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Útmutató a munkanapló elkészítéséhez 
 
 
A külföldi szakmai gyakorlaton résztvevő tanuló kötelezően munkanaplót vezet a kint töltött 
időszak alatt. A munkanaplót a mellékelt minta és az alábbi útmutató szerint, hagyományos 
formában vezeti.  
 
Az első oldalon kitölti a kért adatokat. 
 
A második oldalon bemutatja a gyakorlati helyet: Hol található, milyen tevékenységekkel 
foglalkozik, mennyi a dolgozók száma, milyen munkaterületei vannak, milyen a felszereltsége? 
A bemutatást egy fényképpel zárja, mely a gyakorlati helyről készül (pl. az épület homlokzati 
része). 
 
A következő oldalakon tevékenységét hetenkénti bontásban írja le a következők szerint: 
- A szakmai gyakorlat ideje alatt: Az egyes napokon végzett munka leírása, az elsajátított új 
ismeretek bemutatása  
- A szabadidő ideje alatt: Kulturális tevékenységek bemutatása, új ismeretek a fogadó ország 
kultúrájáról 
- A hetenkénti beírás terjedelme minimum egy A/4-es oldal (12-es betűméret). 
- Hetenkénti bontásban a megadott kérdésekre válaszolni - minimum egy A/4-es oldal (12-es 
betűméret). 
 
Az utolsó oldalon egy összefoglaló résszel zárul a napló, benne leírva a legfontosabb (szakmai, 
személyes, kulturális) tapasztalatokat. 
 
A munkanapló végét keltezéssel és aláírással kell ellátni. 
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1-hét 
A végzett munka leírása, az elsajátított új ismeretek bemutatása: 
 
Az első napon a Budapesti Liszt Ferenc repülőtérről indultunk el. A repülőtérre 5 órára kellet 

kint lenni. Billundba a 7 órás repülővel indultunk el. 

Az időjárás borús szemerkélős volt ugyan úgy mint Billundba ami fogadott minket. 

A repülőnk 9 órakor landolt Billundba, átvettük a csomagainkat és elindultunk a buszhoz ami 

előzött minket Bederbe a kollégiumba, ahová 10.30-ra értünk be és el is foglaltuk a szállást. 

Az első programunk egy tájékoztató volt, amit Karolina Sikala tartott nekünk, utána 

megebédeltünk.  Az ebéd után Karolina elmondta az egész 2 hetes programunkat napról napra, 

percről percre mikor hol kell lennünk. Utána körbevezettek minket az intézményben mi hol 

található, edzőterem, moziterem stb. Elmondta ahogy, amilyen állapotban kaptuk a szobáinkat 

olyan állapotba kell visszaadnunk.  

A körbevezetés után megnéztük az iskolában rendezett nyíltnapi vásárt ami virág vásárból, 

szakmával kapcsolatos kiállítókról szólt. Volt Makita termék bemutató, munkagép kiállítás, 

Claas traktorra volt rákötve egy Amazon vetőgép.  

Az egyik képen látható egy Claas traktor amit az iskola oktatási, használati célra kap 

nevezhetjük támogatásnak vagy oktatási eszköznek. Ebből a traktorból 3 db található a telepen 

mind más tulajdonságokkal, erővel rendelkezik ezeket 200 üzemóránál autómatikusan cserélik, 

hogy friss maradjon a géppark. Az összes traktort, munkagépet az oda járó gyerekeknek kezelni 

tudni kell. 

 

  



Állattenyésztő szakmai gyakorlat – Dánia, Green Academy 
2022. június 2-14.  

 
  
 

2019-1-HU01-KA116-060303 
 

06. 03. 

 

A mai gyakorlati napon reggel korán keltünk mert 8:00 órakor indult a busz az iskola 

tangazdaságába. 7:30-ra elmentünk reggelizni és már mentünk is a buszhoz. A busszal 

kimentünk a gyakorlati helyre ami kB 3 km re van a kollégiumtól.  

A mai napra a kiírás szárnyasok anatómiája, emésztés volt. Az első előadás 8:15 kor kezdődött. 

