
 

                              
 

 

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 

 

 

aláírás 

Tanuló neve: Seres László 

évfolyama: 9/SZ-SZA2 

Szakma megnevezése: Számítógépes 

adatrögzítő 

Tanulói oktatási azonosító: 71630451464 

Fogadó intézmény neve: Associação Intercultural 

Amigos da Mobilidade 

 

 

Szakmai gyakorlat irányítója: Sara Penouco 

 

Szakmai/tanulmányi/munkaterület: 

Számítógépes adatrögzítés 

 

 

 
Gyakorlati munkahely/ fogadó fél szakmai profilja: 

Informatika 

 



 

 

Nap / 

Dátum 

 

 

Napi 

időtartam 

 

Szakmai terület/ Munka leírása 

 

Nyelv 

2020.08.03. 7 Munka tűz és balesetvédelmi oktatás. A laptopok beállítása 

ismerkedés a munkahellyel, Sara Penouccó-val a szakmai 

mentorral, a három hét feladatainak áttekintése. (Virtuális 

cég arculatának tervezése. 

 

angol 

 

2020.08.04. 7 Email címeket, közös csoportot hoztunk létre, ismerkedtünk 

a programokkal, gépelési, szerkesztési feladatokat 

végeztünk.  

 

angol 

2020.08.05. 7 A mai napon épület és tájfotókat készítettünk a további 

munkákhoz. Izgalmas volt a feladat, nagyon sok dologra 

kellett egyszerre figyelni. Délután a képszerkesztő 

programmal ismerkedtünk, majd a fotókat szerkesztettünk a 

kiadott feladatnak megfelelően, egy virtuális cég 

prospektusához. 

 

angol 

2020.08.06. 7 A mai nap az „etikus internethasználat” fogalmával 

ismerkedtünk meg. Információt kerestünk az interneten, 

majd ezek feldolgozása, tárolása, elektronikus továbbítása a 

fiktív céghez kapcsolódóan.  

 

angol 



2020.08.07. 7 Microsoft Publisher programmal használatával 

dokumentumokat készítettünk megadott minta alapján a 

megadott tartalmi szempontok szerint. 

A délutáni megbeszélés során értékeltük a heti munkánkat, 

megbeszéltük a tapasztalatainkat, élményeinket. Részt vett 

rajta a mentorunk is. 

 

angol 

2020.08.10. 7 Az elképzelt cég dokumentumait készítettük el.(céges levél, 

névjegykártya) A dokumentumoknak itt is a megadott 

tartalmi szempontoknak kellett megfelelni. 

 
 

angol 

2020.08.11. 7 Prezentációt állítottunk össze az új arculati elemek 

felhasználásával angol nyelvű felirattal. 

 

angol 

2020.08.12. 7 Az elkészült prezentációkat egy szimulált üzleti tárgyaláson 

bemutattuk egymásnak. Igyekeztünk a virtuális cég teljes 

bemutatására az új arculati elemek kiemelésével.  

 

angol 

2020.08.13. 7 Ezen a napon a Microsoft Excel programmal ismerkedtünk 

meg, dokumentumokat készítettünk minta után, részletes 

feladattal irányított utasítások, megadott a mentor által 

tartalmi szempontok szerint. A virtuális cég üzleti tervéhez 

kapcsolódóan kimutatásokat, diagrammokat készítettük az 

új ismeretek segítségével 

 

angol 



2020.08.14. 7 Microsoft Excel program használatával, függvényeivel, 

képleteivel ismerkedtünk. Megtanultuk és gyakoroltuk ezek 

használatát. Adattáblát töltöttünk ki a virtuális céghez 

kapcsolódóan. Komplex számítási feladatokat végeztünk el, 

az eredményekből diagrammokat készítettünk.  

A délutáni megbeszélésen a heti munkát értékeltük, 

kitöltöttük az önértékelő lapokat. 

 
 

angol 

2020.08.17. 7 Online rendezvény tervezése a cég számára. (cégbemutató) 

Virtuális hátteret készítettünk a rendezvényhez, figyelembe 

véve a cég arculatát, a rendezvény jellegét. 

 

angol 

2020.08.18. 7 Virtuális eseménytervezés. Meghatároztuk milyen 

programok kerülnek megvalósításra, milyen menetrend 

szerint zajlik majd az esemény, melyik elemért ki a felelős. 

Én az értekezletért voltam a felelős, a résztvevők felvétele 

volt a feladatom. 

 

angol 

2020.08.19. 7 Videokonferencia szervezése. Megismerkedtünk a teams 

alkalmazással, létrehoztuk a csoportokat, kialakítottuk a 

közös munka fájlokat, billentyűparancsokat ismertünk meg 

ami gyorsabbá teszi a munkát. 

 

angol 



2020.08.20. 7 Videokonferencia megvalósítása. A videokonferencián 

bemutattuk a három hét során elkészült bemutatókat, 

anyagokat. 

  
 

angol 

2020.08.21. 7 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 

 


