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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА
Проектът „MАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С КЛИЕНТИТЕ –
УЧЕНЕ ОТ ОПИТА НА ТЕНЕРИФЕ” се изпълнява от Национална финансовостопанска гимназия, гр. София в партньорство с Международен образователен колеж
Temis, финансиран по програма “Учене през целия живот”, секторна програма
„Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност”.
Преки ползватели на проекта са 40 ученици на възраст от 16 до 18 години,
обучавани в НФСГ, в специалност „Икономика и мениджмънт“. Международната лятна
практика се проведе през месеците юли и август на две групи с по 20 ученици на остров
Тенерифе, Канарските острови, Испания.
Проектът е в съответствие със стратегията за добавяне на мултикултурно
измерение в професионалното образование, насърчаване ученето в различна среда,
което да направи младите хора по-адаптивни, както на българския, така и на
европейския пазар на труда.
Целта е да се разширят професионалните умения, знания и компетенции на
ползвателите чрез запознаване с практическото приложение на концепцията за
управление на връзките с клиентите, както и стратегиите, подходите и инструментите
за успешен маркетинг в една от най-добре развитите туристически дестинации в
Европа – о-в Тенерифе.
Друга цел е да се разширят чуждоезиковите познания на учениците чрез
изучаване на испански език, да се добие опит за работа в мултикултурна среда, както и
да се подобрят социалните умения и уменията за работа в екип.
Групите започнаха своята практика със запознаване с местната структура на
управление и традициите в туризма. Посетени бяха кметството в Пуерто де ла Круз,
местния парламент в столицата Санта Круз, Асоциацията на хотелиерите на остров
Тенерифе, културни центрове в двата града и в старата столица Ла Лагуна.
Работата на учениците се състоеше в практически сесии, свързани с
подготовката на работни методи за реклама на местни забележителности, намиращи се
на територията на Пуерто де ла Круз с цел популяризиране и насърчаване развитието
на туризма в региона. Резултатите бяха изработване на рекламни сайтове, брошури,
списание, диплянки и книжки. Всички използвани материали са уникални - със
собствен снимков материал и текстове на два езика -английски и испански.
В съботните дни бе организирана културна програма с акценти туристически и
културни забележителности на целия остров Тенерифе. Посетиха се градове и
местности от южната и северната част на острова, както и вулкана Тейде.
Практиката приключи с представяне на резултатите от ръководителя на проекта
Карлос Вентура в кметството на Пуерто де ла Круз. Всеки екип бе отличен със добрите
си разработки. На учениците бяха връчени сертификати и оценка за работа им.
ОТЗИВ НА АНГЕЛ ВАКАРЕЛСКИ

Този проект ми помогна да разширя професионалните си умения, знания и компетенции
в областта на маркетинга и концепцията за управление на връзките с клиентите чрез
практически опит в една от най-добре развитите туристически дестинации в Европа
(Тенерифе), с установени стандарти и добри практики в маркетинга. Той спомогна за
развитие на чуждоезиковите ми познания чрез изучаване на нов език за мен – испанския.
Обогати опита ми в мултикултурна среда и подобри социалните ми умения и уменията
ми за работа в екип.
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Почивните дни прекарвахме в пътешествия. Посетихме столицата, както и много градове
из острова. Станах свидетел на изкусните традиционните къщи, които ме впечатлиха с
богатата си архитектура. Посетих много културни центрове из целия остров, включително
и в старата столица Ла Лагуна. Свободното си време прекарах в почивка и наслаждение на
красотите на острова. Имах щастието да присъствам на два от най-големите празници на
града, да усетя атмосферата, багрите и ароматите на техните обичаи. Насладих се на
красивата природа и посетих местните забележителности като ботаническата градина и
невероятния Лоро парк.
Ползите от моето обучение в чужбина се изразяват в уменията, които придобих:
• Умения за извършване на маркетингови проучвания, свързани с концепцията
„Грижа за клиента”;
• Умения за изготвяне на анкети за проучване на мнението и отношението на
клиентите към местните продукти;
• Умения за провеждане на "face-to-face" анкети сред собственици на търговски
обекти и заведения;
• Умения за разработване на маркетингови материали;
• Умения за изработване на QR код за търговски обекти и заведения;
• стратегиите за печелене на нови клиенти;
• Умения за електронен маркетинг чрез Интернет и социалните мрежи.

ОТЗИВ НА ДИМИТЪР ТЕРЗИЕВ

От 1 до 31 юли имах удоволствието да участвам в проекта “Маркетинг и управление на
връзките с клиентите – Учене от опита на Тенерифе“.
Проектът включваше езикова и културна подготовка, като накрая трябваше да държим
тест за нивото на езика и след успешното му преминаване, на 1 юли сутринта тръгнахме
към дестинацията ни.
Престоят ми там, беше един от най-вълнуващите, като много се радвам, че успях да
замина, въпреки конкуренцията по проекта. Първите дни бяха, за да се обучим и да
опознаем средата в която се намираме. В града имаше много туристи и по улиците почти
винаги беше пълно. Имаше много интересни места, на които ни водиха като: плувния
комплекс „Лаго Мартианес“; най–високия връх в Испания – Тейде; най-старото дърво в
Испания – Драконовото Дърво; зоологическата градина Лоро Парк, с най- много видове
папагали и морски обитатели, както и един от най–добрите аквапаркове в Европа – Сиам
Парк. Други места на острова, които посетихме бяха плажът Playa de las Americas и
столицата на острова – Санта Круз де Тенерифе. Научихме много полезна информация за
Испания, за Канарските острови и за остров Тенерифе.
По време на престоя ни, се запознахме с кмета на града – Пуерто де ла Круз. Той ни
обясни какво трябва да знаем за града, традициите му и обичаите му.
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Именно в Пуерто де ла Круз, прекарахме цялото си време. Обикаляхме града почти
ежедневно и си прекарахме чудесно. Най-голямо впечатление ми направо „Лоро Парк“
и плажът Пунта Брава, който бе един от най-хубавите, на които съм бил.
По време на престоят ни времето беше постоянно хубаво, което ми направи добро
впечатление, понеже бях чел, че там често времето е облачно и вали. За моя радост,
това не се случи по време на престоят ми там. Посетихме абсолютно всички
туристически обекти в града. От всичко бях впечатлен.
Времето, което прекарах на острова, никога няма да го забравя. Бях изключително
доволен и се надявам някой ден отново да посетя това великолепно място.

ОТЗИВ НА ДЖОЗЕФИНА ФАДИЛ

Участието ми в проекта „MАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С
КЛИЕНТИТЕ – УЧЕНЕ ОТ ОПИТА НА ТЕНЕРИФЕ” беше една страхотна възможност
за придобиване на опит в една реална работна атмосфера. Успях да се науча как да
работя в екип, какво е най-важното за една реклама, общувах с местните жители и имах
привилегията да разбера какво е да живееш на курортен остров. След проведените
педагогическа, културна и езикова подготовка, аз се чувствах напълно подготвена за
заминаването и провеждането на мобилността. Проектът беше с практическа насоченост
и поставените задачи ми помогнаха повече в това да бъда по-индивидуална, упорита и
уверена в процеса на работа и изпълняването на възложените задачи. В трудни моменти,
нашите учителки бяха насреща и помагаха много в сферата на информационните
технологии, както и с проверка на преводите на английски език. Координаторите ни
насърчаваха и помагаха да се справим с възложените задачи.
Радвам се, че създадох нови приятелства, че станах по-отговорна и делова. Щастлива съм
от факта, че имах привилегията да бъда част от този проект, защото останах с трайни
знания, придобити умения и много незабравими мигове след приключване на
мобилността.
ОТЗИВ НА ЛИЛИЯ ДЮЛГЕРОВА

Радвам се , че имах възможността да съм един от двайсетте кандидата, одобрени за
участие в проекта „MАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С КЛИЕНТИТЕ –
УЧЕНЕ ОТ ОПИТА НА ТЕНЕРИФЕ” по програма "Леонардо да Винчи", дейност
"Мобилност". За мен това беше практика, през която придобих нови знания и умения в
областта на маркетинга, както изучаване и практикуване на испанския език. Упражних
комуникационните си умения, подобрих работата си в екип, придобих опит в
провеждането на интервю с работодател, създаване на стратегии и изготвяне на рекламни
материали с помощта на различни компютърни програми.
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Интересно и полезно за мен бе и посещението на този невероятен остров,
общуването с местните хора и наблюдението на техните обичаи и култура, както и
бизнес отношенията. Освен приноса за по-нататъшното ми професионално развитие е
налице и по-голямото ми желание за участие в други подобни проекти, които ще ми се
предоставят в бъдеще.
Решението ми за участие в проекта бе съпроводено от добрата организация и
информираност за всички подробности , дейности, отговорности и задължения. Моите
ръководители от България както и тези от посрещащата организация се бяха постарали
да остана удовлетворена. Положих много труд и усилия за да представя на ниво както
себе си, така и моето училище, а в замяна получих шанса да усетя работната атмосфера в
една нова държава, както и да посетя редица забележителности на остров Тенерифе.

ОТЗИВ НА ДЕНИСЛАВ МИЛАНОВ

Престоят и практиката ми в Тенерифе ми помогнаха да се развия като личност и
да израсна на професионално и нравствено ниво. Развих усет за по-лесно и бързо
ориентиране и адаптиране в непозната среда, умението да комуникирам с непознати за
мен хора, особено чужденци и да им задавам въпроси, отговорите на които да ме
ориентират в градска среда. На работното място се научих най-вече как се работи в
офис среда. Развих умението си да контактувам и общувам делово, както и да се
обличам по най-подходящия начин в тази сфера. Доразвих езиковите си и
икономически знания както на испански, така и на английски език. Обогатих
речниковия си запас на тези два езика. Придобих нови културни познания за Испания
от приемащата страна и местните хора. Научих се как да създам виртуална карта и
маршрут, как да боравя с програмата Adobe Photoshop и Adobe InDesign и да създавам
рекламни материали чрез тези две програми. И на последно място, но не по важност,
защото най-много се гордея с него е развитието на умението да се работи в екип.
Според мен това умение има съществена важност в професионален и личен план и се
радвам, че го тренирах и доразвих.

