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 Кариерно ориентиране на ученици  
 

 На 11 юни 2018 г.  в Конферентната зала на Парк Хотел Витоша в 
Студентски град  – гр. София се състоя Европейска конференция и кръгла 
маса по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз за представяне на нова 
европейска професия „Wellness инструктор“.  Събитието беше под 
патронажа на  г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма и г-жа 
Йорданка Фандъкова – кмет на столицата. Лектори бяха утвърдени имена  
от чуждестранни университети и представители на международни 
организации от туристическия бранш. Водещ на конференцията беше 
проф. Бистра Димитрова от НСА. 
 По покана на  организаторите към уникалното събитие  се  
присъединиха 10 ученици от ХІ  клас от Професионална гимназия по 
туризъм „Алеко Константинов“, водени от двама учители. Участието в 
Европейската конференция беше удостоверено със сертификати.   
 С голям интерес изгледахме презентациите на балкански партньори 
- съседи на България и се запознахме със специализирани видове туризъм, 
които развиват в страните си, както и с използването на дигиталните 
технологии в туризма, в т.ч. и в здравния туризъм.  И както каза в своето 
изказване проф. Тери Стивънс от Великобритания уелнес туризмът расте 
по-бързо от всички други сектори на туризма. А всеки вид туризъм 
всъщност е уелнес туризъм, тъй като истинската мотивация да пътуваме е 
да се чувстваме по-добре. 
 Участниците се запознаха със създадения Център за научни и 
върхови постижения. Една от целите на центъра е да работи за 
възстановяване на уникалната сгради на минералната  баня в Овча купел и 
използване на ресурса за рекреация. Резултат от активната работа е вече 
възстановената сграда на Централната баня, стартиралият ремонт на 
сградата на минералната баня в гр. Банкя.   Амбициозната задача на 
центъра е да се развиват иновативни продукти за общо бъдеще на 
Балканите за следващите 15-20 години. 



 Разделихме се с усещането, че срещата на 11 юни е само едно добро 
начало.  Бъдещото развитие на технологиите ще доведе до изчезване на 
много професии. Но място за професиите в сферата на туризма винаги ще 
има. Защото 90% от хората са не болни, а уморени. И тук е мястото на 
подходящите туристически продукти и уелнес инструкторите за 
възстановяване на силите и работоспособността на хората, и поддържане 
на тяхното дълголетие и активност.  
 Участниците от ПГТ получиха нова покана за участие в следваща 
международна конференция през есента на 2018 година в хотел „Рамада“, 
посветена на химичния състав на водата и нейното лечебно въздействие 
върху човешкото здраве. 
   

 

 
Изготвил информацията: Светла Илиева 

 

 

 

 
 
Моменти от Европейската конференция и кръгла маса за представяне на 
нова европейска професия „Wellness инструктор“ 
 
 



 

 
 
Нашите ученици – участници в конференцията 
 
  
 