A szárnyasok emésztésének megértésében egy boncolás hajtottak végre nekünk. Elég jó dolog 

hogy a tananyagot szemléltetni tudják rögtön gyakorlatba, meg ha még valaki nem látott ilyet 

hogy , hogyan boncolnak fel egy állatot most választ kapott rá. 

A következő előadás az a állatok tartási módjáról szólt, milyen épület szellőztetés módszerek 

vannak, épület elrendezések stb. Az előadás után körbevezettek minket a telepen, hogy hol 

vannak a tehenek, malacok, takarmány siló stb. A körbevezetés után kaptunk egy feladatlapot 

amin különböző helységek fény erősségét kellett megmérni. A programok után 15:00 órakor 

elindultunk vissza a kollégiumba gyalog. Ezt sikerült egy 45 perc alatt letudni. Mire 

visszatértünk mehettünk is vacsorázni. 
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06.06.  
 

A mai szakmai gyakorlaton ellátogattunk a Tropical Zoo nevezetű állatkertbe. 

Reggel kis késéssel keltünk, csináltunk magunknak szendvicset a tegnap vásárolt kenyérből, 

szalámiból. 8:25 kor jött értünk a busz a kollégium parkolójába ahol pontba 8. 25 kor el is 

indultunk az állatkertbe. Az állatkert Randersben található, jól megközelithető helyen található 

nagy parkolóval.  

Az állatkert 10:00 órakkor nyitott de mi a busszal már 9:45 kor ott voltunk, ami szerintem azért 

volt jó, mert nem volt sok ember kényelmesen, nyugodtan körbe tudtuk járni az állatkertet. Az 

állatkertet úgymond magán úton jártuk körbe, 2:30 perc alatt, nem volt túravezetőnk. Látható 

volt papagáj, kígyó, hiéna. A körbejárás után vettünk kávét, meg sültkrumplit az volt az 

ebédünk. Az állatkertnél 1:30 ig voltunk utána kis buszozást követően   eljutottunk egy 

tengerparti városba Midtjyllandba ahol egy kis szuvenírhez jutottunk. Ez város a régimódi 

építésű faházairól, házasságkötésről lett híres.  Egyik osztálytársam 18. születésnapjára tudtam 

venni egy John Deereos lemez táblát. Magamnak, és Apukámnak vettem autós kulcstartót. 

Onnan 15:00 órakkor indultunk haza a busszal, Aarhustól kb 50km re lévő kis faluból. 1 óra 

alatt vissza is értünk.  

Este a tegnap Aarhusban megvett pizzát sütötték meg nekünk a Kisérő Tanár Nőink. 
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06. 07. 

 

A mai gyakorlaton 6:00 órakkor keltünk hogy kényelmesen felöltözzünk, megkávézzunk. 

7:30 ra elmentünk megreggelizni és indultunk a buszhoz mert a mai napon a tangazdaságba 

mentünk gyakorlatra. A busz 8:00 órakkor indult a buszmegállóból, és 8:10 re ért ki a 

tangazdaságba. Az első óra a tehén higiéniájáról, tejének kezeléséről, a borjúval való 

bánásmódról szolt. 

Az első feladat az volt hogy csoportos munkában összeirni a újszülött borjút mivel etetem 

születése után milyen tevékenységek vannak vele. ( Föcstej, nyalósó, vitamin stb). 

A tehenekről megbeszélt témákat kimentünk megnézni a telepre is. 

A nap második felében a szarvasmarha takarmányozását, emésztését néztük meg. 

pl: siló készítés (kukoricából, szénából) annak munkafázisait, munkagépiet is megnéztük. A 

munkafolyamatot videón is megnéztük sok ismerős gépek, élőben már tapasztalt 

munkafolyamatok szerepeltek benne. A tangazdaságban lévő gép típusokkal szoktam nyáron 

ugyanezeket a feladatokat csinálni. 🙂. 

