
Beszámoló 
Erasmus+ szakmai gyakorlat 

 
Az Erasmus+  program keretében lehetőségem volt Olaszországban, Rómában 1 hónap szakmai 

gyakorlatot tölteni, és megismerni az ottani kultúrát, szokásokat is. 2018. július 8-án vasárnap 

indultunk Budapestről repülővel Olaszországba. Kísérőtanárunk Mojzsis Andrea volt. 

Leszállás után átvettük a bőröndünket és mentünk a transzferbuszunkhoz, ami elvitt minket a 

Terminire. Ez 1 órás buszos út volt, közben figyeltünk kifelé az ablakon és ismerkedtünk a 

hellyel. Amikor megérkeztünk , elmentünk megvenni a metró bérletünket. Terminiről metroval 

mentünk tovább Ottavianora, ami 6 megállóra volt és onnan már csak 5 perc volt a szállásunk, 

a Hotel Amalia. Megkaptuk a szobánk kulcsát és a bőröndünkből kicsomagoltunk, felhívtuk a 

szüleinket, hogy épségben megérkeztünk. Tanárnővel elmentünk este sétálni és körülnézni a 

Vatikánhoz és az Angyalvárhoz is. Másnap elmentünk a munkahelyünkre, az Ergife Palace 

Hotelbe, ami metróval 4 megállóra (Cornelia megálló) és 3 buszmegállóra helyezkedik el. A 

szálloda egy konferenciaszálloda gyönyörű környezetben, nyáron elsősorban turistákat fogad. 

Megismerkedtünk a személyzettel és a konyhán a közvetlen kollégákkal. Körbevezetett minket 

Bruno Carmine, az étterem teremfőnöke és megkaptuk a munkaruhát is. Én többnyire a 

tésztakonyhán dolgoztam Alfonso Monte irányítása alatt. A melegkonyhán Mario 

Quattrociocchi chef vezetésével dolgoztunk. 

Megkaptuk a beosztásunkat, reggel 7-kor 

kezdtünk dolgozni és délután 2-kor fejeztük be a 

munkát. Annak örültünk, hogy a beosztásunk 

egyforma volt, mert a szabadidőnket is együtt 

tölthettük. Heti a szabadnapot kaptunk. A 

szakácsok mellett az éttermi dolgozókkal is 

összebarátkoztunk. Tanultunk olasz szavakat, 

kifejezéseket is, valamint mi is tanítottuk őket 

magyarul.  



 

 

 

 
Szabadidőnkben elutaztunk többször Anzioba ,a tengerpartra, ahol a fürdőzés mellett az első 

napon egy halászhajót is megnéztünk. Rómában megnéztük a Trevi kutat is esti városnézésként, 

elmentünk az Angyalvárba, a Spanyol lépcsőhöz, a Pantheonba. Megnéztük a Colosseumot, 

Forum Romanumot és Palatinust egy délután, amikor nem volt nagyon meleg, hiszen sétáltunk 

3 órát. Nagy élmény volt számunkra a Vatikáni Múzeum is, ahol a híre Sixtus kápolnába is 

bejutottunk. Utolsó héten Igazgatónővel elutaztunk Toszkánába, Cortonába a hegyen levő 

városba. Oda fel is busszal mentünk, hiszen nagyon sok séta lett volna. Megnéztük a várost  és 

ebédeltünk is. Egy teljes napot töltöttünk ott. Majd közel 3 órát utaztunk vonattal vissza 

Rómába. 



 
 Lassan, de elérkezett az utazás haza Magyarországra, amit szerintem mindenki nagyon várt. 

Elbúcsúztunk a szálloda dolgozóitól ajándékot, egy kis Hungaricumot is adtunk nekik. Volt aki 

sirt amikor elköszöntünk és kiléptünk a konyháról. De mi is szomorúak voltunk, hiszen nagyon 

kedvesek voltak velünk. Augusztus 8-án indultunk haza. Az utazás ugyanúgy történt, 

másfélórás repülőút után elköszöntünk a csoporttól, akikkel egy hónapot töltöttem együtt. 

Nekem nagyon tetszett a gyakorlat, de egy kicsit hosszú volt. Sok mindent tanultam, sok 

tapasztalatra tettem szert Olaszországban az Erasmus+ pályázatnak köszönhetően. Köszönöm 

iskolámnak a lehetőséget! 

 

Horváth Petra 
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