
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

       
 

Учители от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя 
изучават португалския опит в образователната система – оценяване  

на професионалните умения на учениците в реална работна среда 
 

В периода от 01.07.2022г. до 08.07.2022г. ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. 
Банкя реализира проект на тема „Оценяване на професионалните умения на учениците в 
реална работна среда“, по който гимназията е инициатор, а  „Брага Мобилити Оупън“ град 

Брага, Португалия е приемащ партньор. Проектът е финансиран и се реализира със 
средства по програма Еразъм+ на Европейския съюз. 
             Трима педагогически специалисти осъществиха едноседмична мобилност в град 
Брага, Португалия. Следвайки предварително договорената работна програма се 
осъществиха работни визити в образователни центрове и институции.  Посещенията в 
центрове за професионално обучение като: ESPROMINHO, QUALIFIKA, PROFITECLA и 
ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ EPDAH даде възможност да придобият опит при 
организацията  на работата   на практическото обучение в реална работна среда. 
Участниците бяха запознати с методите и начините на  оценяване на професионалните 
умения на учениците в реална работна среда.   На среща с приемащия партньор Braga 
Mobility Open, Braga, Portugal ръководителят на проекта договори  мястото за настаняване, 
работните места, изхранването, културните визити на учениците, които ще бъдат на 
практика  от 26.08.2022г. до 09.09.2022г.  
               Гимназията бе удостоена с плакет за добро сътрудничество, а за валидиране на 
компетентностите, придобити по време на мобилността, участниците получиха EUROPASS 
сертификат за мобилност, а от партньора-домакин Сертификат за проведена мобилност по 
програма „Еразъм +“.  Издадените документи ще послужат за оценка компетенциите на 
учителите, като част от самооценяването на училището. 

В хода на реализирането на дейностите по проекта, участниците имаха 
възможността да се запознаят с богатата история и културното наследство на страната –
домакин Португалия. Посетиха гр. Лисабон, гр. Порто, гр. Гимараеш, хълма Самейро, Бом 
Зежуш ду Монте, библиотеката на гр. Брага, историческия център на гр. Брага. 

С удовлетворение участниците констатираха, че екипът на приемащата организация 
е подходил изключително отговорно към ангажиментите си, направил е необходимите 
проучвания и анализи и е подготвил програма, която със своята всеобхватност, мащаби и 
разнообразие напълно удовлетворява  потребностите им и гарантира изпълнение целите 
на проекта в пълна степен. С екипа на партньорската фирма се обсъдиха различни аспекти 
от програмата на мобилността, документите, необходими за отчитането на проекта, 
конкретните действия за популяризиране на резултатите по проекта в двете страни. 
Обсъдиха се и възможностите за подготовка и реализиране на ново партньорство в 
бъдеще, не само в областта на професионалното образование, но и в областта на 
училищното образование.  

Времето, прекарано в гр. Брага осигури на педагогическите специалисти възможност 
за  запознаване с  добри иновативни практики, в областта на практическото обучение в 
реална работна среда, неговите предизвикателства и възможности, което ще ни помогне 
да повишим конкурентоспособността на ПГТ „Алеко Константинов“ - гр. Банкя.  
             Ръководителят на проекта и директорът на гимназията инж. Димитринка Колева-
Васева благодари на всички участници,  допринесли за реализирането му! 

 
  



 

   

  

   

  

   


