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Участници в проекта – 25 ученици от 12. клас на СПГТ 

Място на практиката - гр. Малага, Испания

Период на мобилността – от 6 до 20 октомври 2020г.



 Разширяване и актуализиране на знанията, уменията и компетенциите на учениците, 
свързани със здравословното хранене;

 Усвояване на нови технологии за приготвяне на здравословни храни и напитки;

 Придобиване на по-специализирани знания за испанската кулинарна традиция и 
местните напитки;

 Запознаване с новите световни тенденции в здравословното хранене; 

 Прилагане в мултикултурна среда на стандартите за обслужване;

 Обогатяване на чуждоезиковите компетенции и умения за комуникация; 

 Подобряване на социалните умения; 

 Опознаване на други култури; 

 Развиване на по-осъзнато чувство за европейско гражданство;

 Увеличаване възможностите за по-успешна бъдеща интеграция и реализация на пазара
на труда;

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА



ИЗБОР НА МЯСТО НА ПРАКТИКАТА

 Испания е водеща туристическа 

дестинация с дългогодишни 

традиции по темата на проекта, 

разполага с богата суровинна 

база. 

 През нея са преминали много 

народи, оставили след себе си 

богат кулинарен отпечатък, а 

силното влияние на 

средиземноморската кухня 

определя здравословния й 

характер. 



ИЗБОР НА МЯСТО НА ПРАКТИКАТА

 Чрез практика в туристически град 
като Малага учениците могат да се 
научат да приготвят нови за тях рибни 
и морски специалитети, традиционни 
местни ястия от пилешко, телешко 
месо, варива и зеленчуци, да 
обработват нови за тях суровини, кои 
са подходящите подправки и билки за 
различните ястия, коя е най-
щадящата термична обработка;

 Те могат да обогатят знанията си за 
прочутите испански вина, как се 
приготвят напитки като Сангрия и 
други освежаващи питиета.



ИНИЦИАТОР – СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

Специалности:

●ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В

ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

– ПРОФЕСИЯ РЕСТОРАНТЬОР;

●КЕТЪРИНГ – ПРОФЕСИЯ РЕСТОРАНТЬОР;

●ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО –

ПРОФЕСИЯ ХОТЕЛИЕР;

●ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В 

ХОТЕЛИЕРСТВОТО – ПРОФЕСИЯ

АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО;

●ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ –

ПРОФЕСИЯ ЕКСКУРЗОВОД;







 „Помагаме на учениците и възрастните да растат и учат в 

бързо променящия се свят“

 Предоставяйки най-добрия трудов опит, курсове за 

обучение, семинари екипът на Tribeka се е посветил на 

идеята да добави стойност във всеки аспект на обучението.

 Като партньор на училища от цяла Европа Tribeka е най-

добрата и успешна испанска агенция за предоставяне на 

трудов опит в образователния сектор.

 С професионален екип Tribeka гарантира последователност

и качество, предоставяйки услуги със световен стандарт.

 Като част от ETN International, Tribeka споделя и допринася

за ясната визия на мощната сила, която стои зад 

обучението в международна среда.

ПРИЕМАЩ ПАРТНЬОР - TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА  

ОБУЧЕНИЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК  



Презентация
“Културни забележителности”

“Географски особености, историческо 

развитие  и икономика на Испания”

“Специфика на испанската кухня”

“Здравословно хранене”



ПРАКТИКА В РЕСТОРАНТИ В ГР.  МАЛАГА

ОТ 07 ДО 19 ОКТОМВРИ 2020Г.



EL BALNEARIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

 Андония-Филумена Цървенкова

 Александра Петрова 

 Борислава Славчева

 Асен Маринов 

 Дария Анастасова  

 Божидар Цонков

 Габриела Бошнакова

 Петя Иванова 

 Бояна Георгиева 

 Борислава Терзиева

 Аника Бенчева

 Емилена Петкова

 Кристина Попева









RESTAURANTE NO PIQUI CARRETERIA

 Христо Александров  

 Константин Чернаев

 Станислав Ботев

 Сава Радев







NO PIQUI CERRADO DE CALDERÓN

 Мария Младенова 

 Христина Димитрова







RESTAURANTE ASTRID TAPAS - TAPAS 

ECOLOGICAS Y CATERING

 Зорница Петкова

 Катрин Цветанова







RESIDENCIA ESCOLAR EE.MM. 

LA ROSALEDA
 Стефани Асенова

 Марио Сергиев 

 Валентин Пенев

 Поли Стоянова







КУЛТУРНА ПРОГРАМА



ПОСЕЩЕНИЕ В ГРАНАДА





ДВОРЕЦ АЛХАМБРА





ПОСЕЩЕНИЕ В СЕВИЛЯ







РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ В 

МАЛАГА



ПОСЕЩЕНИЕ В МУЗЕЯ НА 

ПИКАСО



КРЕПОСТТА АЛКАСАБА И РИМСКИЯ ТЕАТЪР





РАЗХОДКИ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ



За учениците:

• Обогатени знания за европейските норми и стандарти при приготвяне и 

сервиране на здравословна храна и напитки;

• Усвоени нови знания за испанската кулинарна традиция; 

• Подобрени практически умения в областта на готвенето, сервирането и  

комуникацията с клиентите;

• Обогатени чуждоезикови знания и разширяване познанията за европейската

история и култура;

• Придобит ценен личен и социален опит;

• Подобрени шансове за добра професионална реализация;

За училището:

• Приложени по-разнообразни методи и форми на обучение - чрез изнасяне на 

част от практическата подготовка в реални условия в страна от ЕС;

• Повишаване имиджа на гимназията;

• Създадени полезни международни контакти;

РЕЗУЛТАТИ



РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 Поместване на информация за проекта на сайта на училището: http://www.spgt.org; 

 Изготвяне на DVD с мултимедийна презентация за проекта;

 Създадаване на рекламни брошури, ролбанери и рекламна табела на фасадата на

училището;

 Публикуване на статии за проекта в специализирани вестници и списания;

 Предоставяне на информация на браншови организации на работодатели;

 Поместване на снимки и мнения от участниците във интернет;

 Създаване на рекламни материали, съдържащи информация за проекта  – химикалки, 

флашки, торбички;

 Информиране на специалисти от МОН и РУ София-град;

 На транснационално ниво - Разпространение на информация на сайта на партньорската

организация;



Съдържанието на този проект не отразява 

задължително възгледите на Европейския съюз или на

Националната агенция, както и не ангажира същите с 

каквато и да било отговорност от тяхна страна
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