
 

 

 

                              
 

 

TANULÓI 

MUNKANAPLÓ 

ERASMUS MOBILITÁSI PROJEKT 

a 2020.08.02és 2020.08.23. 

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 

 

 

aláírás 

Tanuló neve: Kernács Kristóf 

                      évfolyama:9/1 

Szakma megnevezése: nyomdász 

Tanulói oktatási azonosító: 72160757409 

Fogadó intézmény neve: Associação Intercultural 

Amigos da Mobilidade 

 

Szakmai gyakorlat irányítója :Sara Penouco 

 

Szakmai/tanulmányi/munkaterület: Nyomdai 

előkészítés 

 

 

 
Gyakorlati munkahely/ fogadó fél szakmai profilja: 

Könyvkötészet-nyomtatvány feldolgozás 

 

 



 

 

 

Nap / 

Dátum 

 

 

Napi időtartam 

 

Szakmai terület/ Munka leírása 

 

Nyelv 

2020.08.03. 7  Munka tűz és balesetvédelmi oktatás. A 

Covid szabályok megismerése és 

betartása. 

Laptopok beállítása. 

Ismerkedés szakmai mentorral Sara 

Penaucoval. Megbeszéltük a 3 hét 

szakmai programját, bemutatta a 

munkahelyet és a géptermet. 

 

angol, 

portugál, 

magyar, 

fordító 

program 

segítségével 

2020.08.04. 7 A mai feladat új és közös e-mail címek 

készítése, csoport alakítása Sara 

vezetésével.  

Programok letöltése: paint.net, 

Canva.com. 

 

angol, 

portugál, 

magyar, 

fordító 

program 

segítségével 

2020.08.05. 7 A gyártás előkészítés részeként ma 

ismerkedtem nyomdai technológiákkal. 

A technológiának megfelelően 

árajánlatot kellett összeállítani.  

A délutáni órákban képeket 

szerkesztettünk, képeket helyeztünk a 

naplóba, mappákba 

 

 angol, 

portugál, 

magyar, 

fordító 

program 

segítségével  

2020.08.06. 7 
Az elkészült árajánlat alapján, ma a 

megrendelést kellett felvenni. 

Munkalapot készítettem a 

megrendeléshez. A munkalapra fel 

kellett vezetni, hogy milyen anyagokat 

kell használni a munkadarabhoz és a 

raktáros mennyi anyagot adhat ki hozzá. 

Rá kellett vezetni azt is a munkalapra, 

hogy melyik üzemrészben melyik 

technológiát kell alkalmazni.  

angol, 

portugál, 

magyar, 

fordító 

program 

segítségével 



 

 

Amikor végeztem a 

feladattal akkor 

készíthettem fotókat a 

későbbi munkához. 

2020.08.07. 7 
Sajnos ma egy váratlan géphiba okozott 

problémát a munkahelyen. Elromlott az 

egyik gép. Nem tudták megcsinálni. Azt 

a feladatot kaptam, hogy keressek az 

interneten hasonló vállalkozásokat, ahol 

minél hamarabb el tudják készíteni 

nekünk a megrendelt nyomdaterméket. 

Le kellett adni a megrendelést, majd 

keresni kellett egy olyan céget, aki be 

tudja nekünk szerezni a géphez a hiányzó 

alkatrészt. 

Egyedül nehezen ment volna a feladat, 

de kaptam sok segítséget az egyik 

dolgozótól.  

A délutáni megbeszélés során értékeltük 

a heti munkánkat, megbeszéltük a 

tapasztalatainkat, élményeinket. Részt 

vett rajta a mentorunk, Sara is. 

 

angol, 

portugál, 

magyar, 

fordító 

program 

segítségével 

2020.08.10. 7  
Ma délelőtt átbeszéltük az elmúlt hét 

munkáit, majd ismertették az új 

feladatokat. 

A feladatom a héten az lesz, hogy 

készítünk szórólapokat, amit egy digitális 

laborban készítünk elő. 

 

angol, 

portugál, 

magyar, 

fordító 

program 

segítségével 



 

 

2020.08.11. 7 

 

Képek szerkesztése volt a feladat. 

Megtanultam hogy adott fotókra hogyan 

lehet szöveget elhelyezni. 

angol, 

portugál, 

magyar, 

fordító 

program 

segítségével 

2020.08.12. 7 Ma egész nap a fénymásoló üzemben 

voltam. Minden kép szerkesztése után 

készült egy fénymásolat.  