ОТЗИВ НА ДИМАНА БЛИЗНАШКА

Седем месеца изучавахме усилено испански език като полагахме много тестове, с
цел по-добро използване на език. Имахме също така културна и икономическа подготовка,
които ни помогнаха много в работата през месец юли.
Полетът от София до Тенерифе бе организиран много добре. В 15 часа местно
време кацнахме на летището в Тенерифе, където бяхме посрещнати от координаторите
Карлос Вентура и неговия колега - Пирмин.
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При пристигане в хотела, бяхме настанени в удобни и уютни стаи. Нашата бе с
изглед към най-високия връх в Испания- Тейде и имахме възможност да се
наслаждаваме на неговата величественост денонощно. След като се настанихме и
отпочинахме цялата група беше разведена от домакините на първата ни разходка из
града. Въпреки, че бе малко пренаселен, нормално за един туристически град, Пуерто
де ла Круз за мен си остава едно невероятно красиво и интригуващо място. В него
можеш да откриеш всичко, което търсиш в мечтания дом: забавление, топли хора,
място за спорт и удобен градски транспорт.
Очаквах с нетърпение първия си работен ден, през който бяхме разпределени на
групи със задача популяризиране на различни туристически обекти. Нашата група се
занимаваше с откриване , описване, заснемане на общо 10 традиционни тенерифски
къщи и изготвянето на удобен туристически маршрут за тяхното посещение.
Изготвихме също така брошури, сайт и страница във фейсбук, с които аз лично много
се гордея.
За да открием нужната ни информация, групата посещаваше различни обекти.
Със Светла например ходихме многократно до архивите на Тенерифе, намиращи се в
кметството и до библиотеката, отделно посещавахме и туристическия център в града.
От всички институции намерихме това, което търсихме и на всички места, които
посетихме бяхме посрещнати топло и с готовност да откликнат на молбите ни.
В свободното си време посещавахме различни туристически дестинации, сред
които споменатият по-горе връх Тейде, столицата на Тенерифе, Лоро парк, Ла Оротава,
Ел Медано, Канделария и други живописни места, като Плая дес Америкас - известен и
много красив курортен град.
Групата ни имаше уникалния шанс да присъства на невероятните, изпълнени с
живот, музика и веселие, празници на града. Усетихме пулса на града и живяхме дори и
за месец като местното население.
Но месецът свърши прекалено бързо и дойде време да се разделим със
страхотните плажове на Тенерифе.
За мен този един месец бе най-страхотния в моя живот и никога няма да забравя
приятелствата, които завързахме на острова и въздействието на този нов свят върху
мирогледа ми и начина ми на живот.

ОТЗИВ НА АЛИС ВАСИЛЬОВСКА

Незабравими моменти са всички места, които посетихме в свободното време:
- Ботаническата градина на Пуерто де ла Круз, където видяхме уникални растителни
видове;
- Екскурзия в южната част на остров Тенерифе. Посетихме Канделария където
разгледахме голяма и красива катедрала. Минахме през градчето Ел Медано, след което
се отправихме към Плая де Американо и направихме първия плаж.
7

което се отправихме към Плая де Американо и направихме първия плаж.
- Посетихме комплекс от басейни " Лаго Мартианез"
- Присъствахме на местния празник " Baile de Magos" където всички местни жители и
част от туристите се обличат в пъстри носии и като рибари. Всички са усмихнати и
дружелюбно настроени. Свири оркестър и всеки носи нещо за ядене и пиене, което да
сподели на общата трапеза.
- Имахме удоволствието да присъстваме и на още един празник - " Embarcacion de la
Virgin Carmen". Това е най-големия празник за хората от острова. Чества се втория
вторник на м. Юли в чест на Кармен, покровителка на моряци и рибари. Всяка година
се изнася статуята на светицата за шествие по улиците на града, докато жените пеят
песни, а мъжете изстрелват фойерверки. - Посещение на вулкана ТЕЙДЕ. Първата ни
спирка бе музея на вулкана, а след това се отправихме към самия вулкан, като
стигнахме до 2200 м. надморска височина. Самият вулкан "El Teide" е висок 3718 м.
- Посетихме най-елитния град на остров Тенерифе - Ла Оротава. Посетихме къща-музей
с традиционни носии.
- Посетихме град Икод де лос Бинос. Видяхме Драконовото дърво, което е на повече от
2000 год., след което дегустирахме местни ликьори и сладка.
- Организираха ни барбекю извън града. Прекарахме си прекрасно.
- Посетихме и световно известния увеселителен парк "Loro Parque Tenerife" .
Първоначално е бил създаден като парк за папагали и след това се превръща в найголямата атракция на Тенерифе след кратера Тейде.
Паркът Лоро е дом на най-голямата колекция папагали в света, в която има над
300 вида. Организират се различни представления с морски лъвове, делфини, папагали,
горили, шимпанзета, тигри, фламинго, алигатори, костенурки и др.

ОТЗИВ НА ВАЛЕРИЯ КАЛИНОВА

Дейностите в България по отношение на предварителната подготовка бяха на
много високо ниво. Те бяха отлично разграничени и планирани добре във времето.
Информацията беше представена по интересен начин - под формата на презентации и
дискусии. В Испания организацията на практиката също бе много добре организирана,
което включва и настаняването, изхранването и културната програма. Обръщаше се
изключително голямо внимание на точността и прецизно свършената работа.
В рамките на трите модула придобих базови знания, изключително полезни за
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провеждането на мобилността. Помагаха ми през целия престой на о-в
Тенерифе.
В рамките на трите модула придобих базови знания, изключително полезни за
провеждането на мобилността. Помагаха ми през целия престой на о-в Тенерифе.
• За подготовката по испански език ни бяха предоставени безплатни учебници,
учебни тетрадки, тетрадки и разговорници. Получихме умения за разбиране на
елементарна реч и водене на разговор. Това ми помогна по време на комуникацията в
ежедневието. Усвоихме основни професионални термини, които ми бяха нужни по
време на професионалните дейности на поставените задачи по време на практиката.
• Педагогическата подготовка бе с акцент маркетинг и управление на връзките с
клиента. Получихме познания за потребители и клиенти; Как да разпознаваме
клиентите; Коя реклама е ефективна, тяхната същност, значение, предпоставки за
възникване и приложение в сферата на услугите и туризма;
• Културната подготовка бе за историята, културата, обичаите и икономиката на
Испания. За добрата ми подготовка имаше значение и предоставените безплатни
информационни пакети и CD по темата, които ни дадоха допълнително информация и
дообогатиха знанията ни за културата на приемащата страна. Имахме предварителна
информация за мястото, където ще бъдем, както и за Канарските острови. Създавахме
презентации по теми свързани с Испания с нейните културни и исторически
забележителности и междукултурни особености. Всеки екип трябваше да представи
отделна тема
• В гимназията в учебната платформа Moodle, бе организиран курс в който се
качваха всички лекции и материали по предварителната подготовка. Това
изключително много ни помогна за добрата ни подготовка.
Това ни даде увереност и придобихме опит за по-добро представяне на
наученото.
Знаехме коя е приемащата организация – колежа Temis. Предварително знаехме
програмата на практиката, дневния график и културната програма. Знаехме в кой хотел
ще сме настанени, като от сайта на хотела видяхме неговото разположение и условия.
Всичко това ни даваше сигурност, помогна ни по-бързо да се ориентираме и
адаптираме в новата среда. Считам, че цялостната оценка във връзка с предварителната
подготовка е отлична, защото ми позволи да се справя с всяка от възложените задачи и
успях да науча много нови, полезни и интересни неща свързани с Испания.
По време на практиката задачата на нашият екип бе местния комплекс Lago
Martianez. Разработвахме рекламни материали за него като брошури, сайт (английска и
испанска версия), който ни отне най-много време, списание и флаери. Направихме
виртуална разходка и изключително много снимки на мястото, които да включим в
галерията. Виртуална разходка из о-в Тенерифе ни помогна да добием представа за
неговото географско разположение. Накрая, но не на последно място, създадохме уеб
страница във фейсбук на комплекса от басейни. По време на моята мобилност на о-в
Тенерифе придобих способността за съвместима работа в екип и разбирателство с
останалите хора, способност за презентиране, споделяне и обсъждане на общи идеи и
проекти.
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ОТЗИВ НА ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА

За проекта и възможностите му разбрах от Националната финансово-стопанска
гимназия, в която уча. Мотивирах се и подадох молба и формуляр за участие. След
това, за да се извърши подбор и класация, трябваше да кандидатствам с мотивационно
писмо. По-късно се явих и на интервю пред комисия. След като ме одобриха,
подготовката ми за участие в мобилността бе предоставената от програмата и
училището, където се проведоха три основни курса. Аз взех участие във всеки един от
тях.
Първият курс беше по испански език за покриване на ниво А2. Той се състоя в
рамките на 162 часа. В края на обучението се обърна внимание на основни термини,
изрази и словосъчетания от сферата на икономиката, които бяха от огромна полза в
предстоящата ми практика.
Другият курс, който се проведе в гимназията беше свързан с педагогическа
подготовка. Периодът на занятията беше 20 часа. Темите, които се застъпиха, бяха
свързани с: Ефективна реклама и креативност; Мениджмънт и съвременни аспекти на
концепцията “Грижа за клиента” в сферата на услугите и туризма. Всичко това ми
помогна за провеждане на практическите дейности, отлично изпълнение на поставените
задачи и инструкции и полагане на професионален труд, отговарящ на международните
стандарти и изисквания.
Имахме и курс отнасящ се до културната ни подготовка за Испания и поконкретно за остров Тенерифе. Той се проведе в рамките на 18 часа като за цел имаше
да ни запознае с културните и исторически ценности на страната-домакин,
икономиката, спецификата на трудовите и обществени навици, културните особености
и различия.
Цялата информация беше представена по интересни начини - например под
формата на презентации и дискусии. Всички тези дейности бяха организирани и
разпределени много добре в училище.
Практиката ми на остров Тенерифе също бе отлично организирана.
Една от ползите, които са придобити по време на мобилността ми на остров
Тенерифе, е свързана с обогатяването на културните ми познания относно Испания
както от приемащата страна, така и от местните хора.
Тази практика ми помогна да се развия като личност и да израстна на
професионално и нравствено ниво. Научих се да работя в екип, да поемам отговорности
и да изпълнявам поставените задачи, както и да се обличам подходящо в деловата
сфера.
Също така доразвих езиковите си и икономически знания както на испански,
така и на английски език. Научих се как да боравя с програмите Adobe Photoshop и
Adobe InDesign и да създавам рекламни материали чрез тези две програми. Други ползи
са създаването на нови контакти и упражняването на езиковите знания.
Практиката ми на остров Тенерифе също бе отлично организирана.

10

Една от ползите, които са придобити по време на мобилността ми на остров
Тенерифе, е свързана с обогатяването на културните ми познания относно Испания както
от приемащата страна, така и от местните хора.
Тази практика ми помогна да се развия като личност и да израсна на
професионално и нравствено ниво. Научих се да работя в екип, да поемам отговорности и
да изпълнявам поставените задачи, както и да се обличам подходящо в деловата сфера.
Също така доразвих езиковите си и икономически знания както на испански, така
и на английски език. Научих се как да боравя с програмите Adobe Photoshop и Adobe
InDesign и да създавам рекламни материали чрез тези две програми. Други ползи са
създаването на нови контакти и упражняването на езиковите знания.

