
             
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПРОФ. Д-Р 

АСЕН ЗЛАТАРОВ”–ГР. БУРГАС УЧАСТВА В  ПРОГРАМА 

„ЕРАЗЪМ+“, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“  С 

ПРОЕКТА “ДОБРОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

РАЖДА УСПЕШНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ЖИВОТА!“ И   

ДОГОВОР № 2020-1-BG01-KA101-078142  НА НАЦИОНАЛНАТА 

АГЕНЦИЯ - ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
 

 

Основна цел на проекта “Доброто професионално образование ражда успешните 

професионалисти в живота!“  - е да се модернизира и интернационализира 

образователния процес, свързан с професионалното образование и обучение  в 

Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”–гр. Бургас чрез 

квалификация на учители в Европейски образователни институции. 

Времетраене: 19 месеца( 01-06-2020 г.- 31-12-2021 г.), като се включат и дейности от 

новата учебна 2021/2022 година. 

Основни теми, разглеждани в проекта са: 

•Нови иновативни учебни програми / образователни методи / разработване на курсове 

за обучение за ПОО; 

•Нови образователни технологии в:  

o ИКТ и дигиталните компетенции; 

o  Междудисциплинарното професионално обучение; 

o  Управлението на класната стая; 

•Международно сътрудничество, международни отношения, сътрудничество за 

развитие на ПОО. 

За реализацията на Европейския План за Развитие на ПТГ, се избраха 3 

квалификационни курса на тема: 

•„Информационни и Комуникационни  Технологии(ИКТ), Уеб Приложение, Социална 

Мрежа и Видио-Аудио Приложения; 

•„Култура и Образование: Учебно посещение (Гент, Брюксел, Брюж и Антверпен) и 

семинари: Как белгийската култура (бира, изкуства, шоколад, храна) намира своя път в 

класната стая“; 

•„Гещалт педагогика“, като мост към непознатото: Управление на класната стая; 

Приобщаване; Управление на конфликти; наставничество; сътрудничество с родители. 

Тези курсове са подбрани, така че да удовлетворят нуждите на учителите и 

училището от знания, умения, практически компетенции, определени,  относно 

необходимостта от  Модернизация  и Интернационализация на обучението, 

Компетентности в ПОО и Умения за управление на ПТГ. 

Дългосрочните целите са тези, които водят до осъществяване на основната цел в ЕПР и 

след 2020г. 

Една от целите е да се постигане по-високо качество на професионална, езикова, 

образователна и мултикултурна подготовка на учениците и достигане на Европейско 

ниво на обучение, както и да повиши тяхната пригодност и приспособимост за 

европейския пазар на труда. Модернизация на обучението в ПГТ, в съчетание с ДОС за 



ПОО с такива, прилагани в Европейските училища ще се реализира, когато учителите 

приложат нововъведенията, като например: 

•Използването и изучаването на нови технологии  и устройства в класната стая; 

•Дигитални ресурси за преподаване и учене; 

 •Предприемачески компетенции; 

 •Използване на  културното наследство, като активен и иновативен ресурс за обучение; 

•Как да използваме културата, изкуството и историческите градове, за да подобрим 

уроците; 

•Модернизацията в ПОО, като: Приобщаване, Менторство  и Сътрудничество с 

родители; 

•Специални аспекти на „Гещалт педагогика”, като процедура за личностно, 

педагогическо и дидактическо развитие на учителите; 

Друга цел е да се осъществи интернационализация на обучението чрез внасяне на 

Европейски модели, подходи и идеи, като например: 

•Работата в мрежа и сътрудничество; 

•Международното сътрудничество и проекти; 

•Подобрят владеенето на английски език; 

•Междукултурната информираност. 

Друга цел е да се осъществи повишаване на компетенциите за управление на 

образователния процес: 

•Практически умения, свързани с управлението и процеса на прилагане на новите 

технологии; 

•Комуникация, сътрудничество, представяне, решаване на проблеми, преговори, 

критично и творческо мислене; 

•Управление на класната стая. 

И с трите курса участниците ще подобрят управлението на проектите си и ще 

придобият Europass Mobility Certificate. 

Компетенциите и опита, придобити от учителите, ще бъдат интегрирани в следните 

дейности преди и след мобилностите: 

•Oбучителен семинар „Еразъм+ и eTwinning сътрудничество и проекти“- представяне 

на проекта,  платформата и добри практики; 

• Работни семинара(workshops) на тема: 1.„Нови ИКТ в обучението“, свързан с първия 

квалификационен курс“, 2."Използване на културното наследство, като активен и 

иновативен ресурс за обучение" и 3.  „Гещалт педагогика”, като процедура за 

личностно, педагогическо и дидактическо развитие". 

•Учителите ще проведат  сбирки с уроци, по една за всеки курс, на които ще представят 

и споделят наученото в квалификационните курсове, с всичките учители и служители 

от ПГТ. 

•Публикации на сайта на ПГТ, общински, регионални или национални медии(3). 

В дългосрочен план целите на ПГТ, се свеждат до постигане на устойчиви резултати от: 

•Усвояване на новите методи и прилагането им в преподаването; 

•Подобряване на работата в екип;  

•Осигуряване на функционална грамотност по овладяване на някои от уменията, 

необходими в 21-ви век;  

•Поддържане на връзки с европейски страни; съвместна работа по eTwinning и 

партньорски проекти по Еразъм+. 


