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Участници в проекта: 

– 20 ученици от 11 клас на СПГТ 

Място на практиката - гр. Болоня, Италия

Период на мобилността – от 28 юни до 09 юли 2021г.

- 10 учители по професионална подготовка в СПГТ

Място на обмена - гр. Париж, Франция

Период на обмена – от 20 до 24 септември 2021г.



� Придобиване познания за предприемачество в ресторантьорството;

� Изграждане на предприемаческо мислене и мотивация за стартиране на собствен бизнес;

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

� Запознаване с позитивите от реализиране на иновативни идеи; 

� Запознаване с различни начини за внедряване на нови продукти и технологии;

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

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

� Придобиване на отговорно отношение към качеството на храната; 

� Запознаване с новите световни тенденции в здравословното хранене; 

� 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:
- ЗА МОБИЛНОСТТА



- ЗА ОБМЕНА

� Предоставяне на възможност на учителите за обмен на идеи, знания, информация
и опит от техни колеги от ЕС чрез посещения в професионални училища и пряко 
наблюдение на работата.

� Запознаване с иновативни аспекти в педагогиката, специфики при прилагането на
интересни педагогически средства, методи и форми на обучение в 
професионалната подготовка. 

� Усвояване на иновативни теми по професията, които предстоят да навлизат по-
активно при нас. 

� Запознаване с устойчивия туризъм – практики и процедури, свързани с екологични
аспекти в професията; начини за интегриране на природозащитната тематика в 
учебното съдържание; мотивиране и ангажиране на учениците с екологични
въпроси; изграждане на екологично мислене и култура за опазване на природните
ресурси. 

� Опознаване на други култури; 



Избор на място на практиката

� Италия е водеща туристическа 
дестинация с дългогодишни традиции в 
областта на здравословното хранене, 
разполага с богата суровинна база, 
вековни традиции в приготвянето на
храни от прочутата Средиземноморска
диета.

� Днешните италиански майстори
кулинари пазят и доразвиват
изгражданите с векове традиции и 
умения за приготвянето на голямо
разнообразие от качествени и полезни
ястия на основата на прясно
приготвена паста, риби и морски
дарове, съчетавайки ги умело с 
подправки, билки, зехтин, крехко месо, 
варива, местни зеленчуци и други
продукти, за да се получат неповторими
вкусове и аромати.



Избор на място на практиката

� Болоня е считана за кулинарната

столица на Италия. Местните ястия

са любими не само на италианци, но 

и на цяла Европа, а и отвъд океана.

� Чрез практика в град като Болоня 

учениците могат да се научат да 

приготвят нови за тях ястия, които да 

бъдат не само вкусни, но и 

здравословни.

� Те могат да обогатят знанията си за 

приготвянето на кафета и други 

освежаващи питиета.



Избор на място на обмена

� Франция е водеща европейска 

страна в прилагане на модерни 

педагогически практики в 

професионалното образование, 

обогатяване на знанията и уменията 

на учителите, свързани с устойчивия 

туризъм, обновяване на учебните 

програми с иновативно съдържание, 

пряко кореспондиращо с важните 

тенденции в сектора. 



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;





Приемащ партньор

за практиката - IFOM, гр. Болоня

� IFOM участва в сектора на ПОО (професионално образование и 

обучение) от създаването си. 

� Прилага схеми за мобилност на стажове на местно и 

транснационално ниво. 

� Като партньор на училища от цяла Европа е изпълнила над 250 

проекта, финансирани по европейски програми и по този начин е 

развила солидни компетенции в планиране и изпълнение на 

проекти. 



Приемащ партньор

за обмена - Eurotracks, гр. Париж

� опит в управлението на европейски проекти

ERASMUS + (KA1 / KA2). 



Предварителна подготовка  

ОБУЧЕНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК  



Презентация
“Културни забележителности”

“Географски особености, историческо 

развитие  на Италия”

“Специфика на италианската кухня”

“Здравословно хранене”



ПРАКТИКА В РЕСТОРАНТИ В ГР.  БОЛОНЯ

ОТ 28 ЮНИ ДО 09 ЮЛИ 2021Г.



