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Amikor először meghallottam azt a lehetőséget, hogy
külföldön töltsük le a gyakorlati időnket, jó lehetőségnek
tartottam a nyelvtanulás szempontjából. Nehéz volt
megszokni az új környezetet, de gyorsan hozzászoktunk
mindenhez, felvettük az itteni élet ritmusát.
Az elején segítőkészen, kedvesen álltak hozzánk, és ha volt
kérdésünk, akkor mindazt megválaszolták. Plymouthba a
Copthorne Hotelban dolgoztam pincérként. Az első
munkanapon betanítottak és mindent megmutattak, hogy
mit hogyan csináljak. A munkatársaim nagyon aranyosak
voltak jó volt velük dolgozni, de nem mindenki volt angol. Az
első héten igazából minden területen dolgoztam mert
minden reggel kint volt a beosztásunk, hogy ki hol van és mit
csinál. A stillroomba, a büféasztalnál, a bárba és a lerámolás
terítésnél. A második héten volt egy 2 órás kávétanfolyam
ahol kávékat készíthettünk. Általában én napi 5 napot
dolgoztam hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 3 óráig a
hétvégém viszont szabad volt. A szállodában minden héten
más turistacsoportok jöttek. Reggel az asztalokat lerámoltuk
majd visszaterítettünk a vendégeket kiszolgáltuk és felvettük
a rendelésüket, aki viszont a büfénél volt az töltötte a

büféasztalt, aki pedig a stillroomban volt, ő pedig törölgette
az evőeszközöket és kipakolta a poharakat.Délután általában
volt egy 30 perces szünetem, utána pedig megnéztem az
emeleteket és kerestem tálcákat poharakat, és szalvétát
hajtogattam a vacsorához és a reggelihez. Ebédeltetés ritkán
volt. A szabadidőnkben elmentünk Londonba is a Madame
Tusseauds és a Warner Bross múzeumokban is és megnéztük
a várost. Minden héten megjelentünk az irodában Jannetnél,
hogy beszámoljunk az azon a héten történt problémákról,ha
voltak vagy a szállásunkról. A fogadócsalád, akinél voltunk
elvittek minket moziba vagy póni nézőbe is. Mindig figyeltek a
kényelmünkre és sokatbeszélgettek velünk angolul.
Most, hogy letelt a 2 hónap nagyon sok élménnyel,
tapasztalattal vagyok gazdagabb, és úgy gondolom, hogy soha
nem fogom megbánni, hogy itt Angliában töltöttem le a
gyakorlatot még a kezdeti honvágy
ellenére sem.

