
                                
 
 
 
ИНИЦИАТОР: ПГ по туризъм ”Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Кърджали 
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” 
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ: Образователна мобилност за граждани /КД1/ 
СЕКТОР: Образователна мобилност за учители в сферата на професионалното 
образование и обучение (ПОО)  
ПРОЕКТ № 2015-1-BG01-KA102-013806  
 "Австрийският опит в дуалната образователна система в областта на туризма”  
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 16050 евро. 
СРОК НА ПРОЕКТА: 12 месеца 
ПРИЕМАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: «AMADEUS VEREIN FUR TRANSNATIONALE BILDUNG» 
ВИЕНА, АВСТРИЯ -  с дългогодишен опит в реализирането  на проекти по програма  
"ЕРАЗЪМ +" с партньори от цяла Европа; съдейства за обучението на специалисти в 
различни професионални направления; оказва практическа подкрепа за подготовката 
на кадри в областта на туризма; осигурява подходяща работна програма и отлични 
условия за качествено изпълнение на целите и дейностите на проектите. 
ПЕРИОД НА МОБИЛНОСТТА: м. април 2016 г. (03.04 – 13.04.2016 г.) 
Ще се проведе в гр. Виена, Австрия по  съгласувана с партньора работна програма, 
включваща професионални визити в сродни училища, хотели и ресторанти, партньори 
на училищата в дуалната образователна система.  
ПОЛЗВАТЕЛИ:  педагогически специалисти с ръководни функции  и учители по 
професионална подготовка с инженерно, икономическо и езиково образование, 
преподаващи по различни учебни предмети в областта на ресторантьорството, туризма 
и производството на храни и напитки, с професионален стаж и опит в обучението на 
ученици от 14 до 18 години, в провеждането на обучения на възрастни, както и в 
организирането и реализирането на квалификационни курсове. 
ЦЕЛИ: 
Запознаване с :  
- организацията на учебния процес при дуалното обучение и използваните  учебни  
планове и  програми; 
- новите методи на преподаване, онагледяване и оценка на знанията и уменията на 
обучаваните;  
- добрите практики за сътрудничество между училището и бизнеса за постигане на по-
високо качество на обучение; 
- системата за избор на наставници;  
- начините на оценяване и утвърждаване  на уменията и компетенциите на учениците  
в реална работна среда. 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
След приключване на мобилността ПГ по туризъм - Кърджали  ще: 
-  разполага с обучени кадри, които да организират провеждането на  учебния процес и 
подготвят учебни планове и програми за изучаваните професии в областта на туризма;  



-  разполага с  добре подготвени учители, които  да гарантират качеството на 
предлаганото обучението при дуалната система; 
-  прилага  добрите практики при въвеждането на дуалната образователна система; 
-  подготвя по-добри специалисти в областта на туризма в лицето на учениците; 
-  определя ролята  и задълженията на партньорите в обучението; 
-  подобри взаимоотношенията  между  училище и бизнес с предоставяне на 
качествено образование и обучение чрез дуалната система в областта на туризма. 