 

Így lehetett ellenőrizni az elkészült, 

megszerkesztett nyomdatermékeket. 

Sok mindenre oda kellett figyelni, nem 

is tudtam, hogy egy fénymásoló gépen 

is ennyi beállítási lehetőség van, de 

megtanultam kezelni a gépet is. 

 

angol, 

portugál, 

magyar, 

fordító 

program 

segítségével 



 

 

2020.08.13. 7 A canva programban szerkesztettem egy 

6 oldalas leporellót. Majd digitális 

nyomdagépen lett kinyomtatva. A 

digitális nyomdagép sokkal szebb 

nyomatot ad, mint a fénymásoló gép. 

Ma egész nap figyelhettem hogyan 

dolgozik a digitális nyomtató. 

Az én munkám kiterített mérete A/4 es 

volt, amit 3 részre osztottam. 

A hajtogatott méret LA/4 lesz. 21x 10,5 

cm 

    

 

angol, 

portugál, 

magyar, 

fordító 

program 

segítségével 

2020.08.14. 7 A canva programban 4 oldalas szórólapot 

terveztem A címe az lett, hogy Sport és 

szabadidő Portugáliában. Olyan fotókat 

szerkeztettem amiben a csoport tagjai 

sportolnak. A fototkat meg is kellett vágni 

és szerkezteni, mert csak úgy tudtam 

elhelyezni az A/4  papíron. Az a/4 es papírt 

félbe meg fogom hajtani és igy kapom meg 

a 4 oldalas szórólapot. 

 

Szerkesztés után egy négy szí nyomó 

nyomdagépen figyelhettem a munkákat, 

segíthettem felpakolni a papírt. Nyomdai 

gépmesterek kezelték a gépet. Ezen a gépen 

csak nagy példányszámú munkák 

készülnek. Leggyakrabban újrahasznosított 

papírt nyomtatnak. így járulnak hozzá a 

környezetvédelemhez. 

 

angol, 

portugál, 

magyar, 

fordító 

program 

segítségével 



 

 

     

A délutáni megbeszélésen a heti munkát 

értékeltük, kitöltöttük az önértékelő 

lapokat. 

2020.08.17. 7 Ma is 6 oldalas leporellót szerkesztettünk. 

A/4-es méreteket. A hajtogatott méret LA/4 

lesz, Z hajtásban. A leporelló cÍme az lett, 

hogy: 

PORTUGÁL SZAKMAI GYAKORLAT.  

Ez került a szórólapra is. Egy csoportkép a 

nyomdászokról, és számítógépes csoportról. 

Kertészekről munka közben.  pékek és a 

lakástextilesek is. Kerestem egy logót a 

Szakképzési Centrumról és egyet az 

iskoláról is. A leporellót ki lett nyomtatva. 

Újrahasznosított papírra. 

 

angol, 

portugál, 

magyar, 

fordító 

program 

segítségével 

2020.08.18. 7 A kinyomtatott leporellókat a kötészetbe 

vittük, ahol a vágó méretre vágta. Egész 

nap segíthettem a vágógép körül. A 

vágógép mellett külön hulladék gyűjtő 

kosár van, amiben a papír hulladékot 

gyűjtik. Mikor megtelik a kosár ki viszik 

az udvarra, és szelektíven  tárolják. 

ugyanitt megmutatták azt is hogyan kell 

a veszélyes hulladékokat tárolni. 

  

angol, 

portugál, 

magyar, 

fordító 

program 

segítségével 



 

 

2020.08.19. 7 Hajtogató gépen folyt ma a munka. A 

megvágott szórólapokat le kellett 

hajtogatni. Kevés példányszám esetén 

kézzel egy könyvkötő csont 

segítségével hajtogatnak, de nekem 

megmutatták a hajtogató gép működését 

és beállítását. Többféle munkát 

hajtogattunk. Mindegyiket másképpen 

kellett beállítani. 

 
 

angol, 

portugál, 

magyar, 

fordító 

program 

segítségével 

2020.08.20. 7 Ma is figyelhettem kötészeti 

munkafolyamatokat.  

 

 

Az utolsó munkanapon a projektzáró 

dokumentációt és az értékeléseket 

készítettük el. Áttekintettük a három 

hét tevékenységeit. Délután 

ünnepélyes keretek között vettük át a 

tanúsítványokat. 

 
 

angol, 

portugál, 

magyar, 

fordító 

program 

segítségével 

 

 

 

 

 


