
Проект по Договор № 2021-1-BG01-KA121-VET-000007898 

финансиран по Програма Еразъм+ 



Участници в проекта – 20 ученици от 11 клас на СПГТ 

Място на практиката - гр. Берлин, Германия

Период на мобилността – от 26 юни до 09 юли 2022г.



 Запознаване с творческите аспекти в професията, свързани с комбиниране на 
технологии и продукти от географски отдалечени места с цел създаване на иновативни 
специалитети /фюжън кухня/;

 Участие на учениците в приготвяне и сервиране на специални храни и напитки от 
съвременната интернационална кухня, смесване на нетрадиционни съставки и 
технологични способи /фюжън кухня/;

 Опознаване на чуждестранни кулинарни практики чрез участие в приготвянето на храни, 
които са традиционни за  различни страни и народи – приготвяне на азиатски храни с 
пикантни и екзотични суровини и подправки; ястия от картофено брашно и царевица, 
характерни за мексиканската кухня; някои арабски/ориенталски специалитети и др.;

 Приготвяне и сервиране на напитки;

 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

В столицата на Германия, 

Берлин са се преселили 

представители на много 

народи, където в рамките 

на едно място учениците 

могат да видят огромното 

кулинарно многообразие 

на света, да наблюдават 

как екзотичното прелива в 

традиционното, за да се 

получи хармония от нови 

вкусове, предизвикваща 

удоволствие за сетивата. 



Избор на място на практиката

 Чрез практика в град, събрал в 

себе си много кухни като 

Берлин учениците могат да се 

научат да приготвят нови за тях 

интернационални 

специалитети;

 реализиране на проект в 

мултинационална среда искаме 

учениците да повишат 

професионалната си 

квалификация като придобият 

знания и опит в приготвяне на 

непознати за тях ястия, в които 

се съчетават различни 

кулинарни технологии. 



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 - Berlink ETN GmbH

 „Ние помагаме на ученици и възрастни да растат и да учат в 

един бързо променящ се свят“

 Предоставяйки най-добрите работни изживявания, курсове

за обучение, работни срещи и семинари за студенти и 

възрастни, Berlink е посветен да внесе стойност във всеки

аспект на обучението и учебната мобилност.

 Като партньор на училища от цяла Европа, тя се превърна в 

добра и успешна немска агенция за предоставяне на 

професионален опит в образователния сектор.

 С професионален и отдаден екип, Berlink гарантира

последователност и качество, предоставяйки услуги от 

световна класа в изключителен професионален стандарт.

 Като част от ETN International, Berlink споделя и допринася

за ясна визия за мощната магия зад ученето и обучението в 

международна среда.



Предварителна подготовка  

ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК  



Презентация
“Културни забележителности”

“Географски особености, историческо 

развитие  и икономика на Германия”

“Специфика на интернационалната кухня в Берлин”



ПРАКТИКА В РЕСТОРАНТИ В ГР.  БЕРЛИН

ОТ 26 ЮНИ ДО 09 ЮЛИ 2022 Г.





Hasir Gastronomie GmbH



Hasir Gastronomie GmbH 1

 Деница Цанева

 Георги Калоянов

 Дария Величкова

 Виктория Методиева

 Александър 

Александров

 Васил Григоров







Hasir Gastronomie GmbH 2

 Симеон Атанасов

 Илия Запрянов

 Кристиян Лазаров

 Кристина Георгиева









Ristorante - Pizzeria Marco Polo Uno

 Александър 

Калапчийски

 Паолина

Младенова 





Ristorante - Pizzeria Marco Polo DUE 





Ristorante - Pizzeria Marco Polo TRE





 Стилиян

Кирилов

 Александър 

Младенов

Ristorante - Pro Agora





Cafè Katulki

 Благостина

Чакърова

 Калина 

Борманлийска





КУЛТУРНА ПРОГРАМА



ПОСЕЩЕНИЕ В ПОТСДАМ





ЗООЛОГИЧЕСКАТА 
ГРАДИНА В БЕРЛИН





РЕЗУЛТАТИ:

За учениците:

• Обогатени знания за нормите и стандартите при приготвяне и сервиране на 

храни и напитки от различни региони;

• Усвоени нови знания за кулинарните традиции на различни народи; 

• 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;

 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  – калъфи за 

банкови карти;

 Информиране на специалисти от МОН и РУО 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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