Моята практика
Леонардо да Винчи
Сборник с впечатления на
млади хора от тяхна мобилност
извън България

Име Фамилия
Ася Гарибова
Възраст: 30
Кратка информация:
Къде уча? Работя? Хоби? Интереси?
ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен помощник-директор УПД, анимация, театър, кино
В каква област на обучение? Туризъм
С каква продължителност? 3 седмици
В коя страна? Италия
Данни за организацията
AZZURRA Societa Cooperativa Sociale
– Сполето, провинция Умбрия, Италия.
Приемащата институция е неправителствена организация,
специализирана в реализацията на ученически практики и други
форми на социален туризъм. Асоциацията постига своите цели
в сътрудничество с партньори и експерти от други професионални
центрове за обучение в сферата на социалния туризъм, хотелиерството
и ресторантьорството. От 2001 г. сътрудничеството й с други обучаващи
центрове, училища и институции я насочва към сферата на европейското
образование, включващо целите на програма „Леонардо да Винчи“.
Ръководи два хотела, в които организира продължаващо обучение на млади
хора в сферата на туризма, в това число и на ползватели по различни
програми на ЕС. Успоредно с другите дейности организира и ръководи
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летен лагер за деца и подрастващи, в сътрудничество в кметство Сполето.
От 1999 г. асоциацията е една от фондациите - членки на Федерацията
на асоциациите, които са поели ръководството и управлението
на културните институции и музеите в Сполето.
Как протече Вашият стаж?
Ползватели по проекта бяха 20 ученици от 10 и 11 клас, специалност
„Организация на туризма и свободното време”. Според договореностите
между партньорските организации, по време на предварителната
визита на директора на Професионалната гимназия по туризъм,
ползвателите проведоха практиката в реална работна среда
в туристически предприятия, както следва: хотел - 6; туристическа
агенция - 1; ресторант - търговска зала и бар - 8; кухня - 5.
Обучението на ползвателите се проведе по месторабота
на ползвателите от собствениците на туристическите
организации и в процеса на работа - от наставниците. Според отделните позиции, които заемаха ползвателите,
практиката се проведе по три направления:
„Хотелиерско обслужване ”, „Обслужване в сектор
„Храна и напитки”, „Обслужване на гости
в търговска зала и бар”. Към ползвателите по
групи по месторабота бе назначен отговорник /наставник/, който
в процеса на работа ги
обучаваше.

Какви умения
усвоихте?
§ Професионални. Практиката
в Италия бе естествено продължение
на практиката на ползвателите в България
по основните теоритико-практически
дисциплини: „Технология на обслужването в хотел”,
„Технология на обслужването в ресторант”, „Технология и организация на кухня”„Туристически агенции” и
„Технология на допълнителните дейности в туризма”.
Ползвателите имаха възможност в подходяща среда и
в реални условия да практикуват - в хотел и заведения
за хранене и развлечение от различен тип и категоризация,
в туристически агенции, в следствие на което разшириха
и обогатиха знанията си за мястото на туристическите кадри
в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и туристическите
агенции, усъвършенстваха уменията си в туристическото обслужване,
направиха сравнителна характеристика и анализ на обслужването
в туристическите предприятия в изпращащата и приемащата страна.
От посещението в училището по туризъм в Сполето ползвателите добиха
впечатления за организацията на учебния процес по теория и практика.
При обсъждането на практическите занимания достигнаха до извода,
че теоретичната им подготовка е на високо ниво, но за да достигнем
международните стандарти, е необходима материална база, отговаряща
на тези стандарти, с каквато не разполагаме у нас.
§ Езикови. Благодарение на подготвителния курс по италиански език
ползвателите получиха допълнителни чуждоезикови знания, които
успяха да приложат по време на практиката /с кадрите в туризма
и гостите на хотела и заведенията за хранене и развлечение/,
с домакините, както и с различни хора по време на културната
програма и самостоятелните занимания.