Délután 15:00 órakkor indultunk vissza a kollégiumba. Miután megérkeztünk elmentünk a 

Netto-ba üdítőt, csipszet venni az esti Olasz-Magyar foci mérkőzéshez. 
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1-hét 
Kulturális tevékenységek bemutatása, új ismeretek a fogadó ország kultúrájáról: 
 
A mai gyakorlaton belátogattunk Aanhusba várost nézni. Bedeerből busszal indultunk be a 

városba és a buszpályaudvarnál szálltunk le. Az első hely, ahova elmentünk az a Aros Art 

Museum volt, sok színes kiállítással. Ez egy 10 szintes épület volt mindenféle perspektivikus, 

realisztikus ábrázolás bemutatása volt a lényege. Séta a szivárványban, egy hatalmas guggoló 

fiú, stb. 

Ezután a program után szabadfoglalkozás volt ebéd szünettel egybekötve. Az egész csapat 

visszament a buszpályaudvarnál lévő Street Food nevezetű étterem sorra és ott ebédeltünk. A 

Miasszonyunk templomnál volt találkozó, ahonnan páran elindultunk a kikötő felé és délután 

azt néztük meg. 

 

 

Vasárnap lelátogattunk a tengerpartra. Reggel 10 órakkor indultunk papuccsal, törülközővel, 

innivalóval. Reggelit, ebédet azt magunknak kellett megoldani mert hétvégén nincs konyha. 

Szóval elindultunk 10 órakkor gyalog egy 5 km-es sétára, amit kb 1 óra alatt sikerült 

megtennünk. Amikor leértünk a tengerpartra nagyon szép kilátás fogadott minket, elmentünk 

hát és kerestünk magunknak egy Nudista mentes, tiszta partot. Ott letelepedtünk, fotózkodtunk 

és a bátrak belemerészkedtek a a tengerbe.  
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Vissza 14 órakkor indultunk gyalog és három órára értünk a kollégiumba. Ezután a 16:25 ös 

busszal mentünk be Aarhusba hogy mára vacsorára, holnap egész napra legyen ételünk. 

Bementünk a Netto boltba és bevásároltunk pizzából, felvágottból, stb. Most estére sonkás 

tészta lesz a vacsora amit a Két csoport kisérő Tanárunk készített nekünk. A bolt után rohantunk 

a buszhoz hogy elérjük, és hazajussunk. 
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1-hét – válaszolj a kérdésekre: 
 
 
A héten ez tetszett a legjobban (oktatás):  

Az első héten legjobban a csirke boncolás tetszett. Szerintem tök jó, hogy rögtön gyakorlaton 

tanulod meg a tananyagot. 

 
A héten ez tetszett a legjobban (szabadidő):  

Az első héten kipróbáltuk a billiárdot, tornatermet, focipályát. Nagyon tetszett Aarhus 

építészete, az emberek viselkedése. 

 
Ezeket az új angol szavakat tanultam (angol szó + magyar jelentése) – minimum 20 db 
 

welfare jólét 

reassure megnyugtat 

pick szed 

rubbish szemét 

wil akarat 

liver máj 

spleen gége 

brain agy 

oviduct bél 

sow koca 

boar vaddisznó 

piglet malacka  

park park 

farrow malac 

wean elválasztott gyerek  

pig hut  disznókunyhó 

wheat  búza 

rye rozs 

fodder takarmány  

emasculation kasztrálás 
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A héten tanultakról írj vázlatot angolul !!! 
 
On the first day we got to know our accommodation, our dormitory leader, our classmates, 

they briefed us on where to find it. On the second day, the professional part of our 2-week 

internship started, we visited the farm, got to know the farm, and the education started. We 

studied the birds on the first day, and even on an autopsy on the day of our condolences, the 

first day of the weekend was a free visit to Aarhus. In the city of Aarhus we visited the harbor, 

its temples and the Queen’s ship. On the fourth day we visited the beach for the first time on 

foot, trying to go into the water. On Monday we went to a Tropical Zoo where we could see 

African, Asian animals. After the zoo program, we took a bus to a small village famous for its 

architecture to the Danes. On Tuesday, we visited the farm for the second time, now we 

looked at the anatomy and digestive device of the Cattle in theory and practice. In the 

afternoon we looked at the cattle feed, its menu, its feed preparation operations. So far, my 

internship abroad has been flawless, I have seen and experienced many new things. Every 

other person who has a chance to get out here should not miss it. In the first week we did not 

even have a practical physical task, because we were bitter because we were used to it. 
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2-hét 
A végzett munka leírása, az elsajátított új ismeretek bemutatása: 
 
06. 08. 
 
