
Beszámoló az olaszországi szakmai gyakorlatról 

  

 

2018 Július 8-án utaztam 9 diáktársammal és Mojzsis Andrea tanárnővel 
Olaszországba 1 hónapos szakmai gyakorlatra. Nagyon vártuk már az utazást, hisz 
tudtuk hogy ez olyan lehetőség, amivel nem mindennap élhet az ember.  

Amikor megtudtuk, hogy mit is tartalmaz az Eramus+ program, s hogy lehetőség 
van már 10.osztályban első külső gyakorlatomat Olaszországban tölteni, nagyon 
örültem. 

Elindultunk itthonról, elköszöntünk a barátoktól és a családunktól, de tudtuk, hogy 
jó élményekkel és szakmai tapasztalatokkal fogunk gazdagodni. Repülővel 
utaztunk Rómába. Szállásunk egy 4 csillagos szálloda volt a Vatikánhoz nagyon 
közel, a Hotel Amalia. A szálloda személyzete kedvesen fogadott minket, kedvelik 
a magyar vendégeket. 

Másnap reggel 7órakor keltünk, metróval, majd busszal mentünk a munkahelyre, 
az Ergife Palace Hotelbe. Megkaptuk a munkaruhánkat és a munkabeosztásunkat, 
megmutatták a konyhát, a konyhai gépeket, előkészítőket, raktárakat, majd az 
éttermet is. Megismerkedtünk a konyhai és éttermi személyzettel is. Már az első 
nap dolgoztunk is. Én többnyire a melegkonyhán dolgoztam a konyhaséf, Mario 
irányítása alatt, előkészítő munkálatokban vettem ki a részemet, a többi szakács 
keze alá dolgoztam. Érdekes volt számomra a rák és polip tisztítása, amit otthon 
talán meg sem tudnék tanulni. Több tengeri halat ismertem meg, közöttük 
tintahalat, amikből gyakran készítettünk fogásokat. 



 

Napi 7 órát dolgoztunk, ami nagyon gyorsan eltelt, mert mindig volt feladatom. 
Heti 2 szabadnapunk volt. Ezeken a napokon Róma nevezetességeivel 
ismerkedtünk meg, de többször elutaztunk Anzioba, a tengerpartra és Igazgatónő 
elvitt minket Toscanaba is. Nagyon sok élményben volt részem. Voltunk a 
Vatikánnál, ami este gyönyörű. Megnéztük a Szent Peter Bazilikát, a Colosseumot, 
Palatinust illetve a Forum Romanumot és elmentünk a Vatikáni Múzeumba is. 
Jártunk a Spanyol lépcsőnél, a Trevi-kútnál is.  

Ez az egy hónap nagyon hasznos volt számomra, megtanultam egy csapatban 
dolgozni, megértetni magamat idegen nyelven. Otthonomtól először voltam 
hosszabb ideig távol, egy kicsit önállóbb is lettem. Örülök, hogy tagja lehettem a 
kiutazó csapatnak. Köszönöm iskolámnak a lehetőséget! 

Fenyvesi Márk 

10/B osztályos tanuló 



 

 

 

 

 

 