§ Социални. По време на практиката си в различните туристически предприятия ползвателите се научиха да общуват с клиентите
подобаващо на етикета, за постигане на максимално удовлетворяване
на техните изисквания и желания. Този начин на поведение
ще прилагат и в бъдещата си работа в България.
§ Междукултурни. Тъй като в предварителната подготовка
на ползвателите бе включено изучаването бита и културата
на страната – домакин, за всички тях не представляваше никаква трудност да се приобщят към начина на живот
на домакините, да се вместят в общия начин на работа
и общуване в туристическите предприятия,
да приемат предизвикателствата на друга страна от
ЕС, с утвърдени позиции в сферата на туризма.
§ Адаптивност. (решаване на проблеми, работа в екип и др.). За ползвателите
не бе необходима особена
адаптация по време на практиката,

3

тъй като те имаха
добра теоритико-практическа
подготовка, умения за работа в екип, позволяващи им работа в реални условия. Доказателство за това бе безпроблемното провеждане на
практиката.
Допълнителни
коментари:
Приемащата организация
подготви за ползвателите следната културна програма:
1. екскурзия с учебна цел до град Рим –
обект на културно-познавателния туризъм;
2. екскурзия с учебна цел до град Перуджа
– обект на културно-историческия туризъм;
3. екскурзия с учебна цел в база за агротуризъм.
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Какви са ползите за Вашето бъдещо
образование и личностно развитие?
Реализирането на проекта разкри възможности и предостави
достъп на 20 ученици от Професионалната гимназия
по туризъм до професионално обучение в друга страна
от Европейския съюз, предостави им възможност да усвоят
нови чуждоезикови познания с професионална насоченост.
Проектът спомогна за изучаване и усвояване на иновационни
подходи в организацията на хотелиерската
и ресторантьорската дейност. Ползвателите ще приложат
придобитите опит и знания в България
по време на производствената си практика и работа в хотели
и заведения за хранене в извънучебно време.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“
увеличава шансовете Ви да продължите
образованието си по специалността в България?
Да.
Една добре организирана от партньора практика в реална
работна среда, каквато бе тази на Професионалната
гимназия по туризъм, предоставя възможност
на ползвателите да „усетят“ спецификата на професията,
изучавана в училище и засилва интереса им към нея,
което увеличава шансовете им да продължат
образованието си във висше учебно
заведение по специалността
в България

Смятате ли,
че участието в стаж
по програма „Леонардо да Винчи“ увеличава шансовете Ви
да продължите образованието си
по специалността извън България?
Не.
Разсъжденията по въпроса са аналогични
на тези по предишния, но трябва да се добави,
че това се отнася за ползватели с по-големи финансови
възможности и желание за продължаване
на образованието извън пределите на страната.
Смятате ли, че участието в стаж
по програма „Леонардо да Винчи“ увеличава
шансовете Ви да си намерите добра работа
по специалността в България?
Да.
Участието на учениците в програма „Леонардо да Винчи“
би могло да увеличи шансовете им за професионална
реализация, при положение, че работодателят е поставил
изрично условие, че кандидатът трябва да има стаж в реална
работна среда в страна от Европейския съюз.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“
увеличава шансовете Ви да си намерите добра работа
по специалността извън България?
Да. Въпреки че се издава документ за потвърждаване на практиката,
той все още няма такава стойност, за да бъде солиден аргумент
при кандидатстване за работа извън пределите на България.
Има отделни случаи, при които работодателите предлагат
на някои от ползвателите след завършване на обучението си
в България, да постъпят при тях на работа или да полагат
труд в извънучебно време.
Какво бихте споделили с хората, които не са участвали
в Мобилност по програма “Леонардо да Винчи”?
Програма „Леонардо да Винчи“ е една възможност
за младите хора да излязат извън пределите на
страната и да опознаят друга европейска страна
- бит, култура, включително и полагането
на наемен труд и шансовете
за професионална
реализация.
