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за професионална среща с 

европейските хранителни вкусове
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Проект реализиран със съдействието и финансовата подкрепа

на Европейския съюз и програма „ Еразъм + „



ПАРТНЬОРИ

Софийска Професионална 

Гимназия по Туризъм -

България

Център за моделни проекти 

Ювентас гр. Лудвигсхафен -

Германия 



Цели на проекта:

1. Подобрени перспективи за професионална реализация у нас и в чужбина.

2. Повишаване увереността и самочувствието, благодарение на наученото в СПГТ .

3. Усъвършенстване на чуждоезикови компетенции – професионалния успех

задължително минава през ученето на чужди езици.

4. Повишена междукултурна осведоменост на отделната личност.

5. Повишена мотивация за участие в бъдещо формално и неформално образование и

обучение и след края на проекта.



Период на изпълнение от 16.04.2016 до 8.05.2016г.

Проектът се осъществи в Германия в градовете

Лудвигсхафен  и  Манхайм 

От СПГТ участваха 12 ученика от 12 клас, 8 ученика от 11 клас 

и 2 учители



Как стигнахме ?  Лесно ли беше ? 

6 месечен курс на обучение по немски език – в СПГТ който

завърши с финален изпит! 

Класиране……….. 

Официално одобрение от ПС на СПГТ.

Проведохме 5 информационни семинара – групи от 4 човека

разработиха различни теми които кореспондираха с

предстоящата международна практика и с темата на проекта.



Така започнахме





Хотел Леонардо

Фатме 

Саар-сервитьор

Себиле

Саар-сервитьор

Венцислав

Борисов- готвач

Кристиян

Младенов-готвач



rheinterrassen

Цветелина Харалампиева-сервитьор

Самуил Бачев-сервитьор

Венелин Йорданов- готвач



Йоана 

Тонева-сервитьор

Полина Стоилова-сервитьор

Васил Паргов-готвач
Виктория 

Ангелова-готвач Стефан Зарков-

готвач



Гергана

Илиева-

сервитьор

Мария 

Петрова-сервитьор

Сашка

Ангелова-готвач

Александра

Илиева-готвач



Верджиния

Тодорова-готвач

Чавдар

Миланов-готвач

Стефан

Маринов-сервитьор

Марта

Маркова-сервитьор



• Работихме в международни екипи

• Сработихме се

• Създадохме запомнящи се професионални контакти

• Харесахме се



Paris





Concorde



np

ПРЕЗ  

СВОБОДНОТО 

ВРЕМЕ



HOLIDAY PARK



Какво получихме?

•20 бр. Сертификати от курса по Немски език – ниво А1- издадени от СПГТ;

•20 бр. Документи „Европас”  на Бълг.ез. и на Англ.ез. - издадени двустранно от

партньорите;

Европас – международно признат документ който улеснява хората при описание на

техните квалификации и компетенции.

➢Улеснява комуникацията между работодатели, кандидати за работа, 

образователни институции и студенти във всички европейски страни.

➢Улеснява мобилността на работници на българския и европейския трудов

пазар.

•20 бр.Атестации от чуждестранен работодател;

•20 бр. Сертификати от немския партньор за проведения 3 седмичен стаж в Германия;



Равносметка

•10 ученика – Сертификати за Готвачи

•10 ученика – Сертификати за Сервитьори



Искрени БЛАГОДАРНОСТИ на

❖Ръководството и учителите на СПГТ за създадената възможност за участие в този

прекрасен проект!

❖Стабилната финансова подкрепа от ЕС и НА – ЦРЧР

❖Немския партньор за подкрепата и разбирането по време на 3 седмичната ни

практика в Германия

Благодарим за вниманието!


