Обучение за Готвач
Казвам се Калина. Родена съм в малък град в Северозападна България. Работих
дълго време в един от големите заводи в града, в който съм родена, но в определен
момент реших, че ми трябва някаква промяна и така стана. Вече бях взела решение
да напусна тази работа и да замина да уча, но къде? Обърнах се към ДБТ, където ме
насочиха точно към такъв тип център, за който ще ви разкажа сега. Беше юли, и поточно 18 юли, всичко беше подготвено от служителите на ДБТ, за което съм им
много благодарна. И така тръгнах на 18.07.2018г., а в около 15 часа вече бях
пристигнала в ЦПО.
Ще започна с общежитието, като цяло, много добре. Бяхме по двама курсисти в стая
и условията бяха добри, според това което видях. Сега ще ви разкажа за учебния
център. Намира се в същата сграда, но в друго крило на комплекса. Там има 9
учебни зали, в които има необходимата техника за курсистите от -компютърна зала
до библиотека. Това е в общи линии в това направление. Да преминем по-нататък. В
столовата сутрин се събирахме всички курсисти заедно, без да има значение кой от
какъв курс е. Там се събирахме обикновено около 8 сутринта,. Беше приятно, защото
хората които стопанисваха това място, го правеха такова. На 19 .07.2018г. се
събрахме пред залите, и тъй като бяхме новия курс "ГОТВАЧИ", се запознахме с
бъдещите си колеги. Изминаха няколко седмици, в които преминавахме през
теоретичната част на професията "Готвач". Както следва, трябваше да покажем това,
което бяхме научили на теория, да го приложим и на практика. Всеки курсист беше
насочен в някоя от кухните на големите хотели, а аз бях в кухнята на голяма фирма
за кетъринг. След като измина и тази практика, започнахме по същество обучението
в училищната кухня, в която имаше всичко необходимо от кухненската техника като
миксери, белачки, дори и парогенератори. Трябва да изтъкна, че на чистотата се
държеше много.
А Вие да не си помислихте, че съм забравила преподавателите в тази история, ами
не съм... (НАПОО – за да се запази анонимността са заличени имената на
преподавателите).
И така в края на есента на 2018 г. курсът завърши. Преминах през пирамидата на
израстване и достигнах до позицията "ГЛАВЕН ГОТВАЧ" в детска градина в моя град.
Това е моята малка история, а каква е твоята?
За мен тези центрове работят в полза на хората, които искат промяна в живота си.
Обучението ми даде ПРОФЕСИЯ, но ми подари и още нещо: познанства и
приятелства за цял живот.