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Име Фамилия
Соня Райкова
Възраст: 30
Кратка информация: Къде уча?
Работя? Хоби? Интереси?
Работя като учител по физика в ПГЕЕ
„Капитан Петко войвода“ - гр.Кърджали
В каква област на обучение?
Електричество и енергия
С каква продължителност? 1 седмица
В коя страна? Германия
Данни за организацията
Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule
e-mail адрес: poststelle@bs.fritzlar.schulverwaltung.hessen.de
Училище Reichspräsident-Friedrich-Ebert е професионално
училище с местонахождение Фритцлар и Хомберг. В училището има
следните специалности: електротехника, металургия, строителство,
дървообработване, икономика и администрация, хранене и домакинство, грижа за тялото, агротехника, машиностроене, вътрешен дизайн,
обработване на информация, информационни технологии.
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Как протече Вашият стаж?
Представяне на съдържанието на учебните планове и програми
в Германия по темата „Възобновяеми енергийни източници”.
Дискусии и събеседвания с колегите – домакини. Представяне
на съдържанието на учебните планове и програми в България по темата
„Възобновяеми енергийни източници”. Посещение на вятърен парк.
Посещение на учебни часове. Дискусии. Посещение на местно промишлено предприятие „Инвертор” в гр. Касел - разглеждане на производството,
посещение на центъра за професионално обучение в завода
и на производствения сектор за практическо обучение.
Посещение на ВЕЦ („Еон Едерзее”) и посещение на центъра
за професионално обучение във ВЕЦ и на производствения
сектор за практическо обучение. Посещение на соларен парк.
Представяне на българските и немските проекти в областта на
възобновяемите енергийни източници. Дискусии.
Какви умения усвоихте?
Умения за личностно и професионално развитие.
Повишаване квалификацията и компетентността чрез
прилагане на усвоените при обмяната на опит нови
методи в обучението и възпитаването на
подрастващите в опазване на околната среда.
Създаване на нови контакти между учители от
Германия и България. Обогатяване на знанията за възобновяеми енергийни източници и запознаване със съответния
софтуер. Запознаване със
софтуера и методите

на представяне на
материала за възобновяеми източници. Запознаване с
използването на възобновяеми енергийни източници в Германия. Обогатяване
знанията ми за културата, бита и традициите
на Германия. Повишаване на езиковите
ми компетенции.
Допълнителни коментари:
Да бъдат осигурени финансови средства за предварителната
подготовка на ползвателите.
Какви са ползите за Вашето бъдещо образование и личностно развитие?
Усъвършенстване на компетенциите и професионалните ми умения.
Усвояване на положителен опит и иновативни подходи в учебния
процес. Запознаване с немската образователна система, с различните
методи на преподаване и организация на учебния процес
в професионалното обучение.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“
увеличава шансовете Ви да продължите образованието си
по специалността в България?
Да. Придобиване на нови умения и познания за методи и начини
на преподаване и обучение за възобновяеми енергийни източници.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“
увеличава шансовете Ви да продължите образованието си
по специалността извън България?
Не.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“ увеличава шансовете Ви да си намерите добра работа
по специалността в България?
Да. Получаване на сертификат за участие в Мобилността.
Смятате ли, че участието в стаж по програма
„Леонардо да Винчи“ увеличава шансовете Ви
да си намерите добра работа по специалността
извън България?
Не.
Какво бихте споделили с хората, които
не са извършвали Мобилност
по програма „Леонардо
да Винчи”?
Да участват!
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Име Фамилия
Георги Христов
Възраст: 18-21
Кратка информация: Къде уча?
Работя? Хоби? Интереси?
Уча в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”,
гр. Кърджали. Интересувам се от компютърни
технологии и софтуер. Танцувам брейк.
В каква област на обучение?