A mai gyakorlaton először elmentünk vonat villamos keverékével Aarhusba az egyetemre. 

Reggel 8:10 kor találkoztunk a kollégium recepcióján az idegenvezetőnkkel.  

Az egyetem pincéjében megnéztük a kísérleti állataikat, úgy mint kígyó, egér, halfajták, 

csótányok. Ezután ennyi is volt az egyetem látogatás, elindultunk a villamossal Bederbe a 

kollégiumba. A kollégiumba megebédeltünk és kimentünk busszal a tangazdaságba. A 

tangazdaságban a Happy cow - Happy Farmer néven szarvasmarhákról tanultunk. Annak 

küllemi bírálata, tüneteit, néztük meg, sok új információt kaptam pl az emésztése, gyomor 

működése tisztázódott, fajtaismeret jobb lett. Megértettem mért jobb a hosszabb szálas 

takarmány mint a rövidebb. Tanultunk többek között arról, hogy az egészséges tehén gyakran 

nyalja az orrát, ez normális. Ha erősen rág és nem kérődzik vissza akkor a hátsó fogak 

csikorgását lehet hallani. Ha lóg a füle, erőteljesen néz egy irányba akkor baj van.  

Testhelyzet: A bendő ne legyen nagyon beeseve.  A laktációs idő alatt nem szabad túl sok súlyt 

veszítenie.  Ha hátát megfogom meghajlik ez a normális, ha nem hajlik meg az is a fájdalmat 

jelzi.  A hátsó csülkök az első csülkök nyomában mennek, ez is baj.  

Normális esetben 10-30 szor vesz levegőt percenként, megoldás lehet melege van, valami 

stresszel.  39 fok feletti testhőmérséklet fertőzésre utal, testhőmérséklet mérés végbélen 

keresztül, végbél falon. Ha a tőgyet megnyomjuk és gyorsan kirúgja magát az gond. Ezek az 

tünetek gyorsan kialakulnak és kezelni kell őket.  



Állattenyésztő szakmai gyakorlat – Dánia, Green Academy 
2022. június 2-14.  

 
  
 

2019-1-HU01-KA116-060303 
 

06. 09. 
 
A mai gyakorlaton egy Dán diákcsoportal mentünk el gazdákhoz, megnézni a sertés, 

szarvasmarha tenyésztést. 

Reggel fél nyolcra elmentünk reggelizni majd 8 40 re mentünk a buszmegállóhoz, ott várt ránk 

a busz ami elvitt minket a gazdákhoz. Elsőnek Hovedgárdba mentünk sertés, bárány tartóhoz 

mentünk aki bemutatta a csordát. A malacokhoz csak láb zacskóban lehetett bemenni, hogy 

nehogy fertőzést vigyünk be a telepre. Egy etetésen is részt vettünk láttuk ahogy tápot adnak 

neki traktorból, majd a tápot felengedik nekik vízzel. Ezek után mentünk a bárányokhoz ott be 

is lehetett menni hozzájuk, meg lehetett őket simogatni, fotózkodni lehetett velük. 

Ez után elindultunk és elmentük Dánia legmagasabb pontjára egy kilátóba ami Ejer 

Bavnehojvej néven található. Itt megkaptuk az ebédünket ami egy bagett volt zöldséggel, 

sonkával megtöltve. 

Ez után mentünk a felszerelt, modern szarvasmarha állattartó telepre ahol sok borjút láttunk. 

Ott is körbevezetettek a telepen, megmutatták a munkagépeiket, fejőházat, takarmányukat, 

silóikat. Ez után indultunk vissza a kollégiumba. 
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06. 10. 
 
