken jó gyakorlatok átadása 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