Компютърни науки, Електричество и енергия,
Електроника и автоматика
С каква продължителност? 3 седмици
В коя страна? Испания
Данни за организацията:
Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci; www.aelv.org
Организацията домакин е AELV (Приятели на Европа Леонардо
да Винчи), със седалище гр.Кадис, Испания. Представител на организацията беше Хосе Даса Мартин - международен координатор. Става
дума за неправителствена организация, чиято цел е да подобрява връзките между държавите в ЕС и да формира знания за тяхната култура, да
развива нови методи на обучение заедно с традиционните в Европа, да
допринася
за развитие на методите за опазване на околната среда и екологичното
използване на природните източници.
Как протече Вашият стаж?
Посетихме екологичната агенция в Севиля и се запознахме с проекта
„ECOEDICION”, посетихме енергийната агенция „ISOTROL”, където
ни запознаха с платформата на ветрогенераторите. Посетихме също така
кулата „ABENGOA SOLAR” и се запознахме с четири технологии
за получаване на енергия от слънцето, посетихме “SCHOTT-SOLAR”,
завода на “Coca Cola”, който има сертификат за екологично производство, посетихме Департамента по околна среда в Херес и института
“Лора Тамайо’’. Разгледахме завод за биогаз и биомаса и Агенцията по
околната среда “APEC’’ в гр. Кадис. Запознахме се с иновациите
при уличното осветление в град Барбате, посетихме
фирмата LEC и видяхме как се използва слънчевата енергия
за целта. Посетихме „IBERDROLA” - запознахме се
с комбинирания цикъл за производство
на електроенергия и принципа на действие на
ветрогенераторите. Посетихме „ALDESA” (компания
за получаване на енергия от възобновяеми
източници). Бяхме в тренировъчния
център „FORPE” и научихме как се използва
слънцето за получаване на топлинна
енергия. Посетихме също така
„IG-FOTON” - завод
за фотоволтаични
панели.

Какви умения
усвоихте?
Придобитите по време
на практиката знания ще помогнат за
реализацията ми в дадената специалност –
упражнявах английския си, научих как се ползват
възобновяемите източници за опазване на околната
среда. Запознах се с нови техники и технологии.
Какви са ползите за Вашето бъдещо образование
и личностно развитие?
От практиката в чужбина научих нови неща и видях различни
възможности за развитието си. Запознах се с нови технологии в
областта на ВЕИ и подобрих техническите и езиковите си умения.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“ увеличава шансовете Ви да продължите образованието си
по специалността в България?
Да. Придобитите от мен знания и времето, прекарано в чужбина, ще ми
бъдат полезни за бъдещото ми образование в България.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“
увеличава шансовете Ви да продължите образованието си
по специалността извън България?
Да. Придобитите от мен знания и времето, прекарано в Испания, ще са
полезни за бъдещото ми образование както в България, така и в чужбина.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“
увеличава шансовете Ви да си намерите добра работа
по специалността в България?
Да. Бяха ми издадени сертификати за предварителна подготовка,
за проведена практика и документът Europass Мобилност, които са
неразделна част от свидетелството ми за професионална квалификация. Това повишава конкурентоспособността ми на пазара на труда.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да
Винчи“ увеличава шансовете Ви да си намерите добра
работа по специалността извън България?
С издадените сертификати за проведена практика и документът Europass Мобилност се повишава конкурентоспособността ми на европейския трудов пазар.
Какво бихте споделили с хората, които
не са участвали в Мобилност по програма
“Леонардо да Винчи”?
Да участват, да усъвършенстват езиковата и културната си подготовка за
придобиване на нови знания.
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Име Фамилия
Стоян Янев
Възраст: 15-18
Кратка информация: Къде уча?
Работя? Хоби? Интереси?
Уча в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”,
гр. Кърджали. Интересувам се от компютърни
технологии и софтуер и спорт.
В каква област на обучение?
Компютърни науки. Електричество и енергия.
