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Приключи ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006 “УЧЕНИЧЕСКИ  

ПРАКТИКИ – фаза 1“ 

 
През  месец юли 2018 година успешно приключи  стартиралият в началото на 

месец април 2018 година в Професионална гимназия по туризъм „Алеко 

Константинов“ – град Банкя проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – 

фаза 1”, финансиран от Европейски структурни фондове по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“.  

 Участие в проекта взеха 44 ученици, навършили 16 години от IX–ти, X-ти и  

XI-ти клас от ПГТ – Банкя, от следните професии и специалности: 

 професия „Ресторантьор“ - специалности „Производство и обслужване в 

заведенията за хранене и развлечения“ и „Кетъринг“; 

професия „Организатор на туристическата агентска дейност“ – специалност 

„Организация на туризма и свободното време“; 

професия „Хотелиер“ -  специалност „Организация на хотелиерството“; 

професия „Готвач“ - специалност „Производство на кулинарни изделия и 

напитки“.  

Броят на учениците беше определен от МОН и спуснат като лимит към 

желаещите да се включат училища. 

Участие в стажантската програма от училището взеха директор, заместник 

директор, учебно-производствена дейност, училищен финансист и трима 

наблюдаващи учители.  
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Единадесет работодателски организации - 4 и 5-звездни хотели и ресторанти 

- подкрепиха проекта и станаха партньори на Професионална гимназия по туризъм 

„Алеко Константинов“ – Банкя  в осигуряването  на възможност за практика на 

реални работни места.   Между тях  са и  два ресторанта на територията на град 

Банкя: БИЗ УИЗ ЕООД – ресторант CASA NOVA гр. Банкя и ЕТ МЪРИ – МАРТИН 

КЪНЧОВСКИ – ресторант НА ПЕТЕЛА ОПАШКАТА - гр. Банкя. Списъкът на 

представителите на бизнеса, подали ръка на ПГТ, включва още: 

ГЛОБЪЛ  ПРОПЪРТИЗ  ЛИМИТИД  БЪЛГАРИЯ  ЕООД  –  хотел  „Хилтън” София; 

КООП  ЦЕНТРАЛ  ЕООД  – ЦКС КООП ХОТЕЛ; 

СИХЛАБ–ВМ ЕООД – ресторанти КАКТУС; 

КОСМОС БАШ ГУРМЕ ЕООД – ресторант КОСМОС; 

РЕД КОРАЛ ЕААД - ресторант РЕД КОРАЛ КИТЧЕН; 

ГРЕЕН ЧЕРИ ГРУП ЕООД – ГРИЙН ЧЕРИ КАФЕ; 

ЦЕНТРАЛ 52 ЕООД – ХОТЕЛ „ЦЕНТРАЛ“ и ХОТЕЛ „ФОРУМ“; 

ПЕРФЕТТО БГ ООД – ресторант ПЕРФЕТТО; 

ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД -  МЕЗОН СОФИЯ ХОТЕЛ. 

Наставници от хотелите и ресторантите въведоха учениците в реалната 

работна среда и подпомогнаха реализирането на съвместно разработената с 

участието на консултант за избор на практика и наблюдаващ учител програма, 

съобразена със специалността на учениците и възможностите на работодателя-

партньор. Съвместно разработеният график, изцяло съобразен с ангажираността 

на учениците в учебни часове, както  и с максималната допустима седмична 
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натовареност, даде възможност на стажантите да изработят своите 240 часа и да 

приключат успешно участието си. 

Експерти от РУО, в изпълнение на своите задължения по проекта, извършиха 

мониторинг и при своите проверки по работни места в обектите останаха 

впечатлени от участието на нашите ученици, тяхната стриктност и старание. 

Оценяването след края на ученическите практики показа, че целите на 

проекта са изпълнени: учениците  придобиха важни умения на реални работни 

места като спазване на работно време, на здравословни и безопасни условия на 

труд, на дисциплина, на вътрешноорганизационните правила и инструкции, 

експедитивност и работа при кратки срокове, поддържане на ред и чистота на 

работното място,  изградиха умения за работа в екип, професионални умения в 

изучаваната професия, отговорност, самоконтрол, самодисциплина и не на 

последно място комуникативни умения както за общуване с останалите от екипа, 

така и с гости на хотела/ресторанта. Самите ученици отчитат ползата от наученото 

и усвоените знания, умения и компетенции.  

Предстои получаването на стипендията от 300 лева от стажантите след 

оформянето на документацията по проекта. Всеки стажант ще получи и своя 

сертификат, удостоверяващ успешно отработените часове и  придобитите 

професионални, организационни, социални и други умения и компетенции. 

Дейността по  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006 “УЧЕНИЧЕСКИ  

ПРАКТИКИ – фаза 1“ е нова възможност за взаимодействие на училището с 

бизнес средата и улесняване достъпа до пазара на труда на завършващите 

ученици. С участието си в иновативната практическа форма на обучение ПГТ – 

Банкя подкрепи своите ученици и им даде възможност за формиране на начални 

професионални умения и компетенции за работа в екип и ефективна комуникация, 
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бизнес умения, лидерство и стратегии за успех, да се ориентират в реализацията 

си след завършването на обучението си по избраната професия.  

 

 

 

  Участници в проект „Ученически практики“ от професия „Организатор  в туризма“  
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Участници в проект „Ученически практики“ от професия „Ресторантьор“  

 

Организация и обслужване на кетърингово събитие 
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Едно от изготвените табла по проект „Ученически практики“ – за стажантите от професия 
„Организатор  в туризма“ и професия „Хотелиер“ 

 

Изготвил информацията: Светла Илиева 
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