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В свободното си време учителите имаха възможност да посетят културни и исторически забележителност в Болоня, Италия и да се докоснат до
културата и традициите на страната домакин.
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“Европейско партньорство
за качествено
професионално обучение в
туризма”

Обучението на учителите се реализира в рамките на
проектът “ Европейско партньорство за качествено професионално обучение в туризма” съвместно с партньор
IFOM, Италия. Целта му бе запознаване на участниците
с основните концепции свързани с дуалната обучителна
система и придобиване на конкретни знания за прилагането й
Мобилността се проведе в рамките на една седмица в
Болоня, Италия в периода 16.04-23.04.2018г. Участие в
обучителния курс на тема: “Когато училището и пазара
на труда се срещнат: Дуално обучение и обучение базирано на работа”, взеха 10 преподаватели по професии в
туризма. В рамките на обучението те придобиха конкретни знания за осъществяване на дуалното обучение и
организиране на работно-обучителния процес. Обмениха добри практики с колеги и обучители, участващи в
обучение базирано на работа. Посетиха италиански
училища и компании, срещнаха се с учители, ментори,
ученици и кариерни консултанти, участващи в изпълнението на дуалната обучителна система.
Благодарение на програма Еразъм+ учителите имаха
възможността да сравнят организацията на практическото обучение в Италия и България, да повишат квалификацията си за интегриране обучението базирано на
работа към традиционните обучителни методи, да усъвършенстват езиковите си познания, да създадат полезни контакти, да разширят културата и мирогледа си.

Участниците в обучението получиха документ Europass
Мобилност, удостоверяващ придобитите професионални умения и сертификат от приемащата организация за
периода на мобилността.
Проектът е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на
Европейския съюз Ключова дейност 1 “Образователна
мобилност за граждани”