Електроника и автоматика
С каква продължителност? 3 седмици
В коя страна? Испания
Данни за организацията
Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci
www.aelv.org
Организацията домакин е AELV (Приятели на Европа Леонардо да Винчи), със седалище гр. Кадис, Испания. Представител на организацията
беше Хосе Даса Мартин - международен координатор. Става дума за
неправителствена организация, чиято цел е да подобрява връзките между
държавите в ЕС и да формира знания за тяхната култура, да развива нови
методи на обучение заедно с традиционните в Европа, да допринася
за развитие на методите за опазване на околната среда
и екологичното използване на природните източници.
Как протече Вашият стаж?
Посетихме екологичната агенция в Севиля и се запознахме с проекта
„ECOEDICION”, посетихме енергийната агенция „ISOTROL”, където ни
запознаха с платформата на ветрогенераторите. Посетихме също така кулата „ABENGOA SOLAR” и се запознахме с четири технологии за получаване
на енергия от слънцето, посетихме “SCHOTT-SOLAR”, завода на “Coca Cola”,
който има сертификат за екологично производство, посетихме
Департамента по околна среда в Херес и института “Лора Тамайо’’.
Разгледахме завод за биогаз и биомаса и Агенцията по околната среда
“APEC’’ в гр. Кадис. Запознахме се с иновациите при уличното
осветление в гр. Барбате, посетихме фирмата „LEC” и видяхме как се
използва слънчевата енергия за целта. Посетихме „IBERDROLA” запознахме се с комбинирания цикъл за производство
на електроенергия и принципа на действие
на ветрогенераторите. Посетихме „ALDESA”
(компания за получаване
на енергия от възобновяеми източници).
Бяхме в тренировъчния център „FORPE”
и научихме как се използва слънцето
за получаване на топлинна енергия.
Посетихме също така
„IG-FOTON” слънчевия завод.

Какви умения
усвоихте?
Смятам, че от практиката научих
интересни неща в областта на
енергетиката и това ще помогне
за обучението ми занапред, както
и за професионалното ми развитие.
Какви са ползите за Вашето бъдещо образование
и личностно развитие?
От практиката в чужбина научих нови неща и видях
различни възможности за бъдещото си развитие.
Запознах се с нови технологии в областта на ВЕИ
и подобрих техническите и езиковите си умения.
Смятате ли, че участието в стаж по програма
„Леонардо да Винчи“ увеличава шансовете Ви да продължите
образованието си по специалността в България?
Да. Видях възможностите за приложение на знанията ми в областта,
в която се обучавам.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“
увеличава шансовете Ви да продължите образованието си
по специалността извън България?
Да. Видях възможностите за приложение на знанията ми в областта, в която
се обучавам, и се запознах с възможностите за обучение в чужбина.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“
увеличава шансовете Ви да си намерите добра работа
по специалността в България?
Да. Наученото от мен в Испания и документите, които са ми издадени
за преминатите обучения, са предимство за мен при търсенето
на добра работа.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“ увеличава шансовете Ви да си намерите добра работа
по специалността извън България?
Да. Наученото от мен в Испания и документите, които са ми
издадени за преминатите обучения, са предимство за мен
при търсенето на добра работа, както в България,
така и в чужбина.
Какво бихте споделили с хората, които не са
участвали в Мобилност по програма
“Леонардо да Винчи”?
Препоръчвам на всеки при
възможност
да участва.
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Име Фамилия
Цветослава Василева
Възраст: 18-21
Кратка информация: Къде уча?
Работя? Хоби? Интереси?
Завърших ПГ по туризъм ,,Алеко Константинов „
Плевен. Приета съм като студентка в Одензе - Дания.
Интересувам се от музика и волейбол.
В каква област на обучение?
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг. Туризъм
С каква продължителност? 3 седмици
В коя страна? Италия
Данни за организацията: AZZURRA Societa Cooperativa Sociale –
град Сполето, провинция Умбрия, Италия.
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Как протече Вашият стаж?
