
 

                              
 

 

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: Soltész Barnabás 

            évfolyama: 10. 

Szakma megnevezése: parkgondozó 

Tanulói oktatási azonosító: 77271680878 

Fogadó intézmény neve: 

Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade 

Barcelos, Szakmai gyakorlat irányítója: Nuno 

Varajao Barbosa  

Szakmai/tanulmányi/munkaterület: 

Kertfenntartás mediterrán környezetben 

Gyakorlati munkahely/ fogadó fél szakmai profilja: 

mezőgazdasági tevékenység 

 

  



 

Nap / 

Dátum 

 

 

Napi 

időtartam 

 

Szakmai terület/ Munka leírása 

 

Nyelv 

2020.08.03. 7 óra 
Kertfenntartás gyakorlat - mediterrán környezetben, 

Ismerkedés a munkahellyel, a mediterrán kerttel. 

Gyepfelületek gyomnövényeinek ismerete. 

Fűborítású gyepfelületek gyomtalanítása 

   

 

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 

2020.08.04. 7 óra 
Kertfenntartás gyakorlat - mediterrán környezetben: 

Fűborítású gyepfelületek gyomtalanítása, 

Fűnyesedékek összegyűjtése 

 

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 

2020.08.05. 7 óra 
Kertfenntartás gyakorlat - mediterrán környezetben: 

A mediterránra jellemző évelő virágfelületek 

gyomlálása 

 

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 



2020.08.06. 7 óra Kertfenntartás gyakorlat - mediterrán környezetben: 

Örökzöld díszcserjék metszése 

Különféle kéziszerszámok használata 

 

Látogatás a barcelosi piacra, ahol számtalan 

egynyári és évelő növényt lehet látni, amit a 

mediterrán kertekbe lehet kiültetni. 

/növényhatározás 

 

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 

2020.08.07. 7 óra Ismerkedés a mediterrán kertek jellegzetes évelő 

növényeivel 

      

A szálláson értékeltem a hetet, s kitöltöttem az 

önértékelő lapokat. 

 

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 

 

2020.08.10. 7 óra Kertfenntartás gyakorlat - mediterrán környezetben: 

A mediterránra jellemző évelő virágfelületek 

gyomlálása 

 

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 



2020.08.11. 7 óra Kertfenntartás gyakorlat - mediterrán környezetben 

A kúszó növények talajának felületéi lazítása. Kúszó 

növények elszáradt ágainak eltávolítása 

  

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 

2020.08.12. 7 óra Kertfenntartás gyakorlat - mediterrán környezetben 

Gyepfelület gondozása, fűnyírógép használatának 

elsajátítása, nyesedék komposztálása. 

  

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 

2020.08.13. 7 óra Kertfenntartás gyakorlat - mediterrán környezetben: 

Örökzöld dísznövények ápolása, gyomlálása 

 

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 

2020.08.14. 7 óra Kertfenntartás gyakorlat - mediterrán környezetben: 

Örökzöld dísznövények ápolása, gyomlálása 

    

A szálláson értékeltem a hetet, s kitöltöttem az 

önértékelő lapokat. 

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 



2020.08.17. 7 óra Kertfenntartás gyakorlat - mediterrán környezetben: 

Egynyári növények talajának felületi lazítása, 

elszáradt ágainak eltávolítása 

 

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 

2020.08.18. 7 óra Kertfenntartás gyakorlat - mediterrán környezetben: 

Egynyári növények talajának felületének lazítása, 

elszáradt ágainak eltávolítása 

 

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 

2020.08.19. 7 óra Kertfenntartás gyakorlat - mediterrán környezetben: 

Egynyári növények talajának felületi lazítása, 

elszáradt ágainak eltávolítása. 

Ismerkedés Barcelos város szépen gondozott 

mediterrán hangulatot árasztott díszparkjaival, 

növényhatározás 

   

     

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 



2020.08.20. 7 óra Kertfenntartás gyakorlat - mediterrán környezetben: 

Egynyári növények talajának felületéi lazítása, 

elszáradt ágainak eltávolítása 

 

Házakat körbevevő kavicságy gyomlálása. 

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 

2020.08.21. 7 óra Kertfenntartás gyakorlat - mediterrán környezetben: 

A kertek öntöző berendezéseinek a tanulmányozása. 

       

A szálláson értékeltem a hetet, s kitöltöttem az 

önértékelő lapokat. 

angol, 

portugál 

szótár 

segítségével 

 


