
27 -28 март 2014г.

Гр. Добрич



Организатори:

 INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE

 и Частна професионална гимназия по туризъм и 
педприемачество „Райко Цончев“ – гр. Добрич

Участници:

40 ученика от градовете София, Пловдив, 
Стара Загора, Елена, Силистра, Варна, 
Видин

Работен език: английски



 Владимир Стоянов 11в клас – ЕТТ

 Вилхем  Александров 10 б клас – АТТ 

 Йоан Пенчев 11 а клас - АТТ





 Туристическа агенция – от Украйна

 Уеб сайтове и приложения за мобилни 
телефони- от Украйна

 Уеб сайт „Бъди студент“ за кандидатстване 
по интернет– Мароко

 Уеб сайт www.visit Sliven и

www.visit Bulgaria on – българин завършил 
INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE

http://www.visitsliven/
http://www.visitbulgariaon/




Програмата за обучение е абсолютно еднаква с 
тази на CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY & IUC

Студентите получават международно признати 
дипломи за степен бакалавър и двойни диплми 
от университетите:
 HAN University
 Arnhem Business School-Холандия
 University of Sunderland – Великобритания
 Harstad University College - Норвегия
 College of Tourism and Hotel Management -

Кипър















Как бихте променили света, ако вие сте 
социален предприемач?

1. Да се създаде бизнес план за социално 
предприемачество, за да се намери позитивно 
решение на един от най-предизвикателните 
проблеми в България – бедност, здраве, 
образование, безработица, застаряващо 
население, проблеми на околната среда и др.

2. Да се подготви презентация на вашия бизнес 
план и постер за да се промотира идеята ви (с 
името на компанията, логото и лозунг).



























Веселата част





1. Проект „Младите еропейци гласуват против 
демократичния дефицит в ЕС“- от 7-11 май 2014г. с 
младежи от България, Италия, Хърватия, Полша, 
Румъния, Босна и Херцеговина. 

Цел: да насърчи участието на младите европейци в 
демократичния живот на Европа, като мотивира 
гражданите даа участват в изборите за Европейски 
парламент през 2014 г. 

За потвърждение за участие: 

Vote.eu.projet@gmail.com

mailto:Vote.eu.projet@gmail.com


Забавлявайте се докато изучавате 
Английски език

Местоположение: Албена и Добрич

Групи: максимум от 12 деца 

Нива на обучение: Basic, Intermediate, Advanced по 
4 часа дневно

Висококвалифицирани преподаватели

Пълен пансион: закуска, обяд, вечеря

Продължителност: 22 дни   

Цени: от 350 до 590 Евро               



 По-висока загриженост и насърчаване на 
младите хора в активно участие в 
икономическия, социалния и културен живот; 

 Представяне на ПГТЕ „Х. Форд“ на национално 
ниво;

 По-високо самочувствие и увереност на нашите 
ученици;

 Повишени умения за презентиране;

 Нови запознанства с ученици от различни 
училища;

 Идеи за рекламиране на ПГТЕ „Х. Форд“ на 
учебния пазар;



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


