
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ВЛИЗА В НОВ ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ + 

 

В нов проект по Програма Еразъм + , професионално образование и обучение ще участва 

Търновската гимназия по туризъм. Проектът „Новият Джедай - ново обединение за зелени 

доставки“  е иницииран от Мариа Скарл - асоциация от осем университета от Неапол и 

обединява партньори от осем страни - Румъния, Франция, Малта, Испания, Литва, Гърция, 

Италия и България. Европейски информационен център е българския участник в партньорство с 

гимназията. 

Проектът ще продължи 27 месеца и осъществи провеждането на кръгли маси за промените в 

туристическия сектор, предизвикани от Ковид – 19; международна конференция в Неапол за 

обмен на информация; разработване на електронен дистанционен курс на обучение за нова 

професионална фигура „Експерт по доставка на храни“ и обучение в онлайн среда.  

14 души от Велико Търново, представители на ресторантьорския бизнес и ученици от 

гимнацията ще проведат обучение по една седмица в приемащи компании във всяка от 

страните-участници. Велико Търново също ще приеме участниците в проекта през есента на 

2023. 

След приключването на проекта ще остане като завършен продукт разработен курс за 

въвеждането на нова професионална фигура на „Експерт по доставка на храна“. Създаването, 

развието, апробирането и провеждането на учебна практика по обучение за въвеждане на 

новата професионална фигура е основна цел на проекта и  ще бъде в съответствие със зелен и 

дигитален преходи на сегашния пазар на труда в осем страни от ЕС. Инициаторите на проекта 

очакват да се създадат партньорства между различни типове мрежи – професионални училища, 

подготвящи кадри за туристическата индустрия; ресторанти, туристически компании, 

обучителни организации с оглед осъществяване на дългосрочно сътрудничество и партньорство, 

което да доведе до разширен обмен и учебна практика на млади хора и професионално 

ангажирани специалисти.  
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