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                  ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“ 

 
В началото на месец декември 2022 година в Професионална гимназия по 

туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя стартира проект BG05M2OP001-2.015 

„Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелегентен разстеж“ (ОП НОИР) за провеждане на практическо 

обучение на ученици от X-ти и  XI-ти клас. 

За участие в проекта на ПГТ – Банкя беше определен лимит от 40 ученици. В 

него се включиха навършили 16 години ученици от X-ти и  XI-ти клас. 

Професиите/специалностите, с които участва ПГ по туризъм „Алеко 

Константинов“ – гр. Банкя по проекта са по професионално направление: 

Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг 

1. Професия: „Хотелиер“ 

      Специалност: "Организация на хотелиерството"   

2. Професия: "Ресторантьор " 

Специалност: "Производство и обслужване в заведенията за хранене и 

развлечения" 

3. Професия: "Ресторантьор " 

Специалност: "Кетъринг" 

4. Професия: „Готвач“ 

            Специалност: "Производство на кулинарни изделия и напитки".  
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Членовете на Училищния екип за организация и управление на проекта /УЕОУП/, 

ангажирани в стажантската програма са директор, заместник директор по учебно-

производствена дейност, финансист и четирима наблюдаващи учители.  

За целите на проекта ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ сключи договори с 

базови обекти в гр . София и в град Банкя. Обучаващите организации-работодатели 

- партньори, с които училището осъществява дейностите по ПРОЕКТ  BG05M2OP001-

2.015 „Ученически практики – 2” са, както следва:  

1. „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД - гр. София 

2. „ЛАУРА КЕТЪРИНГ“ ЕООД – гр. София 

3. „ЦЕНТРАЛ 52“ ЕООД – гр. София 

4. „ТУРМЕДИКО“ ЕАД клон Жеравна – гр. Банкя 

5. „БАНКЯ ПАЛАС“ ООД – гр. Банкя 

Наставници от хотелите и ресторантите въведоха учениците в реална работна 

среда и стартираха съвместно разработената с участието на наблюдаващ учител 

програма, съобразена със специалността на учениците и възможностите на 

работодателя-партньор. Разработеният график е изцяло съобразен с 

ангажираността на учениците в учебни часове, както и с максимално допустимата 

седмична натовареност, съобразно възрастта на стажантите и е включена като 

клауза в договора с учениците, техните родители (за ненавършилите 18 години) и 

училището. 

Извършеното междинно оценяване по време на протичане на ученическите 

практики показа, че учениците овладяват важни умения на реалните работни места 

като спазване на работно време, дисциплина, спазване на 

вътрешноорганизационните правила и инструкции, експедитивност и работа при 

кратки срокове, поддържане на ред и чистота на работното място. Освен това 

стажантите се учат на работа в екип, изграждат професионални умения в 
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изучаваната професия, развиват отговорност, самоконтрол, самодисциплина и не 

на последно място комуникативни умения както с останалите от екипа, така и с 

гости на хотела/ресторанта. 

 Провеждането на проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2” 

утрърждава впечатлението, че учениците проявяват интерес и с желание извършват 

дейностите съгласно утвърдения график, отчитат ползата от наученото и усвоените 

знания, умения и компетентности и са мотивирани да продължат участието си до 

успешното приключване на дейностите по проекта. 
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