A mai gyakorlaton először kaptunk fizikai munkát a tangazdaságban. Reggel megreggeliztünk 

felettük a szendvicseket aki az ebédünket lesz és elindultunk az iskola buszhoz. Az iskola busz 

8:05 kor indult ki a tangazdaságába. A tangazdaságban összegyűltünk csoportokra oszlottunk 

és kiosztották a feladatot. Mi a tehenészetbe mentünk segíteni, volt aki a szárnyasokhoz, 

hüllőkhöz mentek.  

A tehenészetben Innával voltunk aki fejő nő és ő adott gumicsizmát, vasvillát és elkezdtük 

eltakarítani a lépcsőről a trágyát. Aztán elmentünk adtunk enni a lovaknak, a kint levő teheneket 

áttereltül egy új karámba hogy tudjanak legelni. Ezek után átvettük a bakancsunkat és 

elkezdődött a tantermi oktatás.  

Jegyzet: baktériumos fertőzés a vérben 20% os halált okoz.  

Az antibiotikumban lévő baktériumok segítik ellenállóvá tenni a bennünk lévő baktériumokat 

és így leszünk ellenállók.  

A penicillint 1928 ban fedezték fel és 1940 óta használják az orvosok.  

Dániában elterjedt a sertéstelepeken.  

2020 óta kell, hogy legyen a sertés telepeken fürdő, öltözőstb fekete-fehér öltöző. 

A nap második felében traktorozni is volt lehetőségünk egy Fendt Farmer 303Ls típussal ami 

nem egy mai darab traktor. Én egy olyan traktorral mentem amire fel volt akasztva egy pótkocsi 

és ezzel parkolni is lehetett  sikerült, meg is dicsértek hogy elsőre ment hibátlanul. A traktorozás 

után átadtuk az ajándékokat a mai oktatóknak, és elindultunk vissza a kollégiumba gyalog mert 

péntek délután már nincs busz.  
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2-hét 
Kulturális tevékenységek bemutatása, új ismeretek a fogadó ország kultúrájáról: 
 
Szombaton ráérősen kényelmesen keltünk, mert reggelről nem volt reggeli hiszen hétvégén Ön 

ellátás van. Tehát felkeltünk megreggeliztünk, meg csináltuk magunknak az ebédet, a tegnap 

vásárolt sajtból, felvágottból. Ezután 10:00 órakkor találkoztunk a kollégiumnál és elindultunk 

a vonathoz, ami bevitt minket Aarhusba. Aarhusban először az óvárosba mentünk el megnézni 

Aarhus régi építési stílusát, múltját meg kb egész Dánia stílusát. Az óvárosba 11:00 órára értünk 

be és délután fél 2 ig voltunk ott. A számomra érdekes dolgok az öreg autók voltak mint pl Ford 

T modell, Renault 12, Peugeot stb autók nagyon érdekeltek le is ragadtam egy időre ott. Utána 

elmentünk kávézni egy páran ittunk egy jó keserű kávét, közben vettem egy kis szuvenírt 

otthonra anyának is.  

Mind ezek után kimentünk az óvárosból és találkoztunk a malomnál ahol egy kis pikniket 

tartottunk. A piknik után mentünk a botanikuskertbe, ahol ingyenes volt a belépő, körbejártuk, 

csináltunk egy pár csoport, egyéni fotót is. A botanikus kerteben sok féle olyan növény, fa is 

megtalálható volt ami teljesen más éghajlaton nő pl kakaó bab fa. A botanikus kért után 

elmentünk a tengerpartra a végtelen sétányra amit bejartunk lényege a tenger parton egy nagy 

kör sétány korlát nélkül ami messzire benyúlik a tengerbe. A tengerparton maradtak egy páran 

akik még szerettek volna azok meg elmehettek a szarvas simogatóba, etetőbe. Onnan egyenesen 

busszal elindultunk hazafelé.  
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2-hét – válaszolj a kérdésekre: 
 
 
A héten ez tetszett a legjobban (oktatás):   
Ló csutakolás, gyakorlati feladatok a megszokott módon. 
 
A héten ez tetszett a legjobban (szabadidő): 
Aarhusban szuvenír vásárlás, kollégiumban mozizás.  
 
