tour.reg България
Австрийско-български съвместен проект за насърчаване на
туристическото образование в България
финансиран от Austrian Development Agency,
по поръчка на австрийското Федерално министерство на външните работи
осъществен от КултурКонтакт Австрия и k·education Бюро за проекти София, съвместно с
Министерството на образованието и науката на Република България

Туризмът се смята за основен фактор на икономическото развитие в Югоизточна Европа.
Конкурентоспособните пазари са предпоставка за една устойчива обща Европа и за успешен
процес на интеграция. За да участва активно във формирането на този процес, КултурКонтакт
Австрия подкрепя развитието на едно ориентирано към бъдещето туристическо образование в
страните от Югоизточна Европа с “Рамкова програма за подпомагане на професионалното
образование по туризъм в Югоизточна Европа”.
Рамковата програма се основава на австрийските стандарти за туристическо образование и е
разработена на базата на опита от досегашни съвместни туристически образователни проекти
в Източна и Югоизточна Европа. Нейната силна страна е гъвкавостта на модулната програма.
Това означава, че е ориентирана към потребностите на трудовия пазар в съответната
целева страна.
Рамковата програма може да бъде възприета от всички страни в Югоизточна Европа.
За Албания, България, Хърватска, Черна гора и Румъния вече са разработени специфични
национални програми. Продължава разработването на следващи национални програми.
Националната програма tour.reg България (декември 2004 г. до март 2007 г.) е директно
свързана с резултатите от досегашните съвместни проекти с български туристически училища
(BAK TourMan 1998-2001 г. и TOUR NET 2001-2003 г.) и обхваща образователна и
консултативна дейност, разработване на учебни материали и инфраструктурни мероприятия.
Декларирана цел е подкрепата за развитие на туристическо образование, ориентирано към
практиката, което отговаря на международните стандарти за качество.
При това, в смисъла на устойчиво туристическо развитие, се форсира тясното сътрудничество
между училищата по туризъм и местната туристическа индустрия. Това ще даде допълнителна
възможност за ранна ориентация на учениците към предоставяне на услуги и обслужване на
клиенти.
Мероприятията за повишаване на квалификацията в областта на училищния мениджмънт
насърчават иновации както на равнището на училищното ръководство, така и на равнището
на обучението. За формирането на регионални училищни профили ще се разработват мисии
на училищата и ще се инициират училищни организационни процеси.
Чрез въвеждането на близко до практиката обучение с помощта на нови, модерни методи на
обучение, като разработването на проекти, ще се насърчават необходими за професията

ключови квалификации, като работа в екип, творчество, лична отговорност и лична
инициатива и същевременно ще се усвояват специфични за бранша компетенции.
Подготовката на мултипликатори дава възможност, наученото да се разпространява в
училища, които не са включени в проекта, и по този начин да се осигури системно въвеждане
на новото учебно съдържание и новите методи на обучение.
С помощта на учебни материали, които ще бъдат разработени за областите икономика, чужди
езици, хотелиерство и ресторантьорство и туристически мениджмънт, резултатите от проекта
ще се разпространят в цялата страна.
За повече информация се обръщайте към:
k·education Бюро за проекти София
www.k-education.at
Ева Ямбор / ръководител на проекта
Петя Цонкова / асистент
Борислава Бакърджиева / асистент

Национална финансово-стопанска гимназия
Ул. Розова долина 1
1421 София
тел/факс: 00359-2-963 13 80; 963 32 08
e-mail: k-education.sofia@kulturkontakt.or.at

Пилотни училища по проекта tour.reg България:

Професионална гимназия по икономика и
туризъм „Алеко Константинов“ Велинград
http://tit.cbivel.org
Александър Табаков / директор

Ул. Съединение 19
4600 Велинград
тел./факс: +359 359 54 075
e-mail: tit_vd@infotel.bg

Професионална гимназия по туризъм
Габрово
http://pgt.gabrovo.com
Диана Иванова / директор

ул.Бенковски 18
5300 Габрово
тел./факс: +359 66 801 093
e-mail: pgtgabrovo@mbox.stemo.bg

Професионална гимназия по туризъм
„Проф. д-р Асен Златаров“ Варна
www.mnet.bg/techtour
Иван Златанов / директор

Ул.Найден Геров 1
9000 Варна
тел./факс: +359 5264 26 69
e-mail: techtour2003@interbild.net

Софийска професионална гимназия по туризъм
Васил Гъдев / директор

бул.Сливница 182
София
тел./факс: +359 2 9867778
e-mail: thh_sofia@abv.bg