ОТЗИВ НА ДЕСИСЛАВА КАМБУРОВСКА

Много се радвам, че бях одобрена за участие в практиката, като осъзнавам
бъдещите предимства, които тя ми дава и участието в такъв проект е уникален шанс, на
който не могат да се радват много ученици. Благодарение на него, участниците
израствахме в професионален и в личен план, като се научихме и придобихме навиците
да се справяме с всекидневните ситуации сами и да се грижим за себе си изцяло, както
и да поемаме професионални задължения, да работим в екип, за постигане на една
обща цел, да носим отговорност и да даваме обяснения за тях пред останалите
участници от екипа и пред ръководителите на работата ни.
Практиката има изключително полезна роля за мен и за моето бъдещо CV.
Уменията, които придобих по време на работата правят впечатление и мисля, че ще са
ми предимство при всяко бъдещо интервю и утвърждаване на ново работно място.
Сертификатите, които получих също са с европейска валидност и тежест и са
уникални, което предполага качествата и усилията, положени за получаването им.
Придобитите ползи не са само от самата практика, но и от подготовката за нея.
В професионален план - научих нов европейски език (на основно ниво), придобих
допълнителни знания в областта на икономиката, маркетинга и рекламата, с които
планирам да се занимавам в бъдеще. Също така опознах една нова страна и култура,
като може да се каже, че за толкова време успях да я опозная почти до основи и да се
впиша в местната обстановка. Създадохме и много успешни, професионални и не само,
контакти, които се надявам, че ще съхраним за в бъдеще.
В личен план израснах, станах още по-дисциплинирана, отговорна и адаптивна
като това се случи точно в подходящата възраст.
По време на практиката, придобих работни навици, най-малкото съобразявайки
се с необходимото облекло. Приложихме на практика, научените на теория знания по
икономика и маркетинг.
Времето за адаптация беше много малко, тъй като предварителните подготовки
ни запознаха със средата и много скоро ние започнахме да се чувстваме в свои води.
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ОТЗИВ НА ДЕСИСЛАВА КАМБУРОВСКА
ни запознаха със средата и много скоро ние започнахме да се чувстваме в свои
води. За това допринесе и организацията, която поне от страна на моите ръководители и
сътрудници от Испания, беше без забележка. И ние, и нашите родители получихме
отговори на всичките си въпроси, зададени на двете проведени родителски срещи и
това ни донесе нужното спокойствие, за да се концентрираме достатъчно върху
полезната и забавната част от пътуването.
Освен с другите плюсове, нашата група се сближихме много, споделяйки цял
месец всичките си тревоги и радости и всичко протече много леко, по план и успяхме
да извлечем максимално най-полезната и забавна част от практиката.

ОТЗИВ НА ДИАНА ТУЕЧКА

Предварителната подготовка за мобилността беше изключително полезна и
приложима в реалната среда, в която попаднахме на о-в Тенерифе. Тя се състоеше от
три модула. Първият модул бе проведен езиков курс, които ни помогна да усвоим
езика, да преодолеем страха и да заговорим на чужд език, да участваме в разговор да
разбираме чуждата реч. Смятам, че курсът беше изключително полезен, проведен по
интересен начин, който ни предизвикваше да учим с удоволствие, а не по задължение.
Вторият модул беше културна подготовка свързана с историята, географията,
културните забележителности, обществените навици и взаимоотношения. Начинът, по
който се проведе, беше интригуващ, чрез представяне на презентации и практически
уроци, които ни помагаха да усвоим лесно новата информация и запознаване с нови и
интересни факти. Третият последен модул беше педагогическа подготовка свързана с
маркетинга и връзките с клиенти, както и с ефективността на рекламата.
Моето училище и колежът Temis поддържаха постоянна връзка и обменяха
нужната за подготовката ни информация. На сайта на училището бяхме уведомявани
за необходимите документи за пътуването и престоя. Проведоха се и две родителски
срещи свързани с предстоящото пътуване. Смятам, че организацията беше на много
високо ниво.
Имахме възможността да разгледаме забележителностите и интересните места
на остров Тенерифе, да се запознаем с културата и живота на местните жители.
Водихме разговори с местното население и се наслаждавахме на красотата на острова.
Практиката ни се проведе в офис в близост до хотела, в който пребивавахме.
Първият работен ден с всеки един от нас беше проведено интервю, предразположиха
ни и ни позволиха да се представим в най-добрата си светлина. След това ни разделиха
на екипи и ни възложиха задачите. Темите бяха интересни и предизвикаха нашия
интерес да работим върху тях.
Смятам, че придобитият ми опит в този един месец на о-в Тенерифе ще ми бъде
от голяма полза в бъдеще. Получих нови знания, добих нови компетенции, успях да
усвоя до голяма степен испанския език, научих се на ред и дисциплина. Съумях да
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работя в екип с хора, които не познавам добре. Наложи ми се бързо да се адаптирам към
средата, в която попаднах, да водя разговори на чужд език, да поемам отговорност за
извършените задачи. Обогатих знанията си и професионалните си умения.
Сертификатите, които получих ще са от голямо значение, когато кандидатствам за работа и
ще ми дадат един по-добър и по сигурен старт. Получих сертификат за успешно завършена
педагогическа и културна подготовка. От езиковия център - сертификат за участие в курс по
испански език ниво А2. От колежа Temis - препоръка за бъдещи работодатели,
характеристика за успешното ми представяне, удостоверение за участие и три сертификата
от кметството на Пуерто де ла Круз, Асоциацията на хотелиерите и обединението на
общините в Тенерифе.

ОТЗИВ НА МАГДАЛЕНА ТРАЙКОВА

Проектът „Маркетинг и управление на връзките с клиентите – учене от опита на
Тенерифе” по програма „Леонардо да Винчи” е една отлична възможност за подпомагане
развитието на ученици в сферата на маркетинга и управлението. Той ще им помогне да
придобият нови знания и компетенции както в работната среда, така и в свободната
комуникация. Учениците ще имат възможността на научат и усъвършенстват познанията си
по испански език – най-говоримият език в света. Участието им ще спомогне придобиване на
опит в работна среда, запознаване с процеса на работа. Ще бъде и от голяма полза за
развитието на личностните им компетенции като адаптация, отговорност, работа в екип,
изпълнение на точно определена задача, работа с компютърни програми и платформи.
Проектът е отлична възможност за развитие на мултикултурното професионално
образование личното си участие в този проект, мога гарантирам, че всеки един, който бъде
част от него, ще успее да придобие нови познания и умения относно маркетинга и
управлението и ще има много голяма възможност за успешна бъдеща професионална
реализация.
Освен всичко това, имахме възможността на посетим една богата на история и
култура страна – Испания. Успяхме да научим много повече за нея отколкото бихме могли
от някой учебник. Посетихме едни от най-красивите местности, най-известните градове и
забележителности. Завързахме стабилни приятелства с хора от другия край на континента
Европа.
Смятам, че всеки един, който вземе участие в този проект ще има безброй много
ползи от участието си и ще бъде горд и доволен с постигнатия успех. С удоволствие бих
препоръчала този проект и бих насърчавала бъдещото му развитие.

ОТЗИВ НА МАРИЯ ПЕТКОВА

Участието в такъв проект дава възможност участниците да подобрят и обогатят
своите умения и знания, да придобият нови професионални умения, да практикуват чуждите
езици, които изучават. Проектът обогатява културата и познанията им.
Работния ден започваше в 9.00 часа и приключваше в 16 часа с почивка между 12 и 13
часа за обяд.
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Изискваше се облекло, подходящо за работа в офис. Разпределянето на задачите за
деня започваше, като всеки екип задаваше въпроси и предлагаше своите идеи за
обсъждане и реализиране. Работата освен в офиса се извършваше и извън него, като
учениците по свои предложения, или по препоръка на ръководителите излизаха в града за
проучване на своя обект. Имаше екипна работа, както и споделяне на вече придобит опит.
Участниците бяха разделени на четири екипа работещи по конкретни проекти,
свързани с емблематични обекти на територията на Пуерто де ла Круз.
Проектите бяха: Lago Martianez; Puerto Street Art; Traditional houses.
А нашият екип в състав: Лилия, Десислава, Моника, Мартина и аз, Мария трябваше
да работим върху „Museums of Puerto de la Cruz“
Резултатите бяха изработване на рекламен сайт на два езика, брошура и списание.
Изключително полезна за мен бе работата в екип и споделяне на опит.
Всички използвани материали са уникални - със собствен снимков материал и текстове на
два езика -английски и испански. За изработването им се използваха информационни и
комуникационни технологии. Работата, добрите практики и резултатите се споделяха в
блог.

ОТЗИВ НА МАРТИНА ПЕТКОВА

В края на престоя си в Испания получих: препоръка, характеристика за доброто ми
представяне в проекта, удостоверение за участие, три сертификата за посещение на
кметството на Пуерто де ла Круз, обединението на общините в Тенерифе и асоциацията
на хотелите в Тенерифе.
Имам нови познания в областта на маркетинга и туризма. Научих се да бъда точна,
да преценявам времето си, да работя в екип, да пренебрегвам емоциите си, за да нямам
конфликти с останалите. Сега съм по-организирана и изпълнявам задълженията си
стриктно. Сертификатите и препоръката, която получих накрая отварят много врати за
бъдещето ми. Улесняват намирането на работа и доказват моята активност,
заинтересованост и ентусиазъм.
Този проект помага да израснеш, да се сблъскаш с отговорностите на работното
място и да станеш по-точен и отговорен към поставените задачи и по-коректен към
хората в екипа.

ОТЗИВ НА РЕНИ ЗАРЕВА

Практиката, проведена на остров Тенерифе беше изключително полезна и важна за
мен както за личностното, така и за професионалното ми израстване и развитие. Добих
ценни знания и умения, които биха ми били полезни в бъдеще. Практиката ме научи
ОТЗИВ НА РЕНИ ЗАРЕВА
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Програмата ни беше предварително подготвена и представена, което ни
помогна по-лесно да се ориентираме. Чрез направените посещения в различни градове
на остров Тенерифе се запознахме с подробности за живота и културата там.
Бяхме разделени на четири групи, като всяка от тях имаше специфични задачи в
сферата на туристическия бизнес. Това ни помогна да добием всеобхватна представа за
тази сфера на икономиката. Особено важно е, че чрез съвместната дейност на групите
се научихме да работим в екип. Поставените ни задачи бяха целенасочени, събирахме
информация за културните забележителности, синтезирахме я и откроявахме силните
позиции. Всичко това съдейства да изградим умения за работа с различни компютърни
програми за създаване на рекламни материали и презентации. Запознахме се със
същността на рекламата като продукт, предназначен да продава.
Извън пряката ни ангажираност в работата, проектът се оказа от голяма полза за
личностното ни израстване и развитие. Едномесечният ни престой на острова ни научи
най-напред на самостоятелност. Силно ми впечатлиха точността и отговорността на
хората там при изпълнението на дейностите и това породи у нас стремеж за
придобиване на тези качества. Разбрахме колко важно е човек да ги притежава, за да
бъде успешен.
Незабравим момент за нас беше, че престоят ни съвпадна с времето на
провеждане на двата големи празника през месец юли. Те оказха върху на с силно
впечатляващо и обогатяващо въздействие. Ние обикнахме остров Тенерифе и хората
там.
Завърнахме се в България с нови знания, създали нови приятелства, с много
положителние емоции и културно обогатени.
Смятам, че провеждането на такива проекти дава чудесна възможност на
младите хора да се изграждат професионално и личностно, да разширяват кръгозора си
и да имат високи цели в живота си.