В продължение на 3 седмици с моите съученици работехме в ресторанти,
хотели и агенции. Аз бях разпределена в един от най-предпочитаните ресторанти в град Сполето. Задачата ми беше да помагам на бара. От време на време
участвах във взимането на поръчките на клиентите и в обслужването им.
Предостави ни се възможността да разгледаме Рим и Перуджа.
Какви умения усвоихте?
Освен подобряване на комуникативните ми способности на италиански език,
аз също така научих много от тънкостите на доброто обслужване. Запознах се с
италианските бит, култура и кухня.
Допълнителни коментари:
Няма по-хубаво преживяване от това да отидеш в чужда страна и само
след 3 седмици да я усетиш като своя. Спомените остават и самочувствието
също се променя. По този начин човек дава сам на себе си шанс
да разшири кръгозора и възможностите си.
Какви са ползите за Вашето бъдещо
образование и личностно развитие?
След успешно приключване на практиката, всеки от нас получи документ
Europass Мобилност, който е стандартен европейски документ и има своята сила в европейските страни. Също така получихме и сертификати за
завършени курсове по „Професионална подготовка“, „Италиански език“,
„Работа в екип“. Чрез тези документи също се увеличават шансовете на
всеки от нас както да продължи своето обучение, така и да намери
подходяща работа.
Смятате ли, че участието в стаж по програма
„Леонардо да Винчи“ увеличава шансовете Ви да
продължите образованието си
по специалността в България?
Да.. След успешно приключване на практиката, всеки от нас получи документ
Europass Мобилност, който е
стандартен европейски
документ

и има своята сила в
европейските страни. Също
така получихме и сертификати за
завършени курсове по „Професионална
подготовка“, „Италиански език“, „Работа в екип“.
Чрез тези документи също се увеличават шансовете на всеки от нас както да продължи своето обучение,
така и да намери подходяща работа.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо
да Винчи“ увеличава шансовете Ви да продължите
образованието си по специалността извън България?
Да. След успешно приключване на практиката, всеки от нас получи
документ Europass Мобилност, който е стандартен европейски
документ и има своята сила в европейските страни. Също така получихме
и сертификати за завършени курсове по „Професионална подготовка“,
„Италиански език“, „Работа в екип“. Чрез тези документи също се
увеличават шансовете на всеки от нас както да продължи своето
обучение, така и да намери подходяща работа.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“
увеличава шансовете Ви да си намерите добра работа
по специалността в България?
Да. След успешно приключване на практиката, всеки от нас получи документ
Europass Мобилност, който е стандартен европейски документ и има своята
сила в европейските страни. Също така получихме и сертификати за завършени
курсове по „Професионална подготовка“, „Италиански език“, „Работа в екип“.
Чрез тези документи също се увеличават шансовете на всеки от нас както да
продължи своето обучение, така и да намери подходяща работа.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“
увеличава шансовете Ви да си намерите добра работа
по специалността извън България?
Да. След успешно приключване на практиката, всеки от нас получи
документ Europass Мобилност, който е стандартен европейски документ
и има своята сила в европейските страни. Също така получихме и
сертификати за завършени курсове по „Професионална подготовка“,
„Италиански език“, „Работа в екип“. Чрез тези документи също се увеличават шансовете на всеки от нас както да продължи своето обучение, така и да намери подходяща работа.
Какво бихте споделили с хората, които не са участвали
в Мобилност по програма “Леонардо да Винчи”?
Ако ми се разкрие шанс отново да участвам
в такава програма, бих направила всичко
възможно, за да го постигна!
Преживяването е неповторимо,
а опитът- незабравим и
максимално
полезен.
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Име Фамилия
Александър Алексиев
Възраст: 18-21
Кратка информация: Къде уча?
Работя? Хоби? Интереси?
Уча в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”. Интересувам
се от компютърни технологии и софтуер и всички
новости в областта. Свиря на китара.
