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Süssünk-főzzünk együtt az EU-ban!
2018 tavaszán lehetőségem volt (4 másik iskolatársammal együtt) egy 2
hónapos szakmai gyakorlaton részt venni Finnországban az Erasmus programnak
köszönhetően.
A programra elsősorban azért jelentkeztem, hogy megismerhessem az általam
tanult szakmát egy másik országban is. Mindig is érdekeltek az északi országok és
kultúrák, ezért esett a választásom Finnországra. A kiutazás előtt további
felkészítéseken kellett részt vennünk angolból és felszolgálásból, illetve lélektani és
csapatépítési tréningeken .

Március 26-án reggel indultunk el Budapestről és egy átszállással estére meg is
érkeztünk Kuopioba. Ott először a szállásunkat foglaltuk el, majd vendéglátóink
körbe vezettek a városban illetve a munkahelyeinket is megmutatták. A szállásunk a
város egyik külső ˝kerületében˝ helyezkedett el, 2 személyes szobákban voltunk
elhelyezve, saját konyhánk illetve fürdőnk volt. Én a helyi szakiskola éttermében
dolgoztam. A napi munka reggel 7-kor kezdődött és általában délután 3-ig tartott. A
munkatársaim mind rendkívül kedvesek és segítőkészek voltak és már az első nap
több munkafolyamatba beavattak. A napi munka a péksütemények és szendvicsek
elkészítésével kezdődött minden nap, én leginkább az utóbbit végeztem egy finn
tanulóval együtt. A reggeliztetés után a napi ételek elkészítésé volt a feladat, általában
kétféle főétel készült egy nap, amiből az iskola diákjai szabadon választhattak.

A gyakorlati idő felét a finn tanulóval együtt az értékesítőtérben töltöttem, itt a
reggeliző vendégeket kellett kiszolgálni, ebédidőben pedig gondoskodni arról, hogy
mindig elég étel legyen a vendégeknek. Az étkezések után a konyhát kellett
feltakarítani és a mosogatásban segíteni. A két hónap alatt minden munkanapon
örömmel jártam dolgozni, hiszen mindig tanultam valami újat és a munkatársaimmal
is jó kapcsolatom volt. Az itthoni tapasztalatokkal ellentétben azt tapasztalatuk
mindannyian, hogy ott egy diákot alapvetően ugyanazzal a tisztelettel illetnek, mint
amit ők is elvárnak a diáktól, ez egy gyakorlat során rendkívül sokat számít.
A gyakorlatok utáni szabadidőt én leginkább a város felfedezésével töltöttem,
ebben több munkatársam is segített, akik több érdekességet is mutattak a városban
illetve annak környékén. Több finn diákkal is jó kapcsolatot alakítottunk ki, akiktől
rengeteg érdekes dolgot tudtunk meg Finnországról és annak hagyományairól, több
hagyományos finn ételt is kóstoltunk.
Az egyik áprilisi hétvégén meglátogattuk az ország fővárosát, Helsinkit is két
osztálytársammal. Meglátogattunk több helyet is, amit a kollégáink ajánlottak, a

városi állatkertet, a tengeri erődöt, illetve a főtéren lévő katedrálist is.
Ezalatt a két hónap alatt rengeteg mindent tanultam szakmai téren, amiket
azóta itthon is hasznosítani tudtam, megtanított arra, hogy más szemszögből lássam
az itthoni állapotokat, illetve a nyelvtudásom is sokat fejlődött idegen nyelvi
környezetben. A program minden tekintetben túlteljesítette az elvárásaimat és úgy
vélem bármely diák rengeteg hasznos ismeretet sajátíthat el egy ilyen programon való
részvétel alatt.

