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KД1 „Образователна мобилност за обучаеми и 
учители в сферата на професионалното 

образование и обучение“, 
сектор „Професионално образование“ на 

Европейския съюз в България.  

 

ПГСУАУ„Атанас Буров“ гр.Силистра изпраща 

ежегодно свои възпитаници на обучителна 

практика в друга европейска държава по 

програма Еразъм+. Този проект запозна 

участниците в проекта с добрите практики на 

трудовия пазар в Португалия, добре развита 

в туристическия бизнес и ИТ сферата, за да 

ги прилагат в бъдеще в нашата страна.  

ЦЕЛИ 

Осъщественият проект постигна целите 
си, а именно: 
* Подпомогна обучаемите да придобият 
знания, умения и компетенции по 
изучаваните професии, чрез обучителна 
практика на реални работни места. 
Осигурени бяха работни места в 4 ИТ 
компании, 3 хотела и 1 ресторант в 
гр.Брага, Португалия. 
*Подобриха се чуждоезиковите 
компетентности на бенефициентите, 
които ежедневно общуваха със своите 
наставници и колеги на английски и 
френски език; 
*Обогатиха познанията си за културата 
и традициите на Португалия, като имаха 
възможност да посетят знакови 
културни и исторически 
забележителности в гр.Брага и региона, 
да усетят 
полъха на 
Атлантическия 
океан; 
*Стимулирано 
бе личностното 
развитие на 
учениците – 
добиха 
самочувствие и 
станаха по уверени в себе си, 
повярваха в своите възможности. 

 

ПРОЕКТ 

ЧРЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУЧИТЕЛНА 
ПРАКТИКА С МОБИЛНОСТ – КЪМ УСПЕШНА 

ЕВРОПЕЙСКА КАРИЕРА  

НА ПГСУАУ“АТАНАС БУРОВ“ ГР.СИЛИСТРА 

Програма Еразъм +  

Участници в проекта 

В проекта участваха 12 ученици от специалност 
„Икономическа информатика“, с разширено 
изучаване на английски език и 12 ученици от 
специалностите „Организация на туризма и 
свободното време“ и „Ресторантьор“, с 
разширено изучаване на френски език.  



Обучителна практика в реална работна среда 

За реализацията на проекта получихме съдействие и изключителна подкрепа от 
приемащата организация от гр.Брага – Braga mob, която е в тясно сътрудничество с 
бизнеса в различни сектори и осигури стаж за учениците в ресторанти, хотели и офиси.  

 

Обучителна практика 

Сектор Туризъм 

Hotel do Bom Jesus  

Hotel João XXI  

Moon & Sun Hotels  

Esquema de Temperos  

Обучителна практика 
Сектор Икономическа 

информатика 

iThinkioT  

Recicla PC  

Tecnicom  

Synergia  


