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ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”     

СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”     

ДЕЙНОСТ „МОБИЛНОСТ”

Програма 
„Учене през
целия живот“

ЦЕНТЪР 

ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ЧОВЕШКИТЕ

РЕСУРСИ

џ

џ

џ

џ

Повишени професионални умения и компетен-

ции на бенефициентите чрез усвояване на но-

ви форми на преподаване и управление с цел по-

добро обвързване на професионалното обуче-

ние с практиката;

Повишени езикови и интеркултурни компетен-

ции на бенефициентите;

Разработени концепция и насоки за внедряване 

на обучение по балнеотуризъм в ЦПО към ГТПП;

Придобити познания за предимствата от въ-

веждане на системите за качество в балнео-

туризма – утвърждаване на европейския пазар 

на балнеотуризма. 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ: 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 

Водеща организация: 

ГАБРОВСКА 

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Партньор: 

SWA WEITERBILDUNGSAKADEMIE SACHSEN GMBH, 

ГР. КЕМНИЦ, ГЕРМАНИЯ

ИНОВАТИВНИ 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ 

И ТРАНСФЕР НА МОДЕЛ 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ В СФЕРАТА 

НА БАЛНЕОТУРИЗМА

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автори-

те и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъ-

де използвана съдържащата се информация.



Участници в проекта са 7 менид-

жъри от туристическия сектор 

и обучители, работещи в об-

ластта на професионалното обу-

чение.

1.  Информиране на потенциалните участ-

ници.

2.  Предварителен подбор на участници.

3. Езикова подготовка по немски език и 

културна подготовка.

4.  Окончателен подбор на участниците.

5.  Провеждане на мобилността в Германия.

6.  Подготовка на модул за обучение по бал-

неотуризъм.

џ Запознаване с Европейските стандарти в об-

ластта на обучението по балнеотуризъм;

џ Придобиване и усвояване на иновативни знания 

и умения в управлението на процеса на обуче-

нието по балнеотуризъм;  

џ Постигане на по-високо качество на препода-

ване и създаване на нова специалност по бал-

неотуризъм;

џ Осигуряване на по-висока конкурентноспособ-

ност на обучителната организация на ГТПП на 

пазара на образователни услуги; 

џ Подпомагане развитието на подотрасъл Бал-

неотуризъм в България.
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ДЕЙНОСТИ: 

ЦЕЛИ:


	Page 1
	Page 2

