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Ръководител на проекта Гергана Япаджиева 

 
 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 

по 
Социално психологическа подготовка 

 
5 срещи по 2 учебни часа 

 
 
 

1. COVID – 19 в България и Европа 

2. Мерки срещу разпространение на COVID – 19 

3. Самостоятелно пътуване  

4. Организиране на пътуване извън страната 

5. Нагласи и очаквания при провеждане на международен стаж 

6. Работна програма при провеждане на международен стаж 

7. Аз и другите - решаване на казуси 

8. Толерантност, компромиси, приобщаване, приятелство 

9. Пътуване със самолет 

10. Подготовка за пътуване 
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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 

по 
Културна подготовка 

 
3 срещи по 1 учебни часа 

 
 
 
 

1. Европейски съюз – създаване, страни членки, цели и дейности  

2. Правата на гражданите в Евопейския съюз  

3. Виена, град на култура и изкуство 
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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 

по 
Професионална подготовка 

 
4 срещи по 2 учебни часа 

 
 
 

1. Географско положение, климат и история на Австрия 

2. Австрия – традиционни ястия 

3. Австрия – традиционни десерти 

4. Австрия – традиционни напитки 

5. Регионална кухня в Австрия 

6. Традиционни празници и обичаи в Австрия 

7. Обслужване в заведения за хранене 

8. Работа в кухня в заведения за хранене 
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Координатор на проекта Анелия Славейкова 
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