Máltai beszámoló
A szakmai gyakorlat helyszínéül Máltát választottam. Nagyon örültem, amikor kiderült, hogy részt vehetek a
programban. Nagyon vártam már az utazást és nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lesz majd a munkahely, a
kollégák és maga az ország.
A repülőút már nem okozott meglepetést, hiszen már utaztam repülőn. A gépről csodálatos kilátás tárult a szemem
elé, amikor megérkeztünk a tenger látványával nem tudtam betelni. Megérkezésünk után elfoglaltuk a szállásokat.
A csoport tagjai nem egy helyen voltak elszállásolva, ami először egy kicsit ijesztő volt. Féltünk attól, hogy majd
eltévedünk. De az ott tartózkodás során komoly helyismeretre tettünk szert.
Az első napon ellátogattunk Vallettába, az Easy Job székhelyére, ahonnan továbbvittek minket az egyes
munkahelyekre.
A Cuba Caffee –ban dolgoztam, ami a nevével ellentétben egy gyorsétteremnek felelt meg. Naponta 6 órát kellett
eltöltenem ott. Sok tapasztalatot szereztem.
A munkatársaim nagyon kedvesek, segítőkészek voltak velem. Többnyire angol nyelven kommunikáltunk
egymással kisebb-nagyobb sikerrel.
A Cuba Caffee kínálata kávé különlegességekből, hamburger különlegességekből, grillezett ételekből állt. Ami
számomra a legérdekesebb volt, az a különböző tengeri élőlényekből készült saláták, mint például tintahal és lazac
saláta.
Feladataim közé tartozott saláták előkészítése, grillezési technikák elsajátítása. A munkanapokon már nem volt
annyi szabadidőnk, de a hétvégéket kirándulásokkal töltöttük.
Ellátogattunk az Azúr ablakhoz is, amit sajnos már nem láthattunk, hiszen leomlott.
Gozo szigetére is elutaztunk, ami szintén nagyon szép volt. Ide Hopp on Hopp off busszal mentünk el.
Láthattunk templomokat, várakat, és több száz éves épületeket is. Marsaxlokkban. jártunk a piacon , a következő
állomásunk Blue Grotto volt , ami gyönyörű látványt nyújtott. A harmadik hétvégen hajóval utaztunk Comino
szigetére ahol Kék lagúna festői szépsége varázsolt el. Nekem ez a kirándulás tetszett a legjobban. Az utolsó
hétvégén szombaton a Mellieha-i homokos tengerparton nagy élmény volt számomra, hogy úszhattam a tengerben,
vasárnap pedig A Golden bay parton pihenhettünk.
Összességében nagyon jól éreztem magam. Egy kiváló csapat tagja lehettem. Úgy érzem sikerült a program által
sokkal önállóbbá és magabiztosabbá válnom. Rengeteg új dolgot tanulhattam meg. Úgy érzem sikerült egy kicsit
csiszolnom az angoltudásomon is Köszönöm az Erasmus + pályázatnak és a benne dolgozó tanáraimnak, hogy
ilyen lehetőséget biztosítottak a számomra, hogy egy csodálatos országban tölthettem el egy hónapot.
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