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2018. júliusában 2 hetet töltöttem Rómában 10 diákunk (4 pincér és 6 szakács tanuló) 

kísérőtanáraként, akik egy hónapos szakmai gyakorlaton vettek részt. Pályafutásom során már 

több alkalommal kísértem tanulókat külföldre, de most egyedül először.  A kiutazást megelőző 

előkészítő látogatás nagyon sokban segítette munkámat. Feladatom a diákoknak az idegen 

környezetbe való sikeres beilleszkedésének segítése és a szakmai gyakorlati helyükön való  

helytállás ellenőrzése volt. Július 8-án a Liszt Ferenc repülőtérről utaztunk a Wizzair 

légitársaság járatával Rómába. A diákok közül csak ketten utaztak korábban repülővel, így 

izgatottan várták valamennyien a repülés élményét. A Fiumicino repülőtéren megérkezésünk 

után megvettem a jegyeket a transzfer buszra és másfél óra múlva már Rómában, a Terminin 

voltunk, ahol a tömegközlekedésre érvényes havi és heti bérletek megvásárlása is feladatom 

volt. A bérletek kiállítása egy kicsit hosszadalmas volt, de a diákok türelmesen várakoztak. 

 
A Vatikán mellett lévő szállásunk elfoglalása után este sétálni mentünk, majd vacsoráztunk. 



 

A diákok munkahelye az Ergife Palace Hotel volt, ami egy 4 csillagos konferenciaszálloda. 

Nyári szezonban a vendégkör jelentős részét a turisták adják. A szálloda Food and Beverage 

részlegét az iskolánkkal szerződést kötött Fede Group Srl Unipersonale cég üzemeltette. A 

diákok munkaideje reggel 7-kor kezdődött, napi 7, illetve 8 órát dolgoztak életkoruknak 

megfelelően. Mivel a szállás nem a munkahelyen volt, reggel korán kellett kelniük, s fél óra 

utazással értek a munkahelyre (4 metrómegálló és 10 perces séta, vagy busz). 

Az első  munkanapon megtörtént az eligazítás, ismerkedés a kollégákkal, a munkaruha átvétele. 

Ezt követően bele is vetették magukat a diákok a munkába, ismerkedtek a feladataikkal. Az 

első 2 munkanapot én is a diákokkal együtt töltöttem a szállodában, így közelebbről 

megismerhettem a feladataikat, emellett szerződéseket kellett aláíratnom a fogadó fél 

képviselőjével. Diákjaink életkora különböző volt, kilencedikes és végzős hallgató is volt a 

csapatban. 3 tanulónak az iskolai gyakorlatán kívül ez volt az első összefüggő gyakorlata. A 

munkában segítették egymást, hamar megtanulták, hogy mi a feladatuk. Jó hangulatban 

dolgoztak, s a nap többi részét is együtt töltötték, így megtanultak egymáshoz alkalmazkodni. 

 A szakács tanulók a melegkonyhán és a tésztakonyhán dolgoztak, az idő haladtával önálló 

feladatokat is kaptak. A felszolgálók napi feladataik közé a reggeliztetés és ebédeltetés 

előkészítése és lebonyolítása tartozott. Az étteremhez tartozó strand bárjában is felváltva 

dolgoztak. 

Rendszeresen meglátogattam a diákokat munkahelyükön, nyomon követtem munkavégzésüket, 

ellenőriztem munkanaplóikat és segítettem nekik mindennapi problémáik megoldásában. 

Esténként megbeszéltük a napi munkahelyi történéseket, a munkatapasztalatokat, így a 

munkanaplót  naprakészen tudták vezetni. Munkaruhájukat a szállásunk közelében lévő 

mosodában mosattuk, első alkalommal kellett megmutatni, majd önállóan intézték ezt a 

feladatot is.  

Az első héten együtt fedeztük fel a várost, együtt mentünk vásárolni, vacsorázni, a második 

héttől kezdve már önállóan tudtak közlekedni.  

Kint tartózkodásom alatt kisebb betegségeket (torokfájás, gyomorrontás) kellett orvosolnom, 

de szerencsére ennél nagyobb baj nem történt. 

 

 



 A diákok meg tanultak nemzetközi csapatban dolgozni. Idegen nyelvi kommunikációjukat 

fejleszteni tudták, bár kezdetben többször kérték segítségemet. Emellett megtapasztalhatták, 

hogy nem is olyan könnyű ilyen hosszú ideig távol lenni a családtól és barátoktól. Szakmai 

tapasztalat mellett sok érdekes és hasznos kulturális élménnyel is gazdagodtak. 

A kulturális programokat már itthon megterveztük, de a diákok munkabeosztását előre nem 

ismerve, csak a helyszínen szerveztem meg a szabadidős programokat. Online jegyvásárlással 

a hosszú sorban állást ki tudtuk kerülni. A szabadnapokat egyszerre kapták a diákok, ami a 

szervezést megkönnyítette. Az első héten egymást követő 2 napot kaptak pihenőnapnak , így 

az első napon Anzioba, egy tengerparti városba látogattunk, ahol egy halászhajót is 

megtekintettünk a fürdőzésen kívül. Másnap megnéztük a Vatikán Múzeumot, ahol a Sixtusi 

kápolna jelentette a legnagyobb élményt.  Munkaidő után a Szent Péter Bazilikát néztük meg, 

majd fakultatívan az Angyalvárat és a Pantheont. Esti programok között szerepeltek  Trevi kút 

és a Spanyol lépcsőhöz való ellátogatás is. Volt olyan délután, ami pihenéssel telt, mert a kora 

reggeli kelés, a munka és a nagy meleg kimerítette őket. 

A 2. héten a Colosseum, Fórum Romanum és Palatinus megtekintése volt a program. 

Szerencsénk volt, mert ez a délután egy kicsit borongós volt, így nem a tikkasztó hőségben 

kellett járkálnunk. Ezen a héten is ellátogattunk Anzióba, mert a hőséget csak ott lehetett 

elviselni. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diákokkal sikerült jó kapcsolatot kialakítanom. Július 23-án hazautaztam, de a kapcsolatot 

tartottuk a gyakorlat hátralévő idejében is. 


