
 

                              
 

 

TANULÓI 

MUNKANAPLÓ 

ERASMUS MOBILITÁSI PROJEKT 

a 2020.08.02. és 2020.08.24. 

közötti szakmai gyakorlatról 

Napi munkaidő: 7 óra 

 

Helyszín: 

Portugália / Barcelos / Braga 

 

2019-1-HU01-KA102-060078 

 

Projekt címe: „Zöld és okos fejlesztések, innovációk nyomában” 

 
 

 

aláírás 

 

 

            évfolyama: 10. 

Szakma megnevezése: Női szabó 

Tanulói oktatási azonosító: 72308608427 

Fogadó intézmény neve: 

Pedart - Fábrica De Peúgas, Lda. 

Szakmai gyakorlat irányítója: 

Manuel Armando Silva 

 

Szakmai/tanulmányi/munkaterület: 

Textil és ruházati örökség a mediterrán 

régióban 

 

 
Gyakorlati munkahely/ fogadó fél szakmai profilja: 

Ruhagyártás 

 

 

aláírás 

Tanuló neve: Kavecsánszki Erzsébet 



 

Nap / 

Dátum 

 

 

Napi 

időtartam 

 

Szakmai terület/ Munka leírása 

 

Nyelv 

2020.08.03. 7  

A mai napon megismerkedtem a szakmai 

mentorommal és a munkahellyel ahol dolgozni fogok 

3 hétig. Ez egy kötött-hurkolt termékeket előállító 

üzem, főként sportruházatot készítenek. Bemutatták 

az üzemet a nyersanyagraktártól kezdve az 

üzemrészen át a készáru raktárig.   Munka és 

balesetvédelmi oktatást is kaptam. Kicsit izgulok, 

mert nehéznek tűnik, de biztosan meg fogom oldani a 

feladatot. 

 
 

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 

2020.08.04. 7  

Manuel reggelente tájékoztat, hogy mi lesz a napi 

feladatom. A készáru raktárban csomagolási 

feladatokat láttam el. Megadott számú (24 db) 

készterméket kellett dobozba tenni, a dobozt lezárni 

és címkével ellátni.  

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 

2020.08.05. 7  

A mai napon szintén a készáru raktárban dolgoztam. 

Alkalmam volt az összes terméket megnézni, amit az 

üzemben készítenek. Nagyon széles a választék. 

Megtudtam, hogy a termékek egyrésze intelligens 

textilből készül. Ez azt jelenti, hogy hőszabályzó az 

alapanyag, sportoláskor kellemes viselet. 

 

 
 

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 

2020.08.06. 7 Ma nyersanyag raktárban dolgoztam. Innen kerülnek 

a végek a szabászatra. A végeken lévő címke minden 

fontos adatot tartalmaz az alapanyagról. 

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 



2020.08.07. 7 Ma szintén a nyersanyag raktárban dolgoztam. Egy 

dogozóval együtt a bevizsgáló gépen, ami átvilágítja 

az anyagot néztük át a végeket nincs-e rajta hiba. Ha 

találtunk, akkor azt jelölni kellett az anyag szélén. 

Szerencsére kevés hibás részt találtunk. Manuel 

délután értékelte a heti munkámat. Délután önértékelő 

lapokat töltöttem ki. 

 
 

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 

2020.08.10. 7  

Ma a szabászaton voltam. Itt automata teríti fel az 

anyagot a megfelelő hosszra és magasságra. A 

feladatom az volt, hogy a terítőgépbe az alapanyagot 

behelyezzük egy ott dolgozóval.  Itt figyelni kellett, 

hogy a megfelelő vég kerüljön be mindig. A teríték 

alá lyukacsos papírt kellett tenni, a tetejére pedig 

nejlon fóliát. 

 

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 

2020.08.11. 7  

Ma ismét a szabászaton voltam. Megfigyelhettem az 

automata szabászgép működését is. Vákummal 

szorították le a terítéket, hogy a szabás pontos legyen. 

Egy képernyőn látszott a terítékrajz, a gép pedig az 

alapján szabott. 

 
 

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 

2020.08.12. 7  

Ma is a szabászaton voltam, de a kiszabott 

alkatrészeket kötegeltem termékenként, méretenként. 

Le kellett ellenőrizni, hogy minden alkatrész bekerült-

e a csomagba.  

 

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 



2020.08.13. 7  

Ma is kötegeltem. Megfigyeltem, hogy a szabászati 

hulladékot anyag fajtánként külön gyűjtik, mert ebből 

újra textilt készítenek majd. A szélekről leeső részeket 

is külön rakták. Elmondták, hogy ezt egy helyi 

szőnyegszövő felvásárolja és szőnyeget sző belőle. 

 

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 

2020.08.14. 7  

Ma a varrodában kaptam munkát. A nap első felében 

egy dolgozó munkáját figyeltem meg, aki az oldalakat 

állította össze szegvevarrógéppel. Megmutatta hogyan 

lehet a leggyorsabban elvégezni a feladatot. Délután 

már én is a gépen dolgozhattam. Én még nagyon lassú 

vagyok. A heti teljesítményemet értékelte Manuel. 

Délután a kísérőtanárok vezetésével a campuson 

értékeltük a heti munkát, önértékelő lapokat is 

kitöltöttük. 

 

 
 

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 

2020.08.17. 7  

Ma is a pénteken megtanult műveletet kellett 

elvégeznem. Pólóknak az oldalát varrtam össze. A bal 

oldalába a jelölés helyére a kezelési címkét is oda 

kellett fogni.  Ez is intelligens textilből készül.   Ma 

már sokkal ügyesebbnek éreztem magam, sokkal több 

pólót varrtam meg mint pénteken. 

 

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 

2020.08.18. 7  

Ma délelőtt újabb műveletet figyeltem, később 

próbálhattam ki. A póló alját ötszálas fedővarrattal 

kellett felhajtani. Ez a művelet is lassan ment először. 

Nagyon pontosan kellett dolgozni.  

 

 
 

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 



2020.08.19. 7  

Ma is a pólók aljafelhajtását készítettem. 

Megtanultam a fedőzőgépet befűzni is, mert a nap 

folyamán többféle színű terméket varrtam. 

 

 
 

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 

2020.08.20. 7  

Ma a póló ujja varrását rögzítettem le hurok 

öltésű varrógéppel. Erre azért van szükség, hogy a 

varrás ne bomoljon fel, és szerintem szebb is így. 

 

 
 

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 

2020.08.21. 7  

Megtudtam, hogy amikor ezt a típusú a pólót készre 

varrták akkor kerül egy olyan üzembe ahol a márka 

logóját is rányomják. Onnan újra visszakerül az 

üzembe, ahol átnézik, megfelelő-e a minősége, csak 

akkor lehet csomagolni. Az első napokban én is ezt a 

csomagolási feladatot végeztem és ma az utolsó 

munkanapomon is. Ma értékelték a három hét alatt 

nyújtott teljesítményemet. Délután önértékelő lapokat 

töltöttem ki. A csoportban is megbeszéltük mit 

tanultunk a mobilitás alatt.  

 

 
 

angol portugál 

webes fordító 

alkalmazás 

segítségével 

 