ОТЗИВ НА МОНИКА МИТКОВА

Участието в един такъв проект дава възможността на участниците да подобрят и
обогатят своите умения и знания, да придобият нови професионални умения, да
практикуват чуждите езици, с които могат да боравят. Проектът обогатява културата и
познанията на участниците в него. Той дава необходимите умения за адаптиране към
работата в екип, за подобряване на организационните умения и дисциплината на всеки
един поотделно. Ползите са много и са свързани с бъдещото развитие и обучение в
страната или чужбина.
Предварително проведеното обучение в сферата на икономическата, културната и
езиковата подготовка, дава необходимите на участниците знания и необходимия старт
за успешно и отлично представяне по време на едномесечния стаж. Когато участниците
решат да кандидатстват по подобни проекти, трябва да са готови да дадат всичко

16

от себе си и да отделят необходимото от свободното си време за първоначалната
подготовка. Участниците получават също така и познания в сферата на маркетинга,
икономиката и кореспонденцията; лично и професионално израстване, нови знания,
обогатяване на общата им култура, подобрение на работата в екип, бързо адаптиране
към нова среда, нови контакти, запознаване с чуждата култура; приучават се на построга дисциплина, по-добра организация и да поемат нови отговорности.
Всички ученици получават Европас мобилност, Сертификат за успешно
завършена предварителна педагогическа и културна подготовка. От езиковия център,
осигурил преподаватели по испански език, получават Сертификат за участие в курс по
основи на испанския език и взето ниво А2. В края на едномесечния престой от
приемащата организация получават: препоръка за бъдещи работодатели;
характеристика за успешното им представяне по проекта, удостоверение за участие,
три сертификата за посещение на кметството на Пуерто де ла Круз, обединението на
общините в Тенерифе (Cabido Insular) и асоциацията на хотелите в Тенерифе.
И приемащата и изпращащата организация влагат максималното от себе си за
успешното реализиране на проекта и възложените задачите, свързани с него.
Програмата е изключително полезна и ползотворна. Повече ученици трябва да се
възползват от нея и нейните плюсове!

ОТЗИВ НА ХРИСТИНА ЛОЗАНОВА

Престоят ми на остров Тенерифе мога да определя като невероятен! Получих
голяма полза от престоя си там, както в образователен, така и в личен аспект.
От проекта придобих стабилни познания в областта на маркетинга - научих се
как да правя успешно търсене проучване, анализ и разработване. Смятам, че това ще ми
е от полза в по-нататъшното ми обучение и развитие. Запознах се с концепцията
"Маркетинг и управление на връзки с клиенти", което считам, че ми осигурява
конкурентно способни предимства за бъдещата ми кариера. Също така разширих
познанията си в областта на чуждите езици, което от своя страна ще улесни общуването
ми с хора от различна националност.
Получих невероятната възможност да се докосна до испанската култура, като
присъствах на два от големите празници на града, в който бяхме отседнали – Пуерто де
ла Круз и да видя интересни и единствени по рода си места, като вулкана Тейде, Лаго
Мартианез, Лоро парк, Сиам парк. Посетих различни и красиви градове на острова,
общувах с местни хора и обмених много интересни познания с тях!
Приемащата организация, в лицето на Карлос Вентура и асистента Пирмин, ни
прие изключително гостоприемно! Хотелът, в който се настанихме имаше много добри
условия, които покриваха всичките ни нужди, а храната беше превъзходна! По
отношение на организацията, мога да кажа, че всичко бе много прецизно планирано и
добре спазено във времето. Нашите учители – Марта Караманова и Диана Станчева
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бяха винаги отзивчиви и готови да помогнат с каквото могат, при евентуална
нужда.
Без съмнение мога да кажа, че прекарах един незабравим месец в Испания и
сърдечно пожелавам на всекиго да получи възможността, която получихме ние!

ОТЗИВ НА СВЕТЛА КОЛЕВА

Останах изключително доволна от престоя ми на остров Тенерифе. Успях да
завържа нови контакти и да създам нови приятелства. За мен това бе най-важното.
Научих се да бъда по-търпелива, по-сдържана и дори по-отговорна. Осъзнах, че не всеки
може да има шанса, който на мен ми бе предоставен. Осъзнах, че съм късметлийка.
Много добре знам, че има хора, които никога не са имали или никога няма да имат
възможността да посетят място като това, на което аз бях.
На острова имах безброй незабравими моменти. Това, което най-добре ще
запомня, е колко много се смях, колко щастлива и доволна бях. Открих, че светът е
пълен с прекрасни хора – всеотдайни, добронамерени, щедри. Подкрепа и разбиране ми
дадоха хора, от които не съм очаквала това.
Високо ценя и опита, който можах да получа благодарение на практиката ми на
остров Тенерифе. Сега се чувствам по-сигурна в себе си, знам как да действам, какво да
правя и, разбира се, какво не бива никога да правя. Разбрах, че във всяка ситуация е
нужен компромис и колкото по-бързо осъзнаеш това, толкова по-добре за теб. Научих, че
екип не се сформира за ден или два. Той е формация, изградена с много търпение и
постоянство.
Успях да извлека най-доброто от обучението ми на едно от най-екзотичните
кътчета на Земята – Тенерифе. Всеки човек, с когото имах контакт, ме научи на нещо –
било то добро или лошо. Върнах се в родината си много по-зряла и по-добра от преди.
Преоткрих самата себе си и към днешна дата живея като по-добър, по-разумен, посдържан, по-мислещ човек.

ОТЗИВ НА СИМЕОН АНРЕЕВ

Предварителната подготовката ми помогна за по-бързо ориентиране и
приспособяване в страната домакин и беше от огромно значение за моето запознаване с
културата и традицията на живот и работната етика в Испания
Приемащата страна е избрана от нашето училище – НФСГ. След одобрение на
проекта се запознахме с програмата и възможностите, които се предоставят. За
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целите и условията се информирахме подробно от сайта на проекта. Това засили
моя интерес и мотивация за участие. При подбора на участниците имаше конкурентен
елемент - подадохме молби и формуляри с ясни критерии. Кандидатствахме с
мотивационно писмо и се явихме на интервю пред комисия. Извърши се подбор и
класация.
Дейностите в България по отношение на предварителната подготовка бе на много
високо ниво. Дейностите бяха отлично разграничени и планирани добре във времето.
Информацията беше представена по интересен начин - под формата на презентации и
дискусии.
Културната подготовка бе за историята, културата, обичаите и икономиката на
Испания. За добрата ми подготовка имаше значение и предоставените безплатни
информационни пакети и CD по темата, които ни дадоха допълнително информация и
дообогатиха знанията ни за културата на приемащата страна. Имахме предварителна
информация за мястото, където ще бъдем, както и за Канарските острови. Създавахме
презентации по теми свързани с Испания с нейните културни и исторически
забележителности и междукултурни особености. Всеки екип трябваше да представи
отделна тема и взаимно да се запознаем с история, културата, туризъм и
забележителности на Испания и на остров Тенерифе.
Това ни даде увереност и придобихме опит за по-добро представяне на
наученото. Направихме виртуална разходка из о-в Тенерифеи добихме представа за
неговото географско разположение.
В гимназията в учебната платформа Moodle, бе организиран курс в който се
качваха всички лекции и материали по предварителната подготовка. Това изключително
много ни помогна за добрата ни подготовка.
Знаехме коя е приемащата организация. Предварително знаехме програмата на
практиката, дневния график и културната програма. Знаехме в кой хотел ще сме
настанени, като от сайта на хотела видяхме неговото разположение и условия. Всичко
това ни даваше сигурност, помогна ни по-бързо да се ориентираме новата среда.
Обучението, учебниците и помагалата, застраховката, пътуването, престоя,
трансферите, културните визити и изхранването бяха финансирани със средствата на
проекта.
Финансите бяха предварително решени. От нас не се изискваше финансова
подкрепа за неща, организирани от посрещащата организация и споменати в
предварителната програма.

ОТЗИВ НА БЕТИНА СТАНЧЕВА

Практиката в Тенерифе беше най-вълнуващото преживяване, което ми се е случвало.
Още в процеса на обучението ми в България знаех, че престоят ми там ще бъде изпълнен с
незабравими моменти и много положителни емоции. До този момент не се бях качвала на
самолет и пътуването до острова беше изключително вълнуващо.
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Когато кацнахме в Тенерифе ни посрещна един от ръководителите, Карло Вентура
и ни съпроводи до хотела, в който щяхме да прекараме цял месец. По пътя прикапваше
лек дъждец и ние го приехме като знак, че ще ни върви по вода. Сближаването с
испанските ръководители стана много бързо чрез разговори, игри и шеги. Научихме
много за живота в Испания и не само за тази страна, даваха ни да черпим от личния им
опит, имахме организирани екскурзии, на които ни запознаха с историята на острова
отблизо. Излизахме с тях и се забавлявахме от сърце.
През времето, през което бяхме на работа поддържахме коректни служебни
отношения. Практиката ни се състоеше в практически сесии, свързани с подготовката на
работни методи за реклама на местни забележителности, намиращи се на територията на
Пуерто де ла Круз с цел популяризиране и насърчаване развитието на туризма в региона.
Имахме поставени конкретни задачи, върху които да работим по екипи. Първо ги
обсъждахме помежду си, а след това ги споделяхме и с тях. Карло и Лаура, вторият ни
ръководител, ни показваха грешките и ни учеха как да ги поправим, за да не ги допуснем
отново. Аз бях в екипа на „Лаго Мартианез“ – това е вторият по големина плувен
комплекс в Европа и единственият с океанска вода. Ходихме служебно и събирахме
снимков материал. Беше изключително приятно да работим заедно с нашите
ръководители.
Натрупахме не само професионален опит, но и обогатихме общата си култура.
Упражнихме чуждите езици, които учим на теория в България и запознахме с много
хора. През свободното ни време се наслаждавахме на прекрасните гледки и
спокойствието, което цареше в града. Това преживяване беше много образователно и
най-вече вълнуващо.

ОТЗИВ НА ИВОНА ЛОЗАНОВА

С пристигането си в Тенерифе бяхме радушно посрещнати от Карлос – един от
координаторите на проекта. След което бяхме настанени в хотела.
Първите дни от престоя ни беше свързана с обиколка на града и околностите.
Посетихме кметството в столицата Санта Круз де Тенерифе, придружени от директора на
колежа „Темис”, Агенцията на хотелиерите, намираща се отново в столицата, посетихме и
старата столица на острова – Ла Лагуна. Тези посещения ни помогнаха да се запознаем с
местния начин на живот и най – вече с хората на острова, това беше полезно за по –
бързото ни приспособяване към атмосферата на острова.
След въвеждащите няколко дни се запознахме с работното си място, където бяхме
разделени по екипи като всеки екип получи тема за работа – нашата беше свързана с
популяризирането на уличното изкуство в Пуерто де ла Круз – града, в който бяхме
настанени. По тази задача работихме следващите седмици. Изготвихме лого и рекламни
материали – брошура и списание, под контрола на нашите координатори – Карлос, Лаура
и Хосе Вентура. Преди започването на работата ни, бяхме подробно запознати с
програмите Photoshop и Indesign, освен това ни беше проведена лекция за цветовете и
колко важно е тяхното значение при изработването на рекламни материали. Събота и
неделя бяха почивни за нас. Съботите, обаче също бяха организирани от координаторите
на проекта, а заниманията в неделя бяха инициатива на групата и по – точно на
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училищните ни ръководители. Така по наша инициатива бяха посетени
Природонаучният музей в столицата Санта Круз, градът Buena Vista, за да се запознаем със
северната част на Тенерифе, търговският център в близост до града, не на последно място
посетихме и Loro parque, който ми направи най – голямо впечатление с различните видове
животни и красивите шоута.
Накратко така премина лятната ни практика на екзотичния остров, където имахме
възможността да общуваме с местните жители, да опознаем невероятната природа и не на
последно място да придобием нови знания и умения в областта на маркетинга.

