
                  
 

Проект № 2022-1-BG01-KA121-VET-000056789  

(Aкредитация № 2021-1-BG01-KA120-VET-000046158)  

            „Европейският опит и развитие на професионалния опит в ресторантьорството и 

кетъринга“- гр.Брага, Португалия 

За периода 26.08.2022г.- 09.09.2022г. ученици от Професионална гимназия по туризъм „Алеко 

Константинов“ -  гр. Банкя проведоха стаж по Програма Еразъм+ в гр. Брага, Португалия. Партньор по 

проекта е организацията „Брага Моб“ - гр. Брага Португалия. Единадесет ученика от 11а,б,в,г класове 

проведоха практическо обучение в ресторантите Боа бока, Мигайтас, Порта Нова колекшън хаус, 

кафе Вианна и кафе Бразилейра, които са разположени в туристическия и исторически център на 

Брага и посрещат множество жители и гости на града. 

    Учениците по време на стажа имаха възможност да подобрят професионалните си умения, 
като поддържаха и подготвяха работното място в базовия обект.  Приготвяха и сервираха  рибни 
ястия, сладкиши, салати. Запознаха се с местните традиционни съставки, вина и сирена. Помагаха на 
готвачите и главния готвач в кухненските дейности. Взаимодействаха с клиенти в търговската зала на 
обектите, като приемаха поръчки и сервираха закуски и напитки. Изпълняваха други професионални 
задачи, определени от ментора в обекта. 

Практиката в гр. Брага, Португалия  даде възможност на учениците да подобрят не само 

професионалните си умения, но и допринесе за подобряване на езиковите и комуникационните им 

умения и компетенции. Разшири личностния хоризонт чрез опознаване на историята и културните 

забележителности на Португалия и Испания чрез културни визити в градовете Мадрид, Брага, Порто, 

Гимараеш и Вианна ди Каштельо. 

Ето какво сподели ученичката Яна Павлова за своета участие в мобилността в деня на 

отворените врати пред учениците и гостите на училището: 

„Изключително съм благодарна, че училището ми даде възможност да участвам в проекта и 

15 дни да бъда в Португалия, да съчетая професионалното си израстване с приятните емоции в гр. 

Брага и да се насладя на красотите на една страна като Португалия. С търпение, сърдечност и 

добронамереност наставниците и персоналът в заведението, в което практикувах- „Порта Нова 

колекшън хаус“, непрекъснато ни подкрепяха грижеха се за нас и ни помагаха, така че практиката не 

само да постигне своите цели, но и да се превърне в удоволствие. С всеки изминал ден ставаше по-

приятно и интересно. Имахме възможност да се запознаем с организацията на работа в заведението, 

да приготвяме типичните за Португалия рецепти, да усвоим тънкостите на професията  и на практика 

да приложим придобитите умения в училище и по-късно в професионалния си път. 

Но не мислете, че само работихме. В свободното си време посетихме много 

забележителности: В Мадрид – столицата на Испания с екскурзовод видяхме кралския дворец, Пласа 

Майор, статуята на Мигел де Сервантес, парка Ел Ретиро. Гр. Гимараеш се намира на 18 км. От Брага 

и тук е започнал независимия път на португалския народ и неговата родина. Посетихме замъка и 

двореца на херцозите Браганса , стария град и природния парк Рота ди Пеня.  



                  
Много се разхождахме из град Брага и имахме възможност да видим крепостната врата Порта 

Нова, катедралата на Брага, много църкви, които са истински музеи на португалското изкуство, 

чудната градина на Санта Барбара. Домакините ни показаха забележителности със значение за цяла 

Португалия, а е за вярващите християни от света: църквата „Света Богородица от Самейро“ /Basilica 

Nossa Senhora do Sameiro/ , и църквата „Добрият Исус от планината“ / Bom Jesus do Monte/.  

Представяте ли си, дори достигнахме до гр. Порто - имахме възможността да се разхождаме 

с корабче по река Дуро и да видим петте моста свързващи двата бряга. Докоснахме се и до брега на 

океана във Вианна до Кастело. 

Имахме и предостатъчно време да разпуснем от напрежението в работата. По някакъв 

необясним начин гр. Брага те преизпълва с емоции, напомня за дома, поражда носталгия, но и 

потребност за нова среща. Очертава пътя към своето място за всеки човек.  

Създадохме нови приятелства с наши връстници от гр. Плевен, Силистра, Разград, от 

Хърватска, Словения, Турция... Получихме добри отзиви за нашия престой и за пореден път 

доказахме, че сме възпитаници на училище с традиции!  

За мене това беше една истинска Визита в професията.... , едно начало на професионалната 

ми кариера. Изказвам моята най-искрена благодарност към ръководството на училището, към 

придружаващите групата учители, към Програма Еразъм+ за предоставената ми възможност чрез 

този проект да повиша професионалните си компетенции. Горда съм, че уча в Професионална 

гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ град Банкя.“ 

             

            



                  

      

 

      

           

      


