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Световен ден на храната- 16 октомври

• Учениците и учителите споделиха интернет
ресурси свързани с темите : „Как да пестим
храната?“, „Кои са последиците от глобалната
храна?“, „Причини да изберем местната,
сезонната и проста храна“.

• Проведоха се упражнения по четене на
етикети и изучаване на различните
хранителните добавки - Е. Учениците
дискутираха за ролята на добавките в
хранителната промишленост и възможните
ползи и рискове за здравето.

• информирахме се за ролята на Европейския
орган за безопасност на храните за защита
здравето на потребителите EFSA-
https://www.efsa.europa.eu/en



Европейска седмица на професионалните умения - 2020г
• Младшите посланици на Европейския

парламент в Професионална гимназия по
туризъм „Алеко Константинов“- гр.Банкя
подредиха изложба посветена на
класическата и традиционната кухня на
европейските народи

• След старателно проучване бъдещите
експерти в областта на
ресторантьорството представиха
известни ястия от кухните на България,
Ирландия, Португалия, Испания, Германия,
Италия и други европейски държави.



Европейска седмица на професионалните умения - 2020г
• . В периода 09- 13 ноември 2020г. се проведоха редица мероприятия под

ръководството на г-жа Анета Дякова.

• - на 10.09.2020г. се проведе онлайн среща между учениците от XII в клас и фирма
„Лаура-кетъринг“- партньор на гимназията с два базови обекта - Национален
дворец на културата и Интер експо център, в които учениците провеждат
учебна и производствена практика. Учениците се запознаха със стажантската
програма на фирмата и възможностите за професионално развитие и кариерно
израстване.

• - на 11.09.2020г.учениците от XI а клас разговаряха с представители на хотел
„Хилтън“-София. Чрез онлайн презентация те се запознаха с нововъведенията в
стандартите на работа свързани с безопасността на гостите в условията на
пандемия от COVID 19.

• - на 12.11.2020г. се проведе Ден на отворените врати. Учениците от 7-ми клас на
78 СУ „Христо Смирненски“- гр.Банкя в онлайн среща се запознаха с
възможностите за обучение в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, с
професиите, които могат да се изучават, с базовите обекти, в които обучението
се осъществява в реална работна среда.

• - Ученици от XIIб и XIIв класове представиха пред съучениците си презентации
на тема „Любими ястия от Европейската кухня“.



Коледни традиции и празници в Европа

• Младшите посланици на Европейския
парламент в Професионална гимназия по
туризъм "Алеко Константинов" гр Банкя и
съучениците им от 11в и 11 г класове
създадоха презентации на тема - "Коледни
традиции и празници в Европа". Те
споделиха презентациите със своите
съученици и учители и им пожелаха топли
и уютни семейни празници, Весела Коледа,
Щастлива Нова 2021 година и весела
ваканция. В презентациите са включени и
рецепти за традиционни коледни
сладкиши и ястия от цяла Европа.



Информационен център на Европейския съюз
в ПГТ „Алеко Константинов“гр.Банкя

• Младшите посланици на Европейския
парламент в Професионална гимназия по
туризъм „Алеко Константинов“ - гр.Банкя
обновиха информационния център на
Европейския съюз в училище, като
представиха на съучениците си
информационни материали и презентации
по следните теми: „Основни задачи на
Европейския съюз“, „Институции на
Европейския съюз“, „Символите на
Европейския съюз“. Чрез платформата
Школо презентациите бяха достъпни за
всички ученици, учители и родители в
нашето училище.



Информационен център на Европейския съюз
в ПГТ „Алеко Константинов“гр.Банкя



"Демокрация и участие - изборен кодекс"

• Младшите и старшите посланици на
Европейския парламент от
Професионална гимназия по туризъм
"Алeко Константинов" – гр. Банкя в
дните преди пролетната ваканция
представиха на училищната общност
презентация на тема: "Демокрация и
участие - изборен кодекс".
Презентацията беше споделена с
учителите и родителите на учениците
чрез електронния дневник в Shkolo.bg.



9 май – Ден на Европа

• За 9 май – Ден на Европа в
Професионална гимназия по туризъм
„Алеко Константинов“ гр. Банкя
младшите посланици на Европейския
парламент обновиха информационния
кът с изработени от тях постери.



9 май – Ден на Европа

• Младшите и старшите посланици на ЕП
споделиха с училищната общност – ученици,
родители, учители видеоматериали на тема

• 1.Какво постига ЕС
https://www.youtube.com/watch?v=m0Ypy-
zIbPk&ab_channel

• 2. Европейският парламент - функции,
правомощия, начин на работа

• https://www.youtube.com/watch?v=nettBdg77hM
&t=139s…

• 3. "Налага" ли ни нещо ЕС?

• https://www.youtube.com/watch?v=GCdNsPFcQIs
…

https://www.youtube.com/watch?v=m0Ypy-zIbPk&ab_channel&fbclid=IwAR3ddLs1_J7-O7r5P_T7H4z8Vf8gpYxXxXMz6G5E6WTearySX7y36Tmp9aQ
https://www.youtube.com/watch?v=nettBdg77hM&t=139s&ab_channel&fbclid=IwAR3BffeBI0E5MH9sUsjX2C9PB-GoEvuDXLHiNOuzYQQSN9ZGlVMubM0cQ9E
https://www.youtube.com/watch?v=GCdNsPFcQIs&ab_channel=SofiaPlatformSofiaPlatform&fbclid=IwAR2yHXDc_bL39b5GCpFFb8AMjFmtrr0QtScSI2PtIEvrnqs9qAVZp8LHSlM


9 май – Ден на Европа

• Със съдействието на училищния
психолог г-жа Л.Лилова и старшите
посланици на ЕП се проведе вътрешно
институционално обучение на
педагогическите специалисти на тема „
Европейски съюз - европейски
институции".- използвани бяха и
образователни материали
предоставени от Бюрото на ЕП в
гр.София по Програмата за училища
посланици на ЕП.



Професионална гимназия по туризъм „Алеко 
Константинов“ гр.Банкя

Маргарита Станоева,

Ръководител на Европейски клуб


