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„Заедно и успешни в европейския кулинарен свят“ 

Средно училище „Свети Климент Охридски“, град Дългопол спечели проект по Програма 

„Еразъм+“, Ключова дейност  1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор 

„Професионално образование и обучение“ с регистрационен номер: 2022-1-BG01-KA122-

VET-000073938.  

Проектът е оценен от Националната агенция “ ЦРЧР“  с 77 точки от 100 възможни  и е на 49 

позиция от  84 одобрени проекти общо за цялата страна. Стойността, с която ще бъдат 

финансирани предвидените  дейности, възлиза на  51 304,00 евро. Продължителността на 

проекта е 12 месеца и е в партньорство с  две организации от Унгария.  

 „Заедно и успешни в европейския кулинарен свят“ е наименованието на новия проект по 

КД1. 

Предстои ни подписване на договор до края на август 2022 г., подбор на кандидатите, а 

след това и много подготвителна работа преди планираната мобилност през април 2023 г.. 

Учениците от професионалната паралелка  „Производство на кулинарни изделия и 

напитки“ ще имат възможност да стажуват в продължение на три седмици в два  

ресторанта под логото на световноизвестния готвач Джейми Оливър в сърцето на 

унгарската столица Будапеща. Учениците ще бъдат поставени в реална работна среда.  

Бъдещите ни готвачи ще се обучават от знаменити последователи на колоса в 

здравословното и пълноценно хранене, ще се запознаят със съвременните европейски 

тенденции и визия в развитието на ресторантьорството и ще получат безценен опит за 

личното си развитие в бъдеще. Работата по проекта ще повиши ключови компетенции на 

учениците. Участниците ще получат и два сертификата за преминатата мобилност: 

сертификат за положения стаж от партньорските организации и сертификат Europass. 

Сетрификатите ще валидират и гарантират наличието на описаните професионални и 

социални компетенции. 



Ангажираността по проекти и участието в тях, мотивира учителите и учениците да постигат 

по-високи резултати и повишава самочувствието им на европейски граждани. Мисията на 

екипа ни е превръщането на училището в съвременно европейско пространство за 

образование и развитие на младите хора. 

 

 

 


