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ДЪЛГОСРОЧНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  МОБИЛНОСТ  - РЕЗУЛТАТИ

Щастливи сме да отбележим краят на проект „Дългосрочна професионална мобилност за съвременни
кулинарни изкуства“, Договор № 2020 -1-BG01-KA102-078803. 
Въпреки всички неочаквани обстоятелства, наставници от страните партньори ни предоставиха чудесна
обратна връзка и отлична оценка на мобилността. Редовният мониторинг и анализът на резултатите на
всеки участник по време на неговат практика, ни даде възможност да реагираме своевременно и да
коригираме всички дребни грешки, за да предоставим отлична възможност за развитие и професионална
реализация на участниците в проекта.В края на мобилността, Академията предостави на всеки участник
анкетна карта, за да оцени удовлетвореността от предварителното обучение, практиката, културната
програма и цялостната мобилност, а резултатите ни дават увереността, че сме се справили добре!

Проект "Дългосрочна
професионална мобилност
за модерно кулинарно

изкуство"
 

 ДОГОВОР №
2020 - 1 - BG 01 - KA102 - 078803

КЛЮЧОВА  ДЕЙНОСТ  1 ,
СЕКТОР  "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

И ОБУЧЕНИЕ"

И з д а н и е  9



Настоящата публикация е изготвена в
рамките на проект, финансиран по
Програма Еразъм+, договор № 2020-1-
BG01-KA102-078803, Ключова дейност
1, сектор Професионално Образование
и Обучение. Този проект е финансиран
с подкрепата на Европейската
комисия. Тази публикация отразява
само възгледите на автора и
Комисията не носи отговорност за
използването на съдържащата се в
нея информация.
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РЕЗУЛТАТИ
OT ПРОЕКТА

1. Ра����� �рофес�она�н� �нан�я, умен�я �
�ом�е�ен��� на обуча�а���е се � А�а�ем�я�а
� об�ас��а на рес�оран��орс��о�о,
�у��нарн��е умен�я, � час�нос�
мо�е�у�ярна�а �ухня. 
2. В�со�о �рофес�она�но ра�����е на
обуча�а���е се чре� ���о���ане на е�ро�е�с��
с�ан�ар�� ��но�а��� � об�ас��а на
рес�оран��орс��о�о. 
3. По���ен �а�а���е�, �р���е�а�е�нос� �
ме��унаро�но ��мерен�е на А�а�ем�я�а чре�
с���а�ен� Е�ро�е�с�� �но�а��� �а ус�о�ч��о
ра�����е.

РЕЗУЛТАТИ ЗА
УЧАСТНИЦИТЕ

1. На��ра�ен� ���чо�� �ом�е�ен��� �
об�ас��а на рес�оран��орс��о�о,
�у��нарн��е умен�я, � час�нос�
мо�е�у�ярна�а �ухня. 
2. Пр��об��� умен�я �а а�а���ране на
рабо�на�а � со��а�на�а сре�а, с а��ен�
��рху �рофес�она�н� умен�я. 
3. По���ено ра�б�ране � с�о�е�яне на
е�ро�е�с���е �еннос�� � �у��урн�
особенос��.

РЕЗУЛТАТИ ЗА
АКАДЕМИЯТА

1. По�обрен� �ро�рам� �а �ра���чес�о
обучен�е �о рес�оран��орс��о�о � 
 �у��нарн� умен�я, � час�нос�
мо�е�у�ярна�а �ухня ��� форма�но�о
обра�о�ан�е. 
2. По���ен �а�а���е� �а рабо�а �о
е�ро�е�с�� �рое��� � с��ру�н�чес��о с
�ру�� ор�ан��а��� � ��р�а��. 
3. Пос���на�� е�ро�е�с�� с�ан�ар�� �а
�ачес��о на ПОО � с�о��е�с���е с
���с��ан�я�а на �а�ара на �ру�а.