La Sosta

� Ванеса Крумова

� Наталия Котова



Ristorante Virtus

� Мартин Тодоров



� Деян Цеков

Trattoria Anna Maria



� Вероника Георгиева

Ristorante Papa Re



Boccone del Prete

� Ралица Каменова

� Марина Петрова

� Алекс Димитров



Randagio

� Габриела Димитрова

� Кристофър Замфиров

� Кристиян Йорданов



� Красимира Христова

� Карина Руменова

Matusel



Trattoria Belle Arti

� Ива Стойнева

� Ивелина Арменчева



Podere San Giuliano

� Йоана Йорданова

� Виктория Величкова



Osteria al Camping

� Нелина Карабова

� Габриела Иванова

� Димитрина Цветкова



ОБМЕН НА УЧИТЕЛИ � Анелия Виденова

� Антония Димитрова

� Екатерина Петрова

� Елена Петкова

� Елена Лютова

� Ивета Иванова

� Мария Апостолова

� Мария Унджиева

� Петя Димитрова

� Юлия Панджерова



ОБМЕН НА УЧИТЕЛИ

- Представяне на екипа и дейността на

партньорската фирма EUROTRACKS.

- Запознаване с образователната система във

Франция и по подробно професионалното

образование и обучение.

- Представяне на програмата на обмена и

изискванията на приемащите организации

относно визитите.



ОБМЕН НА УЧИТЕЛИ

Посещение на EFHT Paris School of Tourism

- Представяне на 
структурата на 
училището и 
специалностите по 
които се обучават 
ученици и студенти, 
ориентирани основно в 
сферата на 
хотелиерството, 
изготвянето и 
предлагането на 
хотелски и 
ресторантьорски 
продукти. 

- Запознаване с методи и 
подходи при 
провеждане на часовете 
по професионална 
подготовка. 



ОБМЕН НА УЧИТЕЛИ

Посещение на CFA Villiers-Le-Bel

- Представяне на 
структурата на 
училището и 
специалностите по 
които се обучават 
ученици и студенти, 
ориентирани основно в 
сферата на 
хотелиерството, 
изготвянето и 
предлагането на 
хотелски и 
ресторантьорски 
продукти. 

- Запознаване с методи и 
подходи при 
провеждане на часовете 
по професионална 
подготовка. 



ОБМЕН НА УЧИТЕЛИ

Посещение на CFA Villiers-Le-Bel



ОБМЕН НА УЧИТЕЛИ

ресторант La Recyclerie

� осигурява практика на 
учащи се. 

� ресторанта използва 
напълно безотпадни 
технологии и 
рециклиране на 
излезли от употреба 
вещи, както и със 
собствени стопанство 
и градина, 
пространство с 
инструменти с 
възможност 
посетителите при 
желание да поправят 
свои стари вещи и 
уреди



ОБМЕН НА УЧИТЕЛИ

SOLAR HOTEL
Запознаване с историята на хотела, 
спецификите в дейността му, 
структурата и предоставените 
възможности за практика на ученици 
в него. 

В хотела се използваха само 
собствени енергийни източници, 
енергоспестяващи уреди и 
осветление, оползотворяване на 
биоразградими отпадъци чрез компо
стиране, системи за пестене на 
водата, използване на неагресивни 
препарати и предлагат само био 
храни. 

Обмен на идеи младите хора да се 
научат да пестят природните 
ресурси.



КУЛТУРНА ПРОГРАМА



ПОСЕЩЕНИЕ В ФЛОРЕНЦИЯ



ВЕНЕЦИЯ



Разходки в свободното време



резултати

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;



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 за сградата на училището;

� 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;

� Информиране на специалисти от МОН и РУ София-град;

� На транснационално ниво - Разпространение на информация на сайтовете на партньорските

организации;



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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