В каква област на обучение?
Компютърни науки. Електричество и енергия.
Електроника и автоматика
С каква продължителност? 3 седмици
В коя страна? Испания
Данни за организацията:
Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci
www.aelv.org
Организацията домакин е AELV (Приятели на Европа Леонардо да Винчи),
със седалище гр.Кадис, Испания. Представител на организацията беше
Хосе Даса Мартин - международен координатор. Става дума
за неправителствена организация, чиято цел е да подобрява връзките между
държавите в ЕС и да формира знания за тяхната култура, да развива нови
методи на обучение заедно с традиционните в Европа, да допринася
за развитие на методите за опазване на околната среда
и екологичното използване на природните източници.
Как протече Вашият стаж?
Посетихме екологичната агенция в Севиля и се запознахме с проекта
„ECOEDICION”, посетихме енергийната агенция „ISOTROL”, където ни запознаха
с платформата на ветрогенераторите. Посетихме също така кулата „ABENGOA
SOLAR” и се запознахме с четири технологии за получаване на енергия от
слънцето, посетихме “SCHOTT-SOLAR”, завода на “Coca Cola”, който има сертификат за екологично производство, посетихме Департамента по околна
среда в Херес и института “Лора Тамайо’’. Разгледахме завод за биогаз и
биомаса и Агенцията по околната среда “APEC’’ в гр.Кадис. Запознахме
се с иновациите при уличното осветление в град Барбате, посетихме
фирмата „LEC” и видяхме как се използва слънчевата енергия за целта.
Посетихме „IBERDROLA” - запознахме се с комбинирания цикъл за
производство на електроенергия и принципа на действие на
ветрогенераторите. Посетихме „ALDESA” (компания за получаване
на енергия от възобновяеми източници). Бяхме в тренировъчния център „FORPE” и научихме как се използва слънцето за
получаване на топлинна енергия. Посетихме също така
„IG-FOTON” - слънчевия завод.
Какви умения усвоихте?
Запознах се с нови техники, нови методи
на работа. Придобих нови професионални умения в областта на
възобновяемите източници

на енергия. Практиката ще ми помогне
в професионалния живот.
Какви са ползите за Вашето бъдещо образование и личностно развитие?
Смятам, че от практиката научих интересни неща
в областта на енергетиката и това ще помогне
за обучението ми занапред, както и за професионалното
ми развитие. Повиших знанията си за възобновяемите енергийни източници и подобрих нивото
на английския си език.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо
да Винчи“ увеличава шансовете Ви да продължите
образованието си по специалността в България?
Да. Придобитите от мен знания и времето, прекарано в Испания,
ще ми бъдат полезни за бъдещото ми образование в България. Видях
на практика реализацията на специалността си.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“ увеличава шансовете Ви да продължите образованието си
по специалността извън България?
Да. Придобитите от мен знания и времето, прекарано в Испания,
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ще ми бъдат полезни за бъдещото ми образование в България, а при
възможност и в чужбина.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“
увеличава шансовете Ви да си намерите добра работа по
специалността в България?
Да. Придобитите умения и сертификатите за премината предварителна подготовка, премината практика и Europass Мобилност
са предимство за мен.
Смятате ли, че участието в стаж по програма „Леонардо да Винчи“
увеличава шансовете Ви да си намерите добра работа
по специалността извън България?
Да. Придобитите умения и сертификатите за премината
предварителна подготовка, премината практика и Europass Мобилност са предимство за мен в процеса на търсене
на подходяща работа в чужбина.
Какво бихте споделили с хората, които не са участвали в Мобилност по програма
“Леонардо да Винчи”?
Научих много нови и интересни неща.
Участвайте в такива програми при
първа възможност!
Заслужава си!

Център за развитие на човешките ресурси
1000 София, ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
тел.: (+359 2) 915 50 10, факс: (+ 359 2) 915 50 49
e-mail:hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg
Приемно време:
вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.
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