ОТЗИВ НА КРИСТИНА ЦВЕТКОВА

Практиката на остров Тенерифе беше едно от най-вълнуващите ми преживявания.
Още от самото пристигане там бяхме посрещнати много любезно, запознахме се с новия
начин на живот, традиции и култура. Посетихме голяма част от забележителностите и
направихме снимки за спомен от пътуването. Запознанството с ръководителите от
испанска стана – Карлос и Лаура Вентура беше много полезно за нас. Те ни помогнаха не
само с практиката, но и с опознаването на живота в Тенерифе. За времето прекарано там,
успяхме за изградим приятелски отношения с тях, както и да се запознаем с други хора.
Нашата практика се състоеше в разработване на рекламни материали за конкретни
забележителности на острова. За първи път работих в офис в подбран екип. Нашият проект
беше свързан с уличното изкуство на Пуерто де ла Крус – града, в който бяхме отседнали.
Имахме практическа задача да направим снимки на всички картини, като за тази целта се
качихме на покривите на няколко жилищни сгради. За нас беше истинско
предизвикателство да общуваме с местното население и туристите, за да съберем
необходимата информация за нашето проучване. В процеса на работа бързо се адаптирахме
към новата среда и успяхме да покажем най-доброто от себе си. Подобрихме уменията си
за работа с компютърни програми, общуване с нови хора и работа в екип. Развихме до
голяма степен възможността да разговаряме на чужд език, което ще ни помогне в бъдещата
реализация.
От посещението на острова получихме не само практически знания и умения, но и
полезни съвети как да се справяме в живота и как да реализираме бъдещите си цели. Всеки
ден беше изпълнен с много нови преживявания.

ОТЗИВ НА МИЛЕНА ДИМИТРОВА

Възможността да прекарам един месец на о. Тенерифе беше изключително полезна
за мен. Престоят ми там беше изпълнен с много приятни емоции и различни забавления.
През свободното си време имахме възможност да посещаваме различни градове и атракции
като аквапарка Лаго Мартианез, за който моят екип трябваше да създаде рекламни
материали, които да послужат за неговото популяризиране.
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Това беше прекрасна възможност да посещаваме мястото често, за да се сдобием с
необходимите ни за списанието снимки. Друга една дестинация беше Лоро Парк, от
чието посещение бях силно очарована. Там прекарахме цял ден в разглеждане на найразлични животни, някои от които никога не бях виждала. Имаше пингвини, косатки,
различни видове папагали, тюлени, горили и много други. Най-интересната част от
програмата бяха шоутата на някои от животните, които бяха обучени от професионални
треньори и това доставяше огромно удоволствие на публиката. Най-впечатляващо за мен
беше представлението на косатките, за което се снабдихме с дъждобран, тъй като за
сядане бяхме избрали Splash зоната, в която косатките изпръскваха доста вода. Това
изживяване беше незабравимо и с удоволствие бих го изпитала пак.
Друго прекрасно място на острова, което посетихме още през първата седмица на
престоя си, беше ботаническата градина в Пуерто де ла Круз. Там имаше много видове
растения – храсти, дървета и цветя с различни странни форми, които бяха наистина
забележителни. Разбира се и там нямахме търпение да си направим колкото се може
повече снимки.
Един от многото незабравими дни беше този, в който всеки екип получи карта и
наименованията на доста на брой обекти, които трябваше да открием в рамките на
няколко часа и като доказателство за успешно свършената ни работа служеха
направените на екипите снимки. Предизвикателството за нас беше голямо, защото
искахме да успеем да намерим всички обекти. При тази задача се усети колективността и
екипната работа, която беше от изключително значение за дадената ситуация. Тези
качества се доразвиваха по време на целия престой, тъй като работата, която
извършвахме изискваше екипност и това беше предпоставката за успешното представяне
на всеки един екип.
Престоят ми на о. Тенерифе е едно прекрасно изживяване, което ми даде и ме
научи на много неща. Смятам, че опитът, който под една или друга форма придобих, ще
ми бъде от изключителна полза за в бъдеще и дори предимство при кандидатстване в
чуждестранни университети.

ОТЗИВ НА НЕЛИ МИНКОВА

Участието ми в проекта „MАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С
КЛИЕНТИТЕ – УЧЕНЕ ОТ ОПИТА НА ТЕНЕРИФЕ” бе изключително ползотворно за
мен. Проектът ми предостави възможността да се срещна с непозната за мен култура, език и
ценности. Опознаването на нов език и срещата с изцяло различен свят, също бе от голяма
полза за бъдещото ми развитие. Опознаването на нова култура, различна от нашата беше
много полезно, тъй като помага за развитието на адаптивните ми способности и контакта с
хора от чужди култури.
По време на престоя ни успяхме да посетим различни местности, дори да се
запознаем с някои типични техни обичаи. Беше много вълнуващо и полезно. Останах
впечатлена от парка който посетихме, Loro Park, най–големият и емблематичен парк на
острова. Изключително разнообразие от животински видове и много интересни спектакли и
шоута с някои от водните обитатели – делфини, косатки и др. Всяка събота имаше,
организирани от домакините, посещения на различни места. Едната например беше
отделена за изучаване на върха El Teide – едно много вълнуващо преживяване. Бяхме
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свидетели на много красива гледка. Неделите сами избирахме какво да разгледаме
от острова и беше също толкова интересно.
В професионален план също останах доволна от получените знания и
доразвиването на тези които вече имах. Успях да се запозная с работата с програми,
които ще ми бъдат полезни в бъдеще, свързани с професионалното изработване на
рекламни материали. Усъвършенствах уменията си за работа в екип. В процеса на работа
срещахме трудности с работа на Photoshop InDesign, тъй като до сега не се бяхме
запознавали с тях. С помощта на нашите ръководители от приемащата страна, обаче,
бързо успяхме да ги решим и да постигнем желаните резултати.

ОТЗИВ НА РАДОСЛАВА РАДКОВА

Аз съм изключително доволна от престоя си на остров Тенерифе. Според мен
проведената практика беше наистина полезна, защото се научихме да работим в екип,
подобрихме креативността си, обогатихме културата си и се докоснахме до много нови
емоции. Преди да започнем работа по екипните проекти бяха проведени обучителни
уроци, свързани с използването на програмите PhotoShop и InDesign, които бяха
изключително полезни в работата ни. Запознахме се също така с различни
маркетингови стратегии, използвани за изготвянето на добри рекламни материали.
Координаторите ни бяха много учтиви и винаги ни помагаха, когато имахме
затруднения или нужда от идеи. Беше създадена приятна атмосфера и изпълнявахме
задачите си с желание и мотивация за отлични резултати. Накрая получихме различни
сертификати, които вярвам, че ще са полезни за последващото ми обучение.
Освен работата, която свършихме, комфортът по време на самия престой също
беше добре подсигурен. Бяхме настанени в удобен хотел с апартаменти, в който
разполагахме с обширни стаи, можехме да използваме интернет във фоайето и басейна
на покрива. През уикендите бяха организирани различни дейности, които до голяма
степен ни помогнаха да се докоснем до забележителностите на острова. Посетихме
вулкана Ел Тейде, както и видяхме най-старото драконово дърво. Опознахме местната
култура по време на посещенията на столицата Санта Круз, Ла Оротава и Буена Виста.
Релаксирахме в аквакомплекса Лаго Мартианес, представен от няколко басейни, пълни
с океанска вода. Посетихме и най-голямата атракция на острова - Лоро Парк, в който
видяхме голямо разнообразие от животни, както и програми с някои от тях-делфини,
косатки, тюлени, папагали.
Като цяло по мое мнение, едномесечното ни пребиваване в чужда страна
помогна на всеки от нас да добие нови умения, да се запознае с различни хора, да
натрупа незабравими спомени. Организацията беше на много високо ниво и бих
препоръчала участието в подобни програми на всеки, защото тази беше не само
полезна, но и много приятна.
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ОТЗИВ НА ПЕТЪР ЕТОВ

Приемащата организация на остров Тенерифе беше ,,INTERNATIONAL
EDUCATION COLLEGE TEMIS". Нейни представители бяха директорът на колежа,
Карлос Вентура и Лаура Вентура. Работният ден започваше в 9.00 и приключваше в 16.00 с
почивка между 12.00 и 13.00. Изискваше се дрескод подходящ за работа в офис.
Ежедневните дейности на моя екип бяха свързани с изготвяне на рекламни материали за
музеите в Пуерто де ла Круз. Задачата беше да направим флаер, брошура и списание. Беше
ни оказано пълно съдействие относно заснемането на обектите и изработването на самите
рекламни материали. През първата седмица освен посещенията на кметството в Санта
Круз де Тенерифе и асоциацията на хотелиерите на остров Тенерифе, ни бяха проведени
обучителни уроци относно работата с "Photoshop" и "InDesign". Следващите три седмици
изцяло бяха посветени на усърдна работа по създаването на рекламните материали. За
финал цялостната ни работа трябваше да бъде обединена в презентация. Лицата от
изпращащата организация бяха нашите учители - Горанка Недева и Зоя Каприева. Те ни
консултираха и помагаха в нашата работа при изготвянето на рекламните материали.
В процеса на работа придобих знания и умения как да работя със софтуерните
продукти "Photoshop" и "InDesign". Освен това благодарение на посещенията в различни
институции на остров Тенерифе получих знания за развитието на туризма в една от найголемите туристически дестинации в света. В личен план успях да опозная една нова
култура, в която не само успях да се адаптирам, но и да създам контакти.
Свободните ни занимания бяха свързани с опознаване на забележителностите на
остров Тенерифе. Посетихме множество градове, като столицата на острова Санта Круз де
Тенерифе, Ла Лагуна, Ла Оротава, Канделария, Буенависта и Гарачико. Най-голям интерес
за мен представляваха посещенията на Лоро парк - парк, създаден с цел опазване на редки
животински видове както и на вулканът Тейде, издигащ се на 3700м. над морското
равнище. Видяхме също така най-старото Драконово дърво в света на над 2000 години.

ОТЗИВ НА СТОЯН ГОРАНОВ

Посещението ни в зоопарка в Пуерто де ла Круз започна рано сутринта, за да
имаме време да обиколим парка. Името му е “Loro parque” и е кръстен на папагалите,
заради които е построен първоначално. Сега това е парка с най-много папагали в света.
Освен тях в момента там има много други животни.
Започнахме обиколката си при горилите, които позираха „за снимка“. След това
влязохме в аквариума на пингвините, където светлината е приглушена, за да имитира
естественото им обитание. Продължихме в аквариума и видяхме различни видове риби и
акули. След това се запътихме към шоуто с тюлени и по път видяхме мравояд и капибара.
След шоуто с тюлени видяхме и това на делфините, където хора могат да участват в
тяхната акробатика. Накрая гледахме косатките, които са известни с това, че пръскат
публиката огромните си опашки. Дойде време за обяд. След това посетихме бенгалските
тигри, грамадна клетка с папагали, където те
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летят свободно и имахме време да се снимаме и да пазаруваме. Денят, който
прекарахме в Лоро парка беше интересен и мисля, че остави спомени на всички ни.

