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„Европейски иновации в професионалното образование“
Мисията на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ е да предостави
качествена професионална подготовка на учениците за реализация в условията на пазарна икономика,
чрез модерна училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родители, институции и
работодатели.
Участие в програма Еразъм+ ни предоставя възможност за провеждане на практическа
професионална дейност, в Европейски държави, в среда с високи стандарти и постижения. С
натрупания опит в друга културна и работна среда ще усъвършенстваме поставените стратегически
цели на гимназията.
Проектът предоставя добра възможност за осъществяване на дългосрочни цели и
предизвикателства за гимназията съобразени с принципите на общото Европейско образователно
пространство.
Цели на проекта:
1. Повишаване нивото на професионални знания и умения на учениците от ПГТ "Проф. д-р
Асен Златаров", съобразно Европейската квалификационна рамка.
2. Приобщаване към европейски ценности, култура и начин на живот
3. Подобряване на чуждоезикови познания на учениците в областта на професионалната
лексика и общуване и засилване на интереса към чуждите езици
4. Актуализиране на четиригодишна стратегия на Професионална гимназия по туризъм “Проф.
д-р Асен Златаров” за периода 2021- 2024, съобразно целите на европейското образователно
пространство.
По проекта ще се проведат две краткосрочни ученически мобилности, с цел практическо
обучение по професия Ресторантьор, надграждане и развитие на професионални, знания, умения и
компетентности. Във всяка мобилност ще се включат по 15 ученици от 11 клас и по 2 учители,
които да придружават и подкрепят групата.
Общо 30 ученици и 4 придружаващи учители. Продължителност на всяка от мобилностите
ще е три седмици в две приемащи компании във Виена, Австрия. Спряхме се на тази дестинация,
защото учениците от 11 клас от тази специалност, изучават немски език и това е възможност стажа да
се проведе на този език, като очакваме развитие на чуждоезиковите знания и умения по професията.
Учениците ще са разделени на две групи, като всяка ще проведе стажа си в различен период.
I-ва група- 02.07.2022- 26.07.2022 (вкл.2+2 дни за зелено пътуване)
II-ра група- 30.07.2022- 23.08.2022 (вкл.2+2 дни за зелено пътуване)
Първата група ще бъде разделена на две (за двете компании) по 8 и 7 ученици, като учениците
ще работят на две смени и ще се редуват, с цел постигане на по-добри резултати. Същото се отнася и
за втората група, която ще проведе практиката си, непосредствено след първата група, в същите
приемащи компании. Предвиждаме всяка от групите да бъде придружавана от по двама учители, тъй
като всички ученици ще са на възраст по 18 години. Това ще е в подкрепа за осъществяване на
безпроблемни и резултатни мобилности, както и за извършване на оценка на напредъка на
участниците. Работен език ще е немски, тъй като тези специалности са със засиленото му изучаване,
по учебен план. С партньорите са подписани писма за намерение, както и е разработена работна
програма по дни. Тя е съобразена с нивото на подготовка на учениците от 11 клас, като по този начин
сме си поставили ясни и конкретни обучителни резултати.
За ефективното изпълнение на мобилностите е планирано изпълнение на дейности по избор на
участници, подготовка преди стажа, оценка, разпространение, организация, за които е предвиден екип.
Всички 30 ученици, участвали в мобилност, ще получат оценка по задължителна
производствена практика, която е застъпена в обучението на 11 клас, по професиите. Със заповед
на директора, ще зачетем за проведена производствена практика, тъй като условията и изискванията
за провеждане, съвпадат с тези на международната мобилност. Ще валидираме развитите знания и
умения и ще издадем Europass diploma на всеки участник от мобилността. Това е европейски
признат документ, който ще добавят към автобиографиите си.

С участието в международна мобилност те ще попаднат в среда, в която ще работят, общуват и
се обучават на чужд език. Това ще повиши нивото им на владеене на този език. Включвайки се в екипа
на приемащите компании, учениците ни ще развият умения да се адаптират в мултикултурна среда, да
общуват и да взаимодействат с различни хора, да управляват времето си, да вземат самостоятелно
решения, да са толерантни, отговорни и да вярват във възможностите си. Всичко това ще ги направи
по-подготвени, знаещи и можещи професионалисти, любознателни личности, с по-големи
възможности за професионална реализация и личностно развитие.
Резултатите, които очакваме са:
-учениците, участващи в мобилност да надградят и развият чуждоезикови професионални и
социални знания и умения, които ще ги изградят като добре подготвени млади и мотивирани
професионалисти. Ще получат европейски сертификат за валидиране на придобитите знания.
-придружаващи учители - да придобият опит и да повишат квалификацията си за съвременни
тенденции в сферата на туризма и професионалната подготовка, съобразно Европейски стандарти и
изисквания.
-за училището - да интегрираме опита от мобилностите в поставяне на актуални цели в
училищната стратегия; да актуализираме преподавателски подходи и учебно съдържание; да изградим
устойчив и надежден облик на гимназията, като модерна образователна институция.
-за учениците - мотивация за учене, развитие и участие в международни обучения;
– училищен екип - да се развие опита по подготовка и изпълнение на европейски проекти, да се
повиши мотивацията за развитие.
Стремим се да възпитаме у учениците си система от ценности и умения, които да ги направят
свободни, демократично мислещи, отстояващи правата си, достойни граждани на Европа. Стараем се
да очертаем пред тях нови хоризонти, нови възможности за развитие и изява, добри примери и полезен
социален опит.
С предвидените мобилности по проекта ще създадем реална представа и възможност за
взаимодействие с традициите, обичаите и ценности на добре развита Европейска страна. Периода на
мобилност ще обогати учениците ни със знания за нова култура, традиции, начин на живот и
възможности за развитие. По този начин ще повишим качеството и ефективността на образователния
процес чрез личностно-ориентирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и
потенциала на всеки ученик.
Изучаването на професиите в училище е свързано със засилено изучаването на първи и втори
чужд език. За постигане на по-добро ниво на подготовка и ефективност по професията е необходимо
развитие на все повече чуждоезикови знания и умения. Те ще направят учениците ни по-подготвени,
конкурентни на пазара на труда, както на местния, така и на европейския. Тези чуждоезикови, знания
и умения, ще увеличат възможностите, за активно включване в разнообразни дейности, за развитие,
изява и разгръщане на потенциала на всеки един ученик. Това е и пътят за постигане на качеството и
ефективността на процеса на образование, към което се стреми институцията ни.

