
 
 
 
 
 

MUNKANAPLÓ 
1. Személyes adatok: 

 
 Név: Szabó Krisztofer 
 tanult szakirány: Vendéglátó szakközép 

 
 

2. Intézményi adatok 
 
 Iskola neve:Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola  

Címe: 2000 Szentendre Római Sánc köz 1. 
iskolai kapcsolattartó neve:Lukácsné Németh Klára 
 

 
3. Felkészítés, felkészülés a külföldi gyakorlatra  

 A technikai részletek megkérdezése az alapítvány képviselöjétől 

 A német nyelv gyakorlása 

 Felkészülés az önálló kint tartozkodásra 
 
 

4. Felkészítés külföldön 

 Helyismeret 

 Eligazodás 

 Német gasztrónomia megismerése 
 

5. Külföldi gyakorlat tartalma 
 

 Kiutazás kezdete és vége: 2015.10.19 - 2015.11.15 

 
 A gyakorlati munkahelyen mentorod neve: Hans Knoll konyhafönők 
 
 Napi munkaidő: 8 óra 

 
 A gyakorlat ideje alatt végzett tevékenység leírása, tapasztalatok : 

 

 Előkészitő müveletek 

 Szükségszerinti segítség 

 Befejező műveletek 
 
 
 
 
 

6. Utazás, ellátás, szállás 
 Az utazás számomra nagy újdonság volt, hiszen még nem repültem, Nagyon tetszett. A 
szállás is nagyon tetszett: a szobánk tágas és nagyon világos, a kilátás nagyon nyugtató volt. 



 Repülővel 

 Ellátás a munkahelyen reggeli, ebéd, igény szerint hideg csomag 

 Családi panzió a város kertvárosi részén 
 

7. Szabadidős programok  

 Wewelsburgi kastéy 

 Schloss Neuhaus 

 Paderborni dóm 

 Városi séták 

 Padernborn megismerése 
 

8. Javaslataid a programmal kapcsolatban 
Alapvetően nagyon jól éreztük magunkat, talán az volt csak a hiányérzetünk, hogy többször 
szerettünk volna főzni. 

 
 

Heti programok rövid összegző leírása 
 
 

Hetek száma Dátum Tevékenység 

1. hét  A munkahely megismerése, kollégák megismerése, az alkalmazott 
technológia megtanulása,nyelvismeret bővítése. Első szabad 

hétvégi program, amikor még itt volt a két karosszérialakatos is, 
hogy elmentünk a városba iszogatni és felfedeztük Paderbornt. 
Egyszer csak sétálunk az utcán találkoztunk magyarokkal. Ekkor 

mondták hogy ide ne menjünk be hanem menjünk velük oda, ahol 
magyar a pultos leány és ott megismerkedtünk Hajnival. Aki 

nagyon kedves és azután minden hétvégen odamentünk, meg 
persze amikor volt időnk. 

2. hét  Magyar specialitás bemutatása és főzése a német kollégáknak. 
Gulyáslevest főztünk csipetkével, magyar fűszerpaprikával és ez 
nagyon ízlett mindenkinek. A német gasztronómia megismerése 

ételek pl.Käsespetzle, desszertek, pl. pudingok, 
gyümölcskocsonyák. A kollégákkal való beszélgetések, egyre jobb 

baráti kapcsolatok kialakítása. Bánatunkra sokszor voltunk 
beosztva mosogatóba, de beláttuk, hogy a nyelvtudásunk nem 

olyan jó. 

3. hét  Minden nap negyed nyolckor indultunk munkába a napi munka 
után két alkalommal is felkerestük az automata mosodát. 
Munkánk ezen a héten is hasonlóan alakult első sorban az 

előkészítésben vettünk részt. 

4. hét  Ezen az utolsó héten csak három napot dolgoztunk nagyon jó 
hangulatban. A harmadik nap végén elköszöntünk mindenkitől és a 

séf megajándékozott minket 2 üveg borral és 2 csomag 
spagettivel. Nagyon jól esett ez nekünk. Ezután megbeszéltük, 

hogy házon kívül is elbúcsúzunk, és csinátunk velük egy esti 
programot. Paderborn egyik bevásárló központjában 

bowlingoztunk, és nagyon jól éreztük magunkat. Másnap este a 
magyar pultos lánytól is elbúcsúztunk ez már bizony egy éjszakai 
buli volt, és buli után reggel hétre értünk haza. Ehhez képest fél 
kilenckor kelni kellett, amitől minden bajunk volt. 10-re kellett 



menni az alapítvány vezetőihez meghallgatni az értékelést. Ekkor 
kaptuk meg az Europass bízonyitványt is. 
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Dátum : Szentendre, 2015.12.02. 
 
       Szabó Krisztofer 
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