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Az Erasmus+ külföldi szakmai programban Rómában 6 szakács és 4 pincér tanuló vett részt. Gyakorlati 
helyünk a 4 csillagos Ergife Palace Hotelben volt.   

Első nap a megérkezésünk után már közös városnézésre is sor került, mivel a szállásunk, Hotel Amalia 
közvetlen a Vatikán mellett található. A szálloda éttermi részlegét működtető cég az első nap 
bemutatta, hogy hol fogunk dolgozni, ismertették a beosztásunkat, megkaptuk a munkaruhát és be is 
vetettük magunkat a munkába. Én szakácsként dolgoztam a melegkonyhán és a tésztakonyhán. A 
konyhaséf, Mario Quattrociocchi  és  Alfonso Monte mellett dolgoztam, nagyon segítőkészek voltak, 
néhány nap elteltével önálló feladatot is bíztak ránk. A konyhán olasz diák is dolgozott velünk 
egyidőben. 

 



 

 

Reggel nem sokkal 6 óra után indultunk munkába. Az első 2 nap még a kísérőtanárunk is velünk együtt 
jött a munkahelyre. Metróval, majd busszal, de busz helyett volt, amikor gyalog mentünk a munkába, 
mert sokszor így gyorsabb volt. 7 órakor kezdődött a munkaidő. Mindenkinek azonos napokon kellett 
dolgozni, így a szabadnapokon közös programokon tudtunk részt venni. A reggelit a munkahelyen 
kaptuk, kivéve a szabadnapokon, amikor a szállásunkon étkeztünk. 11 órakor ebédeltünk, hogy a 
vendégek ebédeltetésére is fel tudjunk készülni.  A 18 évesnél fiatalabbak tanulók 1 órával kevesebbet 
dolgoztak, a többiek napi 8 órát. Este közösen vacsoráztunk, mindig más étteremben, így sok 
ételspecialitást sikerült megismernünk.  Mindenki kitöltötte munka után a munkanaplóját.  

A munkanyelv hol angol, hol olasz volt, folyamatosan tanultunk olasz szavakat, szakkifejezéseket. Volt, 
hogy mi tanítottuk őket magyarul. 

A szakmai gyakorlat első felében Mojzsis Andrea angolt tanító tanárnő, majd a második felében 
Solymosi Csilla Igazgatónő segítettek minket mindenben, szabadidős programokat szerveztek nekünk 
Esténként megbeszéltük az aznapi történteket. Az utolsó hét zökkenőmentesen telt,  addigra már 
rutint szereztünk a munkában. Kint tartózkodásunk alatt világlátásunk tágult, nyitottabbak lettünk a 
másik nép kultúrájára, étkezési szokásaikra. Problémamegoldó képességünk javult, megtanultunk 
csapatban dolgozni, szakmai Szókincsünk is bővült.  

Hazatérésünk előtt munkánkat tanulófelelőseink értékelték. Szakmai tapasztalatunk elismerésre került 
és átvehettük az Europass igazolványt, amivel később nemzetközi tapasztalatainkat igazolhatjuk. 

Lukács Viktor 14/V osztályos tanuló 

 


