Стартиране на проекта
Стартираха дейностите по проект „ Европейски иновации в професионалното образование ” с
номер 2021-1-BG01-KA122VET000030789 финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз
(ЕС), Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално
образование и обучение”
Ръководител на проекта е Гергана Япаджиева - директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.
Варна
Координатор на проекта е Анелия Славейкова – старши учител практическо обучение
Проектът е с продължителност 18.10.2021г – 17.10.2022г. По време на проекта са предвидени две
мобилности, в които ще се включат по една групи от 15 ученици от 11 клас, обучаващи се в професия
„Ресторантьор“ със със специалности: "Кетъринг" и "Производство и обслужване в заведенията за
хранене и развлечения" и по 2 учители, които да придружават и подкрепят групата.
Период на провеждане на първа мобилност - от 02.07.2022 г. до 26.07.2022 г.
Период на провеждане на втора мобилност - от 30.07.2022 г. до 23.08.2022 г.
Партньори по проекта са Café Restaurant Schönbrunn и Strike Bowling GmbH, Виена, Австрия
ВАЖНО:
1. ПРОЕКТЪТ Е НА СТОЙНОСТ 103038,00 € И СЕ ФИНАНСИРА ОТ ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ВСИЧКИ СРЕДСТВА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА,
ЗАСТРАХОВКИ, ПЪТУВАНЕ И ПРЕСТОЙ СЕ ПОЕМАТ ОТ ПРОГРАМАТА.
2. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ИЗИСКВА РОДИТЕЛСКО СЪГЛАСИЕ.
ПРАВО НА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ имат всички ученици от 11 клас дневна форма на
обучение през учебната 2021/2022 г. обучаващи се по професия Ресторантьор със специалности:
"Кетъринг" и "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", изучаващи като
първи или втори чужд език немски език.
Всички желаеще да се включат в подбора за проекта е необходимо да подадат он лайн заявление
за участие и да представят мотивационно писмо, което да изпратят на email:
aneliya.slavejkova@pgtvarna.com
Срок за попълване на заявлението и изпращане на мотивационното писмо - 30.11.2021г.
Подборът на участниците в мобилностите ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа.
Дата за явяване пред комисия за осъществяване на втори етап на класиране - 07.12.2021г. от 9ч.
в кабинет по сервиране №1.
ПЪРВИ ЕТАП
Участие в учебния процес:
● среден успех от предходната учебна година (не по-нисък от 4,00)
● брой неизвинени отсъствия за предходна учебна година (максимален бр.5)
● липса на наказания за предходна учебна година
Правилно и коректно попълнена лична информация
Мотивационно писмо за участие в мобилността
● Кандидатът притежава висока мотивация за участие в мобилността
● Личностните му качества отговарят на потребностите на екипа и изискванията на проекта

ВТОРИ ЕТАП
Ниво на владеене на немски език (годишната оценка от предходната учебна година дава точки)
Интервю
● комуникативните умения
● инициативност и организираност
● аргументиране
До предварителната подготовка ще бъдат допуснати 38 кандидати, които ще бъдат одобрени и от
Педагогическия съвет. В мобилностите ще участват 30 ученика, а останалите 8 ще бъдат резерва.
След приключване на отделните етапи, всеки кандидат може да провери резултатите на сайта на
училището и страницата на училището във facebook.
Одобрените кандидати ще получат покана да се присъединят към виртуална класна стая, в която ще
се осъществява предварителната подготовка за проекта.

