Élménybeszámoló – Bátonyi Szabina
Szakmai gyakorlat Németországban

Júliusban az iskolámnak köszönhetően részt vehettem egy külföldi szakmai gyakorlaton
Németországban, Chemnitz városában. A szakmai gyakorlat egy hónapig tartott. A nagy
utazás előtt az iskolában szakmai és kulturális felkészítő órákon vettünk részt. Az órák és a
Németországba vezető hosszú út alatt a csoport jól összerázódott. A megérkezés után az első
napon körbejártuk a tábort, mindenki elfoglalta a saját szobáját és volt időnk kipakolni is.A
következő napon ismertették velünk az egy hónap programjait és a tábor házi rendjét. Voltak
német óráink is, ahol csak németül beszélhettünk, mert nem volt idő fordítani. Ez nagyon
hasznos volt. Tanultunk szavakat, kifejezéseket és gyakoroltunk szituációkat is. Az első hét
nyelvi felkészítő órákkal telt, ahol pl. menetrend alapján kellett leírnunk, hogyan juthatunk el
az egyik pontból a másikba, vagy éppen receptekkel foglalkoztunk. A kinti német tanárok
kedvesek és megértőek voltak. A második héttől kezdődtek a gyakorlatok. Én szakácsként
dolgoztam a tábor konyháján. Az első munkanapon megismertük a higiéniai szabályokat. A
konyhafőnök Herr Weiß volt, ő adta nekünk a feladatokat. Megtanultuk a különböző
eszközök helyét és használatát. Számos előkészítő feladatot is kaptunk, amik a későbbi
tanulmányainkban nagyon hasznos lesznek. A konyhai dolgozók mind nagyion rendesek
voltak velünk és sokat segítettek. Sok újdonságot is tanultunk, gyümölcstálakat, süteményeket
díszítettünk. A konyha minden részén dolgoztunk, így például kaptunk olyan feladatot, amit a
hidegkonyhai részen, és olyat is amit a melegkonyhai részen kellett elvégeznünk. Emellett
néha a tálalásban is kivettük a részünket. A munka után a délutánta táborban, a településen
vagy pedig a városban töltöttük. Minden hétvégén voltunk egy híres városban, először
Drezdába mentünk, majd Lipcsébe. Az utolsó héten Chemnitzben vettünk részt egy utolsó
nagy városnézésen. Nagy élmény volt még hogy Einsiedelben megnézhettük a sörgyárat, és
ahol a sörgyártás teljes folyamatát megismerhettük. A kirándulások mellett volt idő
strandolásra is, a Chemnitztől nem messze lévő Marienbergbe mentünk, ahol egy
élményfürdő várt ránk. Ezt mindenki nagyon élvezte. A szakmai gyakorlathoz hozzá tartozott,
hogy minden nap munknaplót kellett írnunk, amibe leírtuk az aznap megtanult új dolgokat,
szakmai ismereteket. Emellett szavakat is gyűjtöttünk, és minden nap vezetni kellett a gyűjtött
szavakat a munkanaplónkba.
Összességében az egy hónap után azt mondhatom, hogy nagyon szép és izgalmas hónapot
töltöttem Németországban. Sok élményt, tapasztalatot szereztem, és sikerült fejlesztenem a
szakmai és német tudásomat is, sok új szót tanultam az egy hónap alatt. Nagyon örültem neki,
hogy, hogy részt vehettem a programban. Nagyon jó volt egy teljesen más országot
megismerni, jó volt együtt dolgozni az tábori dolgozókkal.Nagyon élveztem a
Németországban töltött egy hónapot és a későbbiekben ha tehetném, akkor szívesen jönnék
visszaChemnitzbe, de akár más német városba is dolgozni. Mindenkinek csak ajánlani tudom
az egy hónapos külföldi szakmai gyakorlatot, hiszen nem csak a német tudást lehet fejleszteni,
hanem a szakmait is és sok minden újdonságot és szépet is lehet látni. Igazi élmény volt a
Németországban eltöltött egy hónap.