ОТЗИВ НА ВАЛЕНТИН ГУРКОВ

През учебната година в продължение на 7 месеца беше извършена подготовка за
Мобилността на остров Тенерифе. Бяха проведени езиков курс по испански език със 162
часа, педагогическа подготовка с 20 часа и културна подготовка с 18 часа. Както
учителите, така и учениците се отнесоха отговорно към задълженията си. Предаването на
информация от страна на учителите беше представено по интересен начин, с допитвания
към учениците или интересни игри. Всякакви учебни материали ни бяха предварително
осигурени.
По време на Мобилността на остров Тенерифе учениците се отнесоха отговорно към
задълженията си и учителите винаги ги подкрепяха. Всякакви възникнали въпроси,
проблеми и недоразумения бяха обсъждани от учителите в присъствието на цялата група.
Свободното време можехме да го оползотворим както намерим за добре, след дискусия с
учителите, понякога се организирахме цялата група и посещавахме различни места.
Ползите от участието в мобилността са големи – много нови придобити знания,
посещаване на чужда държава, усъвършенстване на чужд език, създаване на нови
контакти, изживявания и др.

ОТЗИВ НА КРИСТИНА БИКАРСКА

За международния проект „Маркетинг и управление на връзките с клиентите –
учене от опита на Тенерифе” научих от презентация през един от учебните ми часове във
НФСГ. Останах доста впечатлена, защото досега практиките на учениците от моето
училище не са се осъществявали в толкова далечни страни. Бях много заинтригувана първо
от мястото, а после след като разбрах и подробностите по проекта, и от сама цел на
програмата.
С одобрението ми за участие в международния проект се зарадвах страшно много.
След като разбрахме имената на всичките 44 ученика, бяхме разпределени в 2 групи –
едните посетиха острова през месец юли, а другите през август. Но за да заминем за
Тенерифе, трябваше да участваме в предварителни курсове. Подготовката ни за тази
практика се състоеше в посещение на часове по испански език, както и обучение за
културата и икономиката на острова.
В крайна сметка, след седем месеца, прекарани в обучение, успешно взехме
крайните изпити, които определиха окончателните имена на заминаващите. Аз бях
определена още в началото на програмата да пътувам през месец август. От края на
учебната година до деня на заминаването ми се вълнувах изключително много.
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Денят на дългоочакваното пътуване дойде. Всички се явихме на летището рано,
защото така ни беше отреден полета. Имахме прекачване и съответен престой на летището
в Мадрид - Adolfo Suárez Madrid-Barajas. След дългия и изтощителен полет, най сетне
пристигнахме на остров Тенерифе. От летището ни отведоха директно в хотела, който се
намираше доста близо до океана и имахме невероятно гледка към него и към планините, за
да оставим багажа си и да се подготвим за първата ни разходка из града, в който щяхме да
прекараме следващия месец – Пуерто де ла Круз. Ръководителят на проекта от испанска
страна – Карло Вентура се зае със задачата да ни запознае с главните места на градчето.
Обиколката беше наистина интересна и това даде началото на опознаването на местните
хора, традиции и култура и език.
Целта на това пътуване до този невероятен остров не е само с развлекателна цел, но
и с работна. Практиката ни започна 3 дена след нашето пристигане, тъй като в първите ни
почивни дни – събота и неделя по програма имахме обиколка на целия остров и по
специално големите градове. Практиката ни започна с посещение на асоциацията на
хотелите – Ashotel, където ни беше изнесена доста интересна презентация относно туризма
и хотелите на острова и тяхното развитие през последните години. На следващия ден
посетихме кметството в столицата – Санта Круз де Тенерифе. Там ни посрещна заместник
– кметът по въпросите свързани с образованието, туризма и културата. Бяхме приети в
залата, в която се провеждат делови заседания и се вземат административни решения.
След интересната презентация прекарахме остатъка от деня в опознаване на красивата
столица. На следващия ден за първи път посетихме работното ни място, което се намираше
в непосредствена близост до хотела, в който бяхме отседнали. Нашият ръководител Карло
Вентура прегледа автобиографиите и мотивационните ни писма и след консултация с
учителите бяхме разделени на четири екипа, които трябваше да изработят рекламни
материали за проектите, който всеки един екип пое. На първият екип се паднаха Музеите
на Пуерто де ла Круз, на втория – аквапаркът „Lago Martianez”, третия – за уличното
изкуство на града и последният, тоест моят, за традиционните къщи на Пуерто. След като
бяха определени проектите, ръководителят ни обсъди с всеки един екип върху какво
трябва да се съсредоточи работата ни през следващите седмици.
Разбира се практиката ни не се изразяваше само с работата. Работното време беше
доста удобно и не изморително. В края на всеки ден през седмицата всеки един от нас
беше свободен да прави каквото пожелае – едни ходиха на плаж, други опознаваха града
все по-добре и по-добре, други откриваха нови закътани местенца из Пуерто. Може би
най-хубавата част от нашия престой бяха почивните дни. През тях посещавахме найголемите забележителности на най-големия остров от Канарските. Ходихме доста на
плажната ивица, разхождахме се до такава степен в града, в който бяхме отседнали, че за 1
седмица вече знаехме всяка една улица, също така посещавахме и столицата, където
имаше доста хубави забележителности и магазини. Най-незабравимият ден от този престой
беше посещението на „Loro Parque” – най-големият парк за папагали, където може да се
види и огромно разнообразие от други животни – бял тигър, косатки, делфини, фламинго,
гигантски костенурки, пингвини, маймуни, медузи, риби и много много други. Друга
голяма забележителност, която за щастие посетихме, беше вулканът Тейде. Самата долина
около вулкана беше като лунен пейзаж.
През целия ни престой се радвахме на истинско и слънчево лято. Всички си
прекарахме един уникален и незабравим месец, през който не само се научихме как да
работим в реални условия и с различни програми, но и имахме възможността да се
докоснем до една чужда за нас култура и да свикнем с нея за цял един месец. Приемащата
организация беше едно наистина гостоприемно, учтиво и забавно семейство, което никога
няма да забравим.
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ОТЗИВ НА ТИХОМИРА НИКОЛОВА

Участието в програмата ми даде възможност да се запозная с една от най - добре
развитата туристическа дестинация о. Тенерифе и да открия една нова екзотична част от
света. Най-старият курорт на острова, в който ние бяхме отседнали, град Пуерто де ла Круз
беше много добре устроен. Всичко беше подредено и чисто, а хората много гостоприемни
и мили. Типично като всеки един курорт, имаше много ресторанти, заведения и клубове,
където гостите на острова могат да се забавляват, както и да се насладят на живата музика
на някои от местата. Удоволствие за нас беше, да се докоснем до типичната канарска
кухня, в частност невероятните морски дарове, както и до богатия избор от екзотични
плодове.
Впечатление ми направи възможността за бързо и лесно придвижване до исканата
от нас дестинация, с помощта на много добре устроения градски и междуградски
транспорт, както и добрата инфраструктура. Друг интересен факт, на който човек няма как
да не обърне внимание е типичното за там строителство – ниски къщи, с плоски покриви,
обагрени в най-различни цветове, както и малките и тесни улички, които създават едно
прекрасно чувство у всички минувачи и посетители. Климатът е много благоприятен, не
случайно Тенерифе е наричан ‘‘островът на вечната пролет“. Голямо впечатление правят
типичните за там облаци, които падат много ниско до земята.
Целият остров е покрит с най-разнообразни растения. Най-впечатляващите за мен
неща бяха многобройните палми и изящните океански плажове с черен вулканичен пясък,
на които можехме да се наслаждаваме всеки ден.
Имахме възможност да се докоснем да изящното минало на Пуерто де ла Круз и
целия остров. Посетените природни, исторически и културни забележителности, обогатиха
моята обща култура и познанията ми за Европа и невероятния о. Тенерифе. Както
пътуването, така и целият престой беше много добре организиран. Испанските партньори
бяха много гостоприемни. През свободното си време дообогатихме нашите знания за
културата и манталитета на острова и типичния начин на живот. Посетихме Loro Park –
организация, която защитава дивата природа, високият 3718 м вулкан El Teide, столицата
Santa Cruz de Tenerife, невероятния плаж с пясък от пустинята Сахара – Playa de Las
Teresitas, прекрасния, голям изкуствен басейн с океанска вода – Lago Martianezи едно
уникално съседно градче с неговата удивителна природа и кристално чиста вода –
Buenavista del Norte. Научих много нови, полезни и интересни неща свързани с Испания.
Като цяло атмосферата там е много спокойна и човек може да се наслади изцяло на
почивката си и да се откъсне от всекидневния начин на живот.

ОТЗИВ НА ТАНЯ ТАГАРЕВА

Едномесечният престой на остров Тенерифе беше едно изключително приключение
и сбъдната мечта за мен. От момента, в който разбрах, че съм одобрена за участие по този
проект на „Леонардо Да Винчи“ се заредих с положителни нагласи и очаквания. Също така
вече бях получила малко информация от предишната група, която усили желанието ми да
замина още повече.
Още първия ден от престоя част от очакванията ми бяха повече от оправдани.
Приветливото посрещане още на летището от един от партньорите от испанска страна –
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Карло Вентура, градът Пуерто де ла Круз, хотелът, в който бяхме настанени
допринесоха за първите ми отлични впечатления от прекрасната атмосфера на този
остров. С всеки изминал ден опознавах повече от града, срещах се с местни хора,
сближих се с ръководителите и създадохме приятна атмосфера както в рамките на
работното време, така и по време на обиколките. Видях красиви места от всички части на
острова, като най-изумителна беше гледката около вулкана Тейде. В самия град наймного бях впечатлена от „Лоро парк“ и комплекса „Лаго Мартианез“. Като цяло самата
атмосфера беше невероятна: времето, океана, палмите, чистотата на града, учтивото
отношение на хората. Освен прекрасните емоции, изживени в Пуерто де ла Круз, не помалко интересни за мен бяха местностите и градовете, които посещавахме групово в
различни части от Тенерифе като столицата Санта Круз де Тенерифе, старата столица Ла Лагуна, вековното дърво „Ел Драго“, Ла Оротава, южното крайбрежие, Буенависта.
На фона на изумителните гледки, на които успях да се насладя, останах
изключително доволна и от обучението, което беше цел на нашия престой. За мен беше
интересно да се запозная с идеите на кметството на града за популяризиране на отделни
интересни обекти и мисля, че проектите им ще пожънат успех. Прекарването на
работното време изобщо не беше свързано с монотонна работа, скука или пък прекалено
напрежение, а напротив. Посещенията на значими организации, семинарите и
обучителните уъркшопове бяха повече от интересни и полезни. Мога да кажа, че
определено научих много нови неща, представени по увлекателен начин, благодарение на
Лаура Вентура, която следеше нашата работа и винаги се отзоваваше за помощ.
Обстановката в офиса надхвърли очакванията ми. Представителите на Колеж Темис,
както и неговите управители (Хосе и Лита Вентура) се грижеха за разчупената атмосфера,
интересните задачи и най-вече успешното ни справяне с тях, за което съм много
благодарна. Освен това времето, предназначено за работа, при необходимост излизаше и
извън рамките на работния офис с цел проучване и заснемане на реалната среда в града,
което правеше още по-приятно това задължение.
Доволна съм от отношението, вниманието, организацията и грижите за нас от
испанска страна. Срещнах се с хора, които знаят какво правят, посвещават се на него и го
обичат, което е най-важното за създаването на успешна кариера. Този опит, както от
професионална гледна точка, така и от културна ще е важен за мен през целия ми живот.
Екзотиката, която предоставя този остров; средата, в която те поставя;
приветливите лица на всеки срещнат; красотата на естествената природа; старанието на
хората да запазят и да разширят, това, което имат; традициите, мисленето им са неща,
които се радвам, че успях да уловя и да оценя.
Остров Тенерифе за мен се превърна от просто един красив остров с възможности
в невероятна среда за живот, развитие и незабравими емоции. Късметлийка съм, че успях
да запечатам и рождения си ден към папката със спомени и преживявания. Без капка
съмнение бих се върнала за повторна доза от преживяното. Очакванията ми в края не
само бяха оправдани, но и много надхвърлени. Това, което получих от този едномесечен
престой трябва да се изживее, за да се разбере.
ОТЗИВ НА КРИСТИАНА КАЙДЖИЕВА

