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Szakmai gyakorlat 
Egy hónapot, 2019.03.30 és 04.30. között a portugáliai Aveiro-ban töltöttem egy Erasmus + szakmai gyakorlat 
keretein belül. 

A gyakorlatot egy helyi szakszervezetnél, (ACA) végeztem, ami a helyi vállalkozások támogatására jött létre 160 
éve. Itt informatikai feladataim voltak a képzési területemnek megfelelően. Szerencsére vittem magammal 
laptopot, így használhattam azt, és nem kellett bajlódni a portugál nyelvű gépekkel. Első feladatom egy 
Facebook-os promóciós képsorozat készítése volt a cég egyik rendezvénye számára. Ehhez többek között a 
Photoshop-ot használtam. Ez után a cég adatbázisával kapcsolatos teendőim voltak, például partnercégek 
székhelyeinek összevetése térképes koordinátákkal. Majd újra egy kreatívabb feladatot kaptam, nyomtatót 
kellett telepíteni a gépemhez. Ez azért volt érdekes, mert problémákba ütközött a művelet és rá kellett jönni a 
megoldásra. Az utolsó napokban szintén egy nyomtatóval kellett dolgozni, de egy speciális, plasztikkártyák 
nyomtatásához valóval. Ennek a különlegessége az volt, hogy öreg korából adódóan csak egy igen régi gépről 
lehetett vezérelni és persze itt is volt szükség hibaelhárításra. A feladataim érdekesek voltak és legtöbbször 
kihívást jelentett a megoldásuk. Úgy érzem, hogy sokat fejlődtem ez alatt az idő alatt. A portugál és az itthoni 
mentorom is elégedett volt a munkámmal. Egy ír, szintén Erasmusos fiúval dolgoztam együtt. Sok esetben 
segítettük egymást a munkafeladatok megoldásában. Számomra külön haszna volt az együttes munkának, hogy 
folyamatosan használhattam az angol nyelvet, így sokat fejlődött a nyelvtudásom. 
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Az utolsó munkanapon együtt ebédeltem a főnökömmel és a munkatársaimmal egy helyi étteremben, afféle 
búcsúként, hiszen nekem is, és a már korábban említett ír diáknak is ez volt az utolsó nap. 

A munkán kívül sok szabadidőnk is volt, ezt a következő módon töltöttük: 

Hétköznap munka után és hétvégén esténként felfedeztük a belváros érdekességeit, a boltokat és az épületeket 
és a külvárosi területekre is jutott idő. Sok időt töltöttünk spanyol lakótársainkkal is. Meglátogattunk egy helyi 
szezonális vásárt, ami ebben hónapban került megszervezésre, az esős napokon és a legtöbb estén pedig a 
lakásban élveztük egymás társaságát beszélgetéssel és különböző játékokkal. 

A hétvégéken jutott idő nagyobb kirándulásokra is. Első vasárnap Costa Novát és az óceánpartot látogattuk meg, 
ami nagyjából húsz percnyi buszozásra volt a szállásunktól. Az ezt követő hétvége sajnos esős volt, így a 
szálláson töltöttük el az időnket, viszont egy héttel utána már kedvezett nekünk az időjárás és Portóba utaztunk, 
ahová az ír Erasmus-os diák is velünk tartott Együtt fedeztük fel a város látványosságait. 
Ez után jött a húsvéti hosszúhétvége. Itt tartózkodásunk alatt akkor volt a legjobb az idő, így visszatértünk Costa 
Novára és egy óceánparti séta és egy ebéd mellé még arra is jutott idő, hogy biciklivel, nagyobb távokat 
megtéve jobban felfedezzük a területet. 

  Farkas Bence   
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