
Beszámoló 

Erasmus+ külföldi szakmai gyakorlat  

 

A nevem Annus Dániel. A Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 10. osztályos tanulója vagyok és 

vendéglátást tanulok. Az összefüggő nyári szakmai gyakorlatomat az Erasmus+ program 

keretében Rómában, Olaszországban töltöttem 2018. július 8. és augusztus 8. között. 

Az emberek beszélnek róla, elképzelik, vajon milyen lehet külföldön élni és dolgozni. Ez csak 

akkor tudatosult bennem igazán, amikor eljött az indulás napja. Rettenetesen izgultam, amikor 

már a repülőtéren voltam. Nem is a repüléstől féltem, mert már repültem, de az, hogy egy 

hónapot kint tölt az ember külföldön, távol a családjától, a barátoktól, az otthonától, elég 

rémisztően hangzott elsőre. A félelembe büszkeség is vegyült, hiszen örömmel töltött el az, hogy 

a csapat tagja lehetek és büszke is voltam magamra. Ha teljesítem a gyakorlatot, akkor az 

önéletrajzomban is szerepelhet, hogy Rómában, az Ergife Palace Hotelban dolgoztam egy 

hónapot. Szerencsésnek éreztem magam, mert a barátom is mellettem volt, aki végig támogatott. 

Elindultunk Rómába. Minden rendben volt, időben megérkeztünk a repülőtérre, elértük a 

buszunkat, ami egyenesen Róma közlekedési csomópontjába vitt, a Terminire. Onnan metróval 

utaztunk a szállásunkra, a Hotel Amaliába, ami elég közel volt a metró megállóhoz.  

A munkahely nagyon tetszett, a kollégák nagyon vendégszeretők voltak, kedvesen bántak velünk, 

mindenben segítettek és jól megértettük egymást a nyelvi akadályok ellenére is. Az angol nyelvet 

tudtam gyakorolni, de olaszul is sikerült egy kicsit megtanulnom, mivel jobban szerettek hozzánk 

olaszul beszélni. Heti 5 napot dolgoztunk, délelőtti műszakban, ami 7 órakor kezdődött. Főbb 

feladataim a reggeliztetés és az ebédeltetés volt, ami büférendszerben történt. Az asztalok 

lerámolása, terítése mellett a takarítás és a kávégép tisztítása is a feladataink közé tartozott 

Többször beosztottak a strand bárjába is dolgozni, ahol italok készítését is tanultam. 

Megtanultam kávékülönlegességeket is készíteni. 

 



  

Mentorom Bruno Carmine teremfőnök volt, aki az első napon az eligazítást végezte és a 

munkaruhákat osztotta ki. Jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk. Munkánkat felügyelte még 

Andrea Ciotoli, az éttermi igazgató helyettes. 

Szabadnapokon kirándulni is mentünk például Cortonába és Anzióba a tengerpartra és Rómán 

belül is nagyon sok helyet megnéztünk (Colosseum, Forum Romanum, Palatinus, Vatikáni 

Múzeum, Angyalvár, Pantheon, Spanyol lépcső, Trévi kút, Villa Borghesa). Az olasz konyhát 

nagyon megszerettem, a szállodában és közösen a többiekkel más éttermekben mindig finom 

ételeket fogyasztottunk. 

A gyakorlat elején nagyon féltem, hogy hogyan bírom ki ezt az egy hónapot, de nagyon gyorsan 

elszaladt az idő és sajnáltam is, hogy haza kellett jönni. Egy beszámolóba belesűríteni egy hónap 

élményeit és tapasztalatait csak nagy vonalakban lehetséges. Ha a jövőben az Erasmust választod 

és véletlenül Olaszországba kerülnél, akkor azt garantálhatom, hogy neked is annyi élményed 

lesz az útról, hogy hosszú évekig fogod még a barátaidnak mesélni a történeteidet. 

 


