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Mobility 2017 
За ползвателите бе организирана бо-

гата културна програма от партньорите 

по проекта, включваща посещение на раз-

лични забележителности в Италия и Тене-

рифе, Испания. 
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Проектът “ Европейско партньорство за качествено про-

фесионално обучение в туризма” се реализира съвмест-

но с партньори от Италия и Испания. Целта му бе да се 

усъвършенстват практическите и езикови умения в раз-

лична работна среда, с оглед повишаване конкурент-

носпособността и възможностите за реализация на пол-

звателите на единния Европейски пазар на труда. 

Практиката в Тенерифе, Испания се реализира в перио-

да 11.06-02.07.2018г., а практиката в Болоня, Италия се 

проведе от 18.06. до 09.07.2018г. Във всяка от групите 

участие взеха 15 ученици, изучаващи професия ресто-

рантьор, готвач и сладкар. В рамките на три седмици те 

усвоиха нови техники и методи за приготвяне на ястия, 

десерти и напитки, използване на нови продукти, целе-

съобразно им подбиране и комбиниране, съвременни 

техники за приготвяне на  риба и морски дарове, аран-

жиране 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 надг-

радят под вещото ръководство на своите наставници, 

да усъвършенстват езиковите си познания, възможнос-

тите си за комуникация в реална работна мултинацио-

нална среда, да се  запознаят с нова култура  и да наме-

рят нови приятели. 

Всички ученици получиха документ Europass Мобил-

ност, удостоверяващ придобитите професионални и 

езикови умения, сертификат от работодател и от прие-

мащата организация. Прибавени към дипломите за 

средно образование те ще допринесат за повишаване 

на възможностите им за професионална  реализация. 

Проектът е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на 

Европейския  съюз Ключова дейност 1 “Образователна 

мобилност за граждани” 


