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— успех в кариерата”

Проектът “ Мобилност в практиката—
успех в кариерата” се реализира съвместно с партньор от Италия. Целта му бе да се усъвършенстват
практическите и езикови умения в различна работна
среда, с оглед повишаване конкурентноспособността и възможностите за реализация на ползвателите
на единния Европейски пазар на труда.
Практиката в Римини, Италия се реализира в
периода 25.06-13.07.19. В групата участие взеха 15
ученици, изучаващи професия готвач и сервитьорбарман. В рамките на три седмици те усвоиха нови
техники и методи за приготвяне и поднасяне на ястия, десерти и напитки, използване на нови продукти, целесъобразно им подбиране и комбиниране,
съвременни техники за приготвяне на риба и морски дарове, аранжиране на ястия и напитки.
Благодарение на програма Еразъм+ учениците
имаха възможността да приложат на практика придобитите по време на учебния процес знания и умения, да ги надградят под вещото ръководство на своите наставници, да усъвършенстват езиковите си
познания, възможностите си за комуникация в реална работна мултинационална среда, да се запознаят
с нова култура и да намерят нови приятели.
Всички ученици получиха документ Europass Мобилност, удостоверяващ придобитите професионални
и езикови умения, сертификат от работодател и от
приемащата организация. Прибавени към дипломите за средно образование те ще допринесат за повишаване на възможностите им за професионална
реализация.
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