Ezeket az új angol szavakat tanultam (angol szó + magyar jelentése) – minimum 20 db 
 

occurs bekövetkezik 

resistant ellenálló 

surgeries műtétek 

caused okozat 

ordinary rendes 

staph sztafilokokusz 

care gondoskodás 

hoof pata 

boil forraljuk fel 

painful fájdalmas 

include tartalmazza 

digest megemészteni 

harvest aratás 

rake mérték 

front loader  homlokrakodó 

obesity elhízottság  

milkfever tejláz 

nutritioninfection control táplálás fekció ellenőrzése  

bone structure csontozat  

feed sample takarmányminta  

  



Állattenyésztő szakmai gyakorlat – Dánia, Green Academy 
2022. június 2-14.  

 
  
 

2019-1-HU01-KA116-060303 
 

A héten tanultakról írj vázlatot angolul !!! 
 

During the week we also learned the feeding and feeding of the anatomy of the chicken and 

pigs. One day we took over the feeding of the chicken, its treatment, its feeding, and the 

production of its feed. 

A common cow often licks her nose, this is normal If you chew hard and do not chew back, 

you may hear a squeak in your back teeth. If your ears are hanging vigorously in one direction 

you are in trouble. Posture: The rumen should not be very sunken. You should not lose too 

much weight during lactation. If I grasp its back it is normal, if it does not bend it also indicates 

pain. The hind limbs follow in the footsteps of the front limbs, that’s okay too. 

Normally, it breathe 10-30 times a minute, the solution may be heat, some stress. 

Body temperature above 39 degrees refers to infection, measuring body temperature through 

the rectum, rectal wall. If the udder is pressed and the problem kicks itself off quickly. These 

symptoms develop quickly and need to be addressed. 
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Összefoglalás: 

 
Nekem nagyon tetszett ez a két hét amit kint tölthettem Dániábna. Tele volt sok újdonsággal, 

sok ötletet szereztem itthonra amit hasznosítani is tudok majd. Szakmai oktatás szerintem 

nagyon kitűnik a miénktől sokkal több lehetőségük van gyakorlati feladatok bemutatására. Az 

iskolának van saját busza amivel eljárnak ők is meg minket is elvittek vele termelőkhöz. Az 

étkezésük nagyon példamutató, szabálykövető nép. Az reggeli, ebéd, vacsoránál 200 emberből 

egy kis tálnyi kaja marad meg semmi pazarlás mindenki észszerűen él. A megmaradt ételt 

hasznosítják valamilyen módon: pl. fűtenek vele, de ezt nem tudom hogyan…  A kultúrájuk, az 

emberek hozzáállása a másikhoz is más volt, mint itthon. A megélhetés, eléggé  drága: drágább 

mint itthon de szívesen laknák Dániában. A konyhájuk nem nagy tér el a miénktől egy kis 

különbség van, de megszokható. Ha kint élnék, akkor is ezt a szakmát űzném továbbra is eléggé 

biztató volt a gépek minősége, típusaik, az időjárásuk is alkalmas növénytermesztésre. Az oda-

vissza utazás is zökkenőmentes, kényelmes volt számomra, élvezetes volt a repülés, buszozás. 

A gyakorlathoz még pár szó: A Claas traktorokat támogatásként kapták ők ezt megbecsülik, 

úgy bánnak a géppel mintha sajátjuk lenne nem lakják le, talán ezért is meri a gyár, kereskedő 

nekik odaadni a gépet. 

A másik ami jó volt még az utazásban meg az ottlétben, hogy angol tudásomat tudtam 

gyarapítani egy kicsit, kézzel lábbal de ment a párbeszéd. A kényszer nagy úr…. 

 

A kijutásom a gyakorlatra nem az angol tudásom miatt volt (bár azt is lehetett kint gyakorolni) 

hanem inkább szakmai múltam, jövőm miatt. Eléggé gépész, növénytermesztő típus vagyok és 

jó volt az állattenyésztésbe is belelátni, takarmányuk elkészítésének módját tanulni. 

Köszönöm szépen hogy kijuthattam Dániába.  
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