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ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

 

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ гр.Банкя  в периода от 

09 до 13 ноември 2020г. взе участие в Европейската седмица на професионалните умения 

проведена по инициатива на Министерството на образованието и науката и Регионално 

управление на образованието – София - град.  

Във връзка с противоепидемичните мерки събитията  се  проведоха онлайн. 

- на  10.09.2020г. г-жа инж. Димитринка Колева – директор на училището откри 

официално „Европейската седмица на професионалните умения“ чрез  онлайн среща 

между учениците от XII в клас и фирма „Лаура-кетъринг“- партньор на гимназията с два 

базови обекта - Национален дворец на културата и Интер експо център, в които учениците 

провеждат учебна и производствена практика. Учениците се запознаха със стажантската 

програма на фирмата и възможностите за професионално развитие и кариерно 

израстване. 

- на 11.09.2020г. учениците от XI а клас разговаряха с представители на хотел „Хилтън“-

София.  Чрез онлайн презентация те се запознаха с нововъведенията в стандартите на 

работа свързани с безопасността на гостите в условията на пандемия от COVID 19 и 

възможностите за професионално развитие и кариерно израстване в хотелската верига 

„Хилтън“.  

- на 12.11.2020г. се проведе  „Ден на отворените врати“. Учениците от 7-ми клас на 78 СУ 

„Христо Смирненски“- гр.Банкя в онлайн среща се запознаха с възможностите за обучение 

в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, с професиите и специалностите, които се изучават 

в училище, с базовите обекти  в които учениците практикуват в реална работна среда, 

както и с възможностите за реализация и кариерно израстване. 

- Ученици от XIIб и  XIIв класове представиха пред съучениците си презентации  и проекти 

на тема „Любими ястия от Европейската кухня“ и заедно с младшите посланици на 

Европейския парламент от XIг клас подредиха изложба в училището. 

 Ръководството на гимназията благодари на всички участници за положените 

усилия по време на събитията, които допринесоха за утвърждаване авторитета на ПГ по 

туризъм „Алеко Константинов“ – гр.Банкя! 
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