Élménybeszámoló

Idén augusztusban részt vehettünk egy, egy hónapos szakmai gyakorlaton
Németország egyik városába Chemnitzben. Kiutazásunk előtt felkészítő órákon
vettünk részt itthon. A fő cél a nyelvi és szakmai gyakorlat volt. A társaság már az
utazás során nagyon jól összehangolódott. Első nap a tábor körbejárásával, a
szobák elfoglalásával és a bőröndök kipakolásával telt. Másnap találkoztunk
mentorunkkal majd egy ünnepi ebéd után egy idegenvezető segítségével
körbenézhettünk a városban. A város csodaszép és rengetek látnivaló található.
Az emberek vendégszeretőek és segítőkészek. Első héten délelőttönként
nyelvórákon vettünk részt majd délután szakmákra csoportosítva mindenki a
maga megfelelő óráján vett részt ahol sok új szót tanulhattunk. A tanárnő
kedves és megértő volt velünk. A második héttől kezdődtek a gyakorlatok. Én
szakácsként a táborban lévő konyhában munkálkodtam. A főnökök nagyon
kedvesek és segítőkészek voltak már az első naptól kezdve. Mindent
megmutattak, hogy mit hol találunk és elláttak minket pár jó tanáccsal a
balesetmentes munkavégzés érdekben. Sok új dolgot megtanítottak nekünk,
mint például a gyümölcsök, sütemények különböző díszítését. A délutánokat
vagy a tábor területén vagy a faluban vagy pedig a városban töltöttük. Minden
hétvégén voltunk valahol városnézésen, elsőként Drezdába látogattunk el, majd
Lipcsébe végül Chemnitzben vettünk részt a városi fesztiválon, ahol hogy ne
unatkozzunk a tanárok kitaláltak nekünk egy kis verseny feladatot. Kérdőívet
kellett kitöltenünk, amihez körbejártuk a várost és embereket szólítottunk le
segítségükben reménykedve. Augusztus 20.-át a Marienbergben lévő
élményfürdőben töltöttük. Utolsó héten elmentünk a helyi sörgyárba ahol
mindent megmutattak nekünk és a végén kóstolót is kaptunk. Minden nap végén
kellett írnunk munkanaplót, amiben leírtuk az aznap történteket és az új
szavakat, amiket tanultunk. Összességében nagyon szép és élvezetes egy
hónapot töltöttem kint. Sok ott szerzett élménnyel tértem haza. Sokat tanultam
a német nyelvet és a szakmát. Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a
programban, és ha lenne rá lehetőségem biztosan kimennék még. Hiányzik az
ottani környezet, a szakácsok kedvessége és humora és maga a munka is.
Tanulmányaim befejeztével Németországban szeretném folytatni
munkálkodásaimat.

