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Асоциация „Мундус“ e oрганизация с 

нестопанска цел, с офиси в Сарагоса и 

Барселона, Испания.

Основните цели на организацията са:

- Насърчаване на ценностите на ЕС

- Междукултурният диалог

- Подготвяне на млади хора за 

навлизане в професионалния живот и 

кариера.



Международни практики
Основната дейност на Асоциацията е управлението на 

международни проекти за мобилности с учебна цел  за 

ученици и учители от професионални гимназии. 



Осъществена мобилност по проекта

от 15. 07. 2021 г. до 06. 08. 2021 г.

в гр. Сарагоса, Испания

С участието на предварително 

селектирани 15 ученици от различни

специалности на ФСПГ „Васил 

Левски“ Монтана 

и двама придружаващи 

учители по чужди езици

Г-жа Теодора 

Кръстева - учител 

по немски език

Г-жа Агнеса 

Георгиева - учител 

по английски език



След пристигането и

настаняването на групата в

хотел „Ориенте“ от асоциация

„Мундус“ бе организирана

работна среща за

установяване на езиковото

ниво. За учители и ученици

бе удоволствие общуването с

нашите координатори г-жа

Деница Андонова от

„Хоризонт ПроКонсулт“ и

Гиермо Лопес от „Асоциация

Мундус“.



За всеки ученик се осигурява стаж във 

фирма или организация, като работната 

практика се изпълнява в 

групи по двама или трима ученици. 



Работни места:

Учениците бяха 

разпределени в 

зависимост от спе-

циалността, някои 

усъвършенстваха

способностите си в 

сферата на туризма, 

като получиха 

работа в хотели на 

различни позиции.

Hotel Reino de 

AragonHotel Vincci



Други работеха в сектор Услуги

Aloha-Iber World Corte Aragon



А трети  преоткриха офис администрирането

Работни места:
Drolimsa

Asociacion Mundus



Сарагоса е град в Испания, столица

на автономния регион Арагон.

Той е важен индустриален център с

добре развита тежка промишленост.



Културна програма

През почивните дни и през останалото свободно време 

участниците посетиха екопарка Джункарал, където

изпитаха волята си за „висящи“ приключения сред дивата

природа на Пиринеите, двореца Алхаферия, базиликата 

на Девата от Пилар, Аквариума.



Забележителности

Градът се намира по поречието

на река Ебро, в долина с

разнообразни пейзажи около нея.

Сарагоса е известна с нейния

фолклор, местни ястия и

забележителната тройка –

базиликата Нуестра Сеньора дел

Пилар, катедралата Ла Сео и

двореца Алхаферия.



Ботаническа 

градина 



Градският пазар в сърцето на Стария град



Изглед от конгресния център, посветен на водата



Съвременен градски театър



Римски Амфитеатър



Успешно приключване на практиката

Всички участници бяха сертифицирани и научиха нови неща за

себе си и бъдещата си професия, подобриха комуникативните си

умения, заявиха готовност за участие в бъдещи проекти по

програма Еразъм +.



GRACIAS POR LA ATENCION!

Благодаря за вниманието!

Thank you for your 

attention!


