
Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“гр.Хасково

Партньор:
Sistema Turismo, Rimini, Italy

Проектът е съфинансиран от програма „ЕРАЗЪМ+“ на Европейския съюз, Ключова дейност 1 „Образователна
мобилност за граждани“, дейност „ Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на 

професионалното образование и обучение“



Цели на проекта:



Избрахмеза партньорорганизацияот Италия –страна, реализиралa
важниреформиза подкрепаи насърчаванена обучението, основано на 

работа.Тя е известна в Европа и с висококачество на предлаганите
туристическиуслуги в сфератана гастрономиятаи стандартитеза 

обслужванена гости. Заслуга за товае пресъздаванетона 
традиционнитеястияи рецептив съответствиес модернитетенденции.  

Гастрономиятаим придобиваново измерение катоприсъствиеи 
вкусове. Храненетое превърнатов ритуал, койтохоратауважават.



С организация Система Туризмо реализирахмеуспешно три проекта за 
практика на ученици. Изградилисмеползотворносътрудничество

основано на коректноотношение,  отлична организация на 
мобилността, индивидуален подход и професионалнаетика.  Ползите, 

коитоотчитамесаосигурениподходящиусловия и подкрепящасреда за 
придобиванена професионалникомпетенции в областтана 

ресторантьорството , надгражданена езиковитекомпетенции и 
развитие на личностнитекачества на учениците.



Участие в проекта взеха 15 ученика на възраст 16-18 
години от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“, от 

направление „Хотелиерство, ресторантьорство и 
кетъринг“. Триседмичната практика се реализира в 

периода 25.06-13.07.2019 в Римини, Италия.



Проектът се осъществи на 3 етапа: 

1ви етап – провеждане на езикова, културна и педагогическа подготовка в 

гимназията;

2ри етап – реализиране на мобилност на ученици в Римини, Италия;

3ти етап – оценка на дейностите и разпространение на резултатите.







Проведено бе допълнително обучение по английски език с 
професионална насоченост



Участниците изучаваха самостоятелно италиански език в системата  
OLS и допълнително с учител в гимназията



Среща на екипа за подбор на ползвателите



Среща на екипа на проекта



Провеждане на практическо обучение в Римини, Италия

25.06-13.07.2019

ХОТЕЛ BENGASI



ХОТЕЛ BENGASI



ХОТЕЛ KURSAAL



ХОТЕЛ KURSAAL



Ресторант Taverna degli Artisti



Ресторант Taverna degli Artisti



Ресторант Taverna degli Artisti Хотел LA PERLA



Срещи в офиса на Система Туризмо за споделяне на впечатления, 

отчитане на работната седмица и попълване дневник за практиката



За ползвателите бе организирана богата културна програма

включваща посещение на различни забележителности в Италия

Римини



Сан Марино



Венеция





В рамките на три седмици учениците усвоиха нови техники и 

методи за приготвяне презентиране и серворане на типични

италиански 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+ ползвателите имаха възможност
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.



Валоризационна конференция



Разпространение на резултатите



VI конференция „Достъп до добра храна“ 



Национални дни за учене 

през целия живот 

Велико Търново 2019



Посещение във фирми, партньори

на училището и кетъринг събития



Ден на отворените учебни работилници, част от Европейска 

седмица на професионалните умения, 28.10 -31.10. 2019г


