ИНИЦИАТОР: ПГ по туризъм ”Проф. д-р Асен Златаров”-гр.
Кърджали
Проект № 2014-1-BG01-КА102-001185
Дейност: Образователна мобилност за граждани/КД1/
Сектор: Образователна мобилност за обучаеми в сферата на
професионалното образование и обучение (ПОО)
„ЕВОПЕЙСКИЯТ ОПИТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО И
КЕТЪРИНГА” Стойност на проекта: 54 530 евро Срок на
проекта: 12 месеца
Партньор: SISTEMA TURISMO- ИТАЛИЯ
Проектът на ПГ по туризъм ”Проф. д-р Асен Златаров”-гр. Кърджали е
насочен към целева група от 25 ученици на възраст 16-18 години ( X- XI клас) от
различни етнически групи, обучаващи се в следните професии “Организатор на
туристическа агентска дейност”, “Хлебар- сладкар” и “Готвач” в гимназията.

Цели:
Проектът има за цел придобиването от ползвателите на практически умения и
професионално-личностни качества за реализация в ресторантьорството и
кетъринга. Знанията и уменията при използване на чужд език създават положителна
нагласа и отношение към културното многообразие, както и интерес и любопитство
към междукултурното общуване, съгласно Ключовите компетентности от
Европейската референтна рамка.
необходимост от усвояване на практически умения и професионални
компетенции в областта на ресторантьорството и кетъринга;
апробиране на възможности за усвояване на европейски практики в тази
област;
интеграция на ползвателите в нова работна, културна и социална среда.

Очакваните резултати:
усвоени знания и умения за организирането и обслужването на кетърингови
мероприятия и приготвянето на специфични ястия от средиземноморската
кухня;
придобит по-богат професионален опит, по-високо професионално и лично
самочуствие;

увеличен шанс за реализация на пазара на труда, имайки предвид засиленото
търсене на специалисти, притежаващи европейски сертификати за придобитите
професионални компетенции;
подобрени езикови компетенции.
Практиката ще се осъществи в рамките на 2 седмици /30.06.201514.07.2015 год./ на реални работни места в гр. Римини, Италия.
Приемащата организация - Sistema Turismo от Италия е с дългогодишен
опит в тази сфера и отговаря напълно на изискванията ни за съвместно
сътрудничество, приемайки като страна домакин да посрещне, обучи,
контролира и организира практиката на ползвателите.

ИНИЦИАТОР И КОРДИНАТОР: СНЦ „Свят за всички” гр. Хасково
ИЗПРАЩАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ПГ по туризъм ”Проф. д-р Асен

Златаров”-гр.
Кърджали Проект № 2014-1-BG 1-КА102 -000069
Дейност: Образователна мобилност за граждани/КД1/
Сектор: Образователна мобилност за обучаеми в сферата на
професионалното образование и обучение (ПОО)
“НОВО НАЧАЛО ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ”
Срок на проекта: 12 месеца
Партньор: ITIS Malta – институт по туризъм МАЛТА
Проектът на СНЦ „Свят за всички” гр. Хасково е насочен към целева
група от 10 ученици oт IX, X, XI и XII клас, обучаващи по професията “Организатор
на туристическа агентска дейност”.

Цели:
Основната цел на предложеният проект за мобилност е в пряка връзка с
професионалната реализация на учениците от гимназията по туризъм. СНЦ «Свят за
всички"» като координатор предоставя възможност на ученици от училището с
направление туризъм - обучение като екскурзовод и практика в реална среда в Малта.

Очакваните резултати:
Учениците ще надградят и придобият нови ключови компетенции, междукултурни
умения и знания, ще усъвършенстват уменията си за работа в екип и ще получат
качествена подготовка за по добра реализация на пазара на труда в България и
Европа.Така предвидения обмен и практика ще се проведат с помощта на ITIS Малта ,
която има опит и професионален екип от специалисти в областта на обучението по
туризъм.
Практиката ще се осъществи в рамките на 2 седмици от 05.04.2015 до

19.04.2015 година на реални работни места в гр. Валета, Малта.
Приемащата организация - ITIS Малта предлага на обучаващите се обучение в
ключови компетенции и широкопрофилна подготовка за упражняване на професии в

туристическата индустрия. Завършилите специалисти имат директен достъп до пазара
на труда в Европа и придобиват право на работа на оперативни и ръководни
длъжности в туристически агенции и туроператорски фирми, реализират се успешно
като екскурзоводи, туристически гидове, аниматори и преводачи.
ITIS Малта притежава високи образователни стандарти, носител е на най- висока
степен на етикет за качество QQQ Swizz туризъм, което означава, че образователната
система по туризъм е международно призната. Всички сертификати и дипломи се
одобряват от IMI University Centre- Швейцария и специалисти от Международния
институт по туризъм.

