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В свободното си време учителите имаха въз-

можност да посетят културни и исторически забе-

лежителност в Болоня, Италия и да се докоснат до 

културата и традициите на страната домакин. 

"The European Commission support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein." 

Болоня 

Тенерифе 



 

Обучението на учителите се реализира в рамките на 

проектът “ Европейско партньорство за качествено про-

фесионално 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 прила-

гането 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 бази-

рано на работа”, взеха 10 преподаватели по професии в 

туризма. В рамките на обучението те придобиха конк-

ретни знания за осъществяване на дуалното обучение и 

организиране на работно-обучителния процес. Обмени-

ха 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 изпълне-

нието на дуалната обучителна система. 

Благодарение на програма Еразъм+ учителите имаха 

възможността да сравнят организацията на практичес-

кото обучение в Италия и България, да повишат квали-

фикацията си за интегриране обучението базирано на 

работа към традиционните обучителни методи, да усъ-

вършенстват езиковите си познания, да създадат полез-

ни контакти, да разширят културата и мирогледа си. 

Участниците в обучението получиха документ Europass 

Мобилност, удостоверяващ придобитите професионал-

ни 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” 