Проектът „MАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С КЛИЕНТИТЕ –
УЧЕНЕ ОТ ОПИТА НА ТЕНЕРИФЕ“ се състоеше от две части – предварителна
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подготовка и лятна практика на остров Тенерифе, която продължи четири
седмици.
Предварителната подготовка по проекта включваше езиков курс по испански език
от 162 часа до ниво А2, педагогическа подготовка от двадесет часа и културна подготовка
от осемнадесет часа. За мен езиковата и културната подготовка бяха много полезни,
защото ми позволиха да опозная по-добре една различна културна среда и ме подготвиха
за срещата ми с нея по време на лятната практика. Педагогическата подготовка, от своя
страна, ми помогна да преговоря и дообогатя знанията, получени в училище, свързани с
ефективната реклама и креативността и мениджмънта и съвременните аспекти на
концепцията “Грижа за клиента” в сферата на услугите и туризма.
По време на лятната практика приемащата страна по проекта беше колежът Temis,
в лицето на Карлос и Лаура Вентура.
За престоя в чужбина беше организиран транспорт по посрещането ни на
северното летище, а на двадесет и девети август - транспорт по изпращането. През
останалото време разполагахме с транспорт за културни забележителности и различни
институции.
Хотелът ни се намираше в Пуерто де ла Крус, на пет минути от океана и плажа.
Бяхме настанени в стаи, включващи малък кухненски бокс. Фоайето на хотела
разполагаше с платен интернет. Храната по време на престоя ни беше осигурена. Тя
включваше закуска, обед, вечеря и пакети с храна за моментите, когато бяхме извън
града.
Осигурен ни беше офис в местен търговски център, намиращ се близо до хотела.
Работното място беше обширно и добре обзаведено, собственост на общината.
Още в България бяхме подготвили всички необходими за пътуването документи,
включващи застраховки, европейски здравноосигурителни карти, ISIC-карти и др. Бяха
проведени две родителски срещи, на които родителите ни и ние бяхме запознати с
условията на проекта, правилата за безопасност и подписахме индивидуални договори.
През първата седмица от престоя ни, бяхме запознати с острова, посетихме
правителството на Тенерифе в столицата Санта Крус, направихме посещение на найголямата асоциация на хотелиерите, старата столица - Ла Лагуна, ботаническата градина
в Пуерто. През тази седмица имахме за задача да се запознаем с Пуерто де ла Крус и
бяхме разделени по работни екипи, като всеки един от тях получи тема за работа. Екипът,
в който бях включена, се състоеше от петима членове и възложената ни тема за работа
беше "Лаго Мартианес".
Втората седмица беше предвидена за "workshops". През първия ден говорихме за
принципите за изготвяне на лого, банер, реклама в интернет и в списание, брошура и
флаер. На следващия ден обсъдихме значението на цветовете в маркетинга и влиянието
им върху потребителите. До края на работната седмица се запознахме още с правилата за
съставяне на въздействаща презентация и основните принципи за работа в Photoshop и
InDesign.
През последните две седмици имахме за задача да изготвим лого за проекта и за
"Лаго Мартианаес" (това беше темата на групата, в която аз участвах), списание и
брошура за комплекса с басейни. За тази задача трябваше да си набавим авторски снимки
чрез специално посещение на мястото, да измислим оригинален дизайн, да работим с
текстове на английски и испански език и в екип.
През свободното си време опознах градчето Пуерто де ла Крус. Посетих, заедно с
групата, "Лоро Парк", който е една от основните атракции на острова. Обиколих
столицата и още няколко живописни градчета на Тенерифе. Част от запознанството ми с
острова стана чрез организираните посещения от страна на приемащата страна. Такива
бяха екскурзията до връх Тейде, по време на която видяхме Драконовото дърво - най
старото на острова, обиколката на южната част на Тенерифе и др.
В края на програмата като една от най-значимите ползи, придобити чрез проекта,
определям запознанството с испанската културна среда и обучението по език. Разбира се,
полезни са и уменията, които усвоих по време на практиката - за работа с Photoshop и
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острова стана чрез организираните посещения от страна на приемащата страна.
Такива бяха екскурзията до връх Тейде, по време на която видяхме Драконовото дърво най старото на острова, обиколката на южната част на Тенерифе и др.
В края на програмата като една от най-значимите ползи, придобити чрез проекта,
определям запознанството с испанската културна среда и обучението по език. Разбира се,
полезни са и уменията, които усвоих по време на практиката - за работа с Photoshop и
InDesign, както и възможността да упражнявам английски език и да работя в екип.

ОТЗИВ НА РАДОСТИНА ВАКАВЛИЕВА

Благодаря много на Агенцията за Човешки ресурси за възможността, която ни
предоставиха с този проект. Всички етапи по проекта “Леонардо да Винчи” бяха много
добре организирани. Предварителната подготовка, която беше проведена в НФСГ беше на
много добро ниво. Уроците по испански бяха представени по много интересен и достъпен
за нас начин благодарение на преподавателите. По време на педагогическата подготовка
научихме различни факти за историята, културата, икономиката на Испания и аспекти от
маркетинга.
Пътуването ни до Канарските острови беше с много добра организация. След
пристигането ни на остров Тенерифе бяхме посрещнати от представител на колежа Temis,
Карлос Вентура, като ни беше осигурен и транспорт до хотела. Той беше близо до океана,
персонала беше много гостоприемен, правейки престоят ни там приятен.
По време на работата ни в офиса всичко протичаше гладко, в приятелска атмосфера
и успявахме да се справим добре с всички поставени задачи с помощта на нашите
ръководители и учители. По време на работата научихме много нови неща относно
рекламата, дизайн на рекламни материали и се научихме да работим по-добре в екип. По
време на практиката ние посетихме и кметството на Пуерто да ла Круз, кметството на
остров Тенерифе и Асоциацията на хотелиерите.
От посрещащата страна ни бяха организирани през съботите екскурзии до едни от
най-големите забележителности но острова. Посетихме вулкана Теиде, старата столица Ла
Лагуна, Драконовото дърво и други.
През свободното си време, през неделите посетихме и други забележителности като
Лоро парк и столицата Санта Круз.
Благодарна съм на нашето училище НФСГ и на хората от колежа Temis за целия проект,
който беше много добре организиран и благодарение на това останах с много приятни
спомени от престоя си на остров Тенерифе.
ОТЗИВ НА РАЛИЦА МИРЧЕВА

От 01.08.2014 г. до 30.08.2014 г. беше проведена международна практика с тема
„Маркетинг и управление на връзките с клиенти” на остров Тенерифе. Прекарахме там
месец, през който трябваше да се адаптираме към непознатата среда, да се престрашим да
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общуваме с местните на техния език, което беше възможно благодарение на
предварително проведения езиков курс, както и да добием представа какво всъщност
представлява работата в реални условия. Работихме в офис, изработвахме рекламни
материали, имахме открити уроци относно графическия дизайн и оформление, както и се
научихме да използваме определени програми. Като тези новопридобити знания се оказаха
много полезни. Освен това имахме и много други организирани посещения и забавления
предвидени за свободното време. Така например имахме посещение в кметството на града
в който бяхме – Пуерто де ла Круз, също така се запознахме с кмета на града. Беше ни
организирана беседа в асоциацията на хотелите и в el Calbildo в столицата Санта круз де
Тенерифе.
Предвидената за свободното време програма включваше туристическа обиколка на
старата столица на острова – ла Лагуна, разходка до вулкана ел Тейде, няколко посещения
на хидропарка Лаго Мартианез и ботаническата градина. Като най – запомнящото се
според мен преживяване беше визитата на парка за папагали Лоро парк. Там прекарахме
целия ден, като имахме възможност да видим папагали за чието съществуване не знаехме
до момента. Също така станахме се полюбувахме на няколко от шоутата с животни, които
се организират там ежедневно. Станахме свидетели на много забавно шоу с делфини и
папагали. Бяхме напръскани от косатки, радвахме се на императорските пингвини които
могат да се видят само на Антарктида. Освен това сами си организирахме екскурзии до
столицата Санта Круз и до градчето Буенависта, което се води за най - крайната точка на
острова. Местните считали това място за край на света. Отговарящо на името си „красива
гледка”, то наистина се оказа едно незабравимо местенце.

ОТЗИВ НА РЕНЕТА ДЖАНАВАРОВА

Участвах в проекта „Маркетинг и управление на връзките с клиентите“ заедно с
моите съученици от Националната финансово-стопанска гимназия –гр. София.
Преминахме през цялостната подготовка по испански език, предварителната културна и
педагогическа. Наученото в часовете ни беше от изключителна необходимост, за да се
справим успешно както на работното място така и в общуването с местните жители на
острова. Посетихме нови места, запознахме се с бита, културата и историята на Испания
отблизо. Също така разширихме социалните си контакти. В рамките на престоя си имахме
възможността да се запознаем с личности със сходни на нашите интереси; хора, от които
взехме пример.
Обучението ни по испански език се извършваше в сградата на НФСГ всяка неделя.
Благодарение на Пламен и Росен, които отделиха време за нас, успахме да встъпим в
основите на един нов за нас език. В рамките на 162 часа успяхме да обогатим знанията си.
Лесно се ориентирахме и възприехме испанския като част от нашето професионално
развитие.
Благодарим и на Карлос, Хосе, Лаура и Лита, които бяха не само наши ментори, но
и приятели, които останаха в сърцата на всички нас. Научиха ни на знания, умения и опит,
който биха ни послужил за по-натъшното си развитие. Стояха до нас през изминалия един
месец. Опознахме се, забавлявахме се и научихме много един за друг. Заедно свършихме
зададените задачи, решихме основните проблеми и приключихме успешно
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работата.
Не може да пропуснем да благодарим на нашите учители- Горанка Недева и Зоя
Каприева, които бяха плътно до нас в изминалия един месец. С отличните си умения,
знания и опит успяха да решат проблемите заставащи пред тях самите. Грижиха се за
физическото и психическото здраве на нас учениците от НФСГ. Успяваха да сработят
групата, така че всеки един от участниците да е доволен от престоя си на острова. Заедно
посетихме много забележителности, помагащи ни да изучим острова из основи.
Забавлявахме се и останахме с едно незабравимо преживяване, което дълго ще помним в
душите си и ще топли сърцата ни.
Благодарим на Националната финансово-стопанска гимназия, с директор Иван
Арсов. Предостави ни невероятна възможност за обучение в чужбина, от където
почерпихме опит за по нататъшното си професионално развитие. Диана Станчева, Марта
Караманова, Горанка Недева и Зоя Каприева бяха лицата, с които достойно представихме
гимназията пред колежа Temis.
Благодарим на Центъра за развитие на човешките ресурси и на програмата „Учене
през целия живот“, които ни дадоха шанса да участваме в този проект. Успяхме да
придобием нови умения, да разпространим и мултиплицираме нашите знания, опит и
развитие на граждански компетенции. Постигнахме и целите си:
1.
Разширихме професионалните умения, знания и компетенции на
ползвателите чрез запознаване с практическото приложение на концепцията за
управление на връзките с клиентите (CRM) и стратегиите, подходите и инструментите за
успешен маркетинг в една от най-добре развитите туристически дестинации в Европа
(Тенерифе), с установени стандарти и добри практики в маркетинга и CRM;
2.
Разширихме чуждоезиковите познания чрез изучаване на нов език и
обогатихме опита си в мултикултурна среда;
3.
Придобихме социалните умения и уменията за работа в екип.
С удоволствие бих се включила за участие отново в подобен проект, за да
усъвършенствам и задълбоча познанията си в тази насока. Все пак да не забравяме, че
човек се учи цял живот и винаги има, какво ново да научи... Благодарности!

ОТЗИВ НА ЙОАНА СТОЕВА

Моите отзиви относно проекта, в който участвах са изцяло положителни. За да
участваме в този проект трябваше да отговаряме на редица критерии, а също така и да
участваме в организираната предварителна подготовка. Тя беше изключително комплексна.
На първо място започна с провеждане на езиков курс по испански език в Национална
финансово-стопанска гимназия. Езиковата подготовка се оказа много полезна за бъдещето
ни пребиваване на остров Тенерифе, Испания. В резултат комуникацията в ежедневни
ситуации не беше проблем за нас, справяхме се отлично в управлението и прилагането на
получените знания, оценени на ниво А2 от европейската езикова рамка. Педагогическата
подготовка ни предостави необходимите теоретични знания, които бяха допълнени от
практически задачи по време на мобилността, с които ние се справяхме много добре
благодарение на нашата предварителна информираност. Културната подготовка в голяма
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степен разшири нашите общи познания относно историята, забележителностите, бита и
традициите на страната. Смятам, че това беше и причината да успеем да се адаптираме
безпроблемно в заобикалящата ни обстановка. В заключение относно предварителната
подготовка бих добавила, че тя беше много добре организирана и разпределена във
времето и по никакъв начин не натоварваше или затрудняваше работата ни в училище.
По време на мобилността на остров Тенерифе, Испания придобих много нови знания в
сферата на дизайна и изработването на различни рекламни материали (формата им,
тяхното предназначение и основна идея). Научих се да работя с две изключително
интересни и често използвани софтуерни програми - Photoshop и InDesign. Беше ни
показана последната решителна фаза на маркетинга, а именно създаването на връзката
между клиента и продукта. Това допълни до голяма степен моите професионални знания
и ме накара да се чувствам по-уверена в себе си. По време на нашата работа
упражнявахме и езиковите си познания по английски и испански, което също намирам за
много полезно. Работата в екип помогна на всички нас да формираме усещане съвместна
работа и да усъвършенстваме уменията си за сработване и създаването на екипна
атмосфера.
Мобилността ми помогна да опозная и едно съвършено ново и екзотично място и
да се адаптирам към различен ритъм и начин на живот. Това намери отражение в личния
ми живот като ме направи по-отворена към интернационални контакти и преживявания.
Вярвам, че ми беше предложена много добра възможност за развитие и че се възползвах
от нея по най-добрия начин.

ОТЗИВ НА ХРИСТИНА САНДЕВА

В първите дни партньорите проведоха интервюта с нас, на които ни предразположиха да се
представим в най-добра светлина и на база на това се сформираха екипи и поставиха
подходящи задачи. Опознахме града и проучихме местата, които искахме да посетим през
този месец. Настаняването в хотела беше безпроблемно и целият ни престой – уникално
изживяване. Можехме да ползваме интернет във фоайето, както и басейна към хотела.
Имахме осигурен пълен пансион: закуска, обяд и вечеря. Имахме шанса да посетим найголемия парк за папагали в света – Лоро Парк. Също така отделихме време и на
археологическият музей в столицата на Тенерифе. Видяхме мумии, обогатихме знанията си
за животните обитаващи океана и различните видове птици. Посетени бяха освен това и
кметството в Пуерто де ла Круз, местния парламент в столицата Санта Круз, Асоциацията
на хотелиерите на остров Тенерифе, културни центрове в двата града и в старата столица
Ла Лагуна.
Същинската работа се състоеше в практически сесии, свързани с подготовката на
работни методи за реклама на местни забележителности, намиращи се на територията на
Пуерто де ла Круз с цел популяризиране и насърчаване развитието на туризма в региона.
Основно работно място бе просторен офис в близост до хотела. Работния ден започваше в
9.00 часа и приключваше в 16 часа с почивка между 12 и 13 часа за обяд. Изискваше се
изискан дрескод, подходящ за работа в офис. Разпределянето на задачите за деня
започваше, като всеки екип задаваше въпроси и предлагаше своите идеи за обсъждане и
реализиране. Работата освен в офиса се извършваше и извън него.
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Изключително полезна бе работата в екип, както и споделяне на вече придобит
опит.
Всеки екип премина през цялостен цикъл за изработване на рекламни материали.
Съответните конкретни дейности бяха: Посещение на обекти; Заснемане на
забележителности; Разговор с местни хора и интервюта; Маркетингово проучване и план;
Формулиране на конкретна задача за обекти; Търсене на налична информация в интернет;
Създаване на маркетингови материали, качване на маркетингови материали в Интернет,
маркетинг в социалните мрежи; Създаване на концепция за изготвяне на рекламна
брошура и сайт; Използването на социалните мрежи в маркетинга; Използване на
информационните и комуникационни технологии за реализиране на идеите по изготвяне
на рекламните материали.

ОТЗИВ НА РАДОСТИН СТОЯНОВ

Участието в такъв голям и международен проект за мен беше голяма възможност за
развитие на личностните качества и култура. Със всеки следващ етап - кандидатстването,
класирането, изучаването на нов чужд език, пристигането на острова, все повече осъзнавах
колко важна е тази практика за моето бъдеще. Всичко при протичането на самата практика
протичаше перфектно. Всеки ден имахме определени места, които трябваше да посетим,
през първата седмица, а през втората започна същинската практика. Отначало преминахме
през серия от семинари във връзка с маркетинга, които ни помогнаха в работата по
рекламните материали, които след това трябваше да изработим.
През свободното си време имахме възможността да разгледаме някои от
забележителностите на острова. През първите дни посетихме град Канделaрия, където
разгледахме интересни и красиви забележителности, като най-голямата католическа
катедрала, статуите на важни за областта личности и др. След това LasAmericas, където се
насладихме на плажа с пясък от Сахара. Беше изключително интересно, тъй като водата и
самият плаж са много по различни от тези на нашето Черно море. Следващите няколко дни
имахме организиране посещения в кметството в столицата на острова – Санта Круз де
Тенерифе, асоциацията на хотелите в Тенерифе и водния комплекс „Лаго Мартианез” ,
който е прекрасно място за отдих и развлечение. Седемте басейна с океанска вода се
вписват прекрасно в естествената среда.
Една от най-големите и основни забележителности на острова е вулканът Тейде.
Крайната цел на нашето малко пътуване беше ‘‘покоряването’’ на височината от 2200 м. с
автобус. От там наблюдавахме величествения Тейде (3718 м). Всички запомнихме това
изкачване с развяването на българското знаме, множеството направени снимки и
незабравимите мигове на щастие.
Преживяванията по време на практиката са незабравими, тъй като всеки един ден
беше изпълнен с нови впечатления за острова, културата и традициите на испанците. Да
бъда част от тази практика беше много важно за мен, тъй като тя ме научи на много.
Ползи, които биха били от огромно значение за моето бъдеще развитие като човек.
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ОТЗИВ НА АНА-МАРИЯ ЯНАКИЕВА

През август 2014 год. беше проведена международна практика на тема „Маркетинг
и управление на връзките с клиенти” на остров Тенерифе, Испания в която участвах.
Трябваше да се адаптирам към новата среда, да започна да общувам с местните хора на
испански език, което беше възможно благодарение на предварително проведения езиков
курс.
Практиката се провеждаше в просторен офис. Трябваше да изготвим рекламни
материали за определен обект на територията на Пуерто де ла Круз. За целта имахме
открити уроци относно графичен дизайн и се запознахме се със специализиран софтуер
(Adobe PhotoShop/InDesign).
Имахме и много други организирани посещения и забавления предвидени за
свободното време. Посетихме кметството на Пуерто де ла Круз, запознахме се с работата
там. Беше ни организирана беседа в асоциацията на хотелите на острова и в Calbildo
Insular, намиращ се в столицата Санта круз де Тенерифе. Предвидената за свободното
време програма включваше туристическа обиколка на старата столица на острова – Ла
Лагуна, разходка до вулкана Ел Тейде, две посещения на хидропарка Лаго Мартианез и
ботаническата градина.
Най–запомнящото се според мен преживяване беше парка за папагали Лоро Парк.
Там прекарахме целия ден, като имахме възможност да видим папагали за чието
съществуване не знаехме до момента. Освен клетките на здравите папагали, имаше
възможност и да се види “детската градина за папагали” и болницата за папагали. Бяхме
на няколко от шоутата с животни, които се организират там ежедневно, а именно това на
косатките, на делфините и на морските лъвове. Станахме свидетели и на много интересно
шоу с папагали. Бяхме напръскани от косатки, радвахме се на императорските пингвини
които могат да се видят само на Антарктида. Имахме организирана екскурзия в южната
част на острова. Посетихме градчетата Канделария, Лас Плаяс дес Америкас и др. Освен
това сами си организирахме екскурзии до столицата Санта Круз и до градчето Буенависта,
което се води за най- крайната точка на острова, която местните считали за край на света.
Отговарящо на името си „красива гледка”, то наистина се оказа едно незабравимо
местенце. В столицата разгледахме Природонаучния музей и посетихме плажа с белите
пясъци край града.
През този месец прекарах една интересна и наситени с приятни емоции практика
на едно от най-приказните кътчета на света.
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Национална финансово-стопанска гимназия - Координатор/ изпращаща
организация
гр. София
ул. "Розова долина" № 1
E-mail: dir@nfsg.online.bg
Тел/факс: (02) 866 20 13

Международен образователен колеж Темис (Тенерифе, Испания) - Партньор/
приемаща организация

Cl. Padre Anchieta, 2 Esq. Mata - San Isidro Granadilla de Abona
38611 Tenerife - Islas Canarias
Е-mail: joseventura@collegetemis.es
Тел: 0034 922 391 201

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейската
комисия по програма “Учене през целия живот”. Отговорността за
съдържанието на публикацията носи единствено Национална финансовостопанска гимназия. Европейската Комисия и ЦРЧР не са отговорни за начина, по
който представената информация може да бъде използвана.
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