
Професионална гимназия по 
аграрни технологии „Цанко 

Церковски“ 

проект 

„Европейски практики и иновации в 
моята професия”  

Програма „Еразъм +”    
 



Проектът се реализира в рамките на Програма „Еразъм +” – 
Програма на ЕС за образование, обучение, развитие на 
младежта и спорта. Една от неговите три ключови дейности е 
„Образователна мобилност”. В нашата страна програмата се 
управлява от Центъра за развитие на човешките ресурси, който 
в продължение на 15 години се утвърждава като успешна 
национална структура за управление на европейски 
образователни програми. Участници в проекта са: ПГАТ „Ц. 
Церковски“ – като изпращаща организация –и Artes SRL – Лайла 
Баулео, Симона Периколи и Стефано Поета. 

 

Италия 
21.06.2018г. – 05.07.2018г. 



Домакините от  „Artes SRL - Лайла Баулео, Симона Периколи, Стефано 

Поета”, Румена,  Двожани, Матео и мама ни посрещнаха във вила "Il Cerreto"  

на 23.06.2018г. 



"Il Cerreto" Via Перуджа, Бетона 



МЕНТОРИТЕ НИ 
Джовани, Матео и Наташа 

 



 

10 ученици от специалност 
 „Селски туризъм” 



11 ученици от специалност  
„Механизация на селското стопанство” 



9 ученици от специалност 
„Полиграфия”  



Нашите ръководители 



 

В Италия пребивавахме от 21 юни до 05 юли - далеч 
от морето, но в необхватната прегръдка на полето 



Умбрия 



 
“Pasta alla 
Norcina”.  
 

Най-известният 
специалитет на 
„Мама”? 

 



Храна 



Сан Агустино... 



„Планте Форестали”– занимава с разсаждане и 
отглеждане на растения, използвани за 
залесяване и производство на трюфели 

 



 

Спело 



Спело 



Музеят на мозайките 

 



„Донди”- един от най-големите производители на 
селскостопанска техника в Италия  



„Донди”- един от най-големите 
производители на селскостопанска 

техника в Италия  



Вечер на българската кухня 

  



Вино 



Градът Монтефалко - най-доброто 
вино – Sagrantinо.. 

  



Винарна „Арналдо Капрай” 



Асизи - базиликите „Свети 
Франциск“ 



 Асизи - базиликите „Свети 
Франциск“ 

 



“Св.Франциск” 

Вътрешността на 
катедралата 

 

Вътрешността на 
катедралата 



 
Силно земетресение едва не 

унищожава цялата сграда през        
1997 г. 



 
Папският олтар в  апсидата е изрязан от един 

каменен блок, донесен от Комо през 1230 
година.Под главния олтар се намира мястото,където 

е погребан свети Франциск. 



Културно – информационен 
център в Асизи 



 

Един от най-красивите градове 
в Италия - Перуджа 



Перуджа—
столицата на 

региона Умбрия 



Перуджа 



Перуджа 



Хотел 
“PassignanoonTrasimenolake 



Залата с шоколада 



Столицата на шоколада 



Учениците от специалност „Полиграфия” 
посетихме и редакцията на вестник 

 



Дни за шопинг 

 



Рим 



Рим - катедрала „Св. Павел” във 
Ватикана 



Basilica di San Clemente,  
      където са тленните  
останки на Свети Кирил 



Рим –Фонтан Ди Треви и Colosseum 

 



Оливерна 

Кооперацията 

          

 

Дегустирахме 
студенопресован зехтин, 

традиционно поднесен 
върху филии хляб, както 

правят по 
Средиземноморието 



Фермата „Di Fillipo”  



Фермата „Di Fillipo”  



Фермата „Di Fillipo”  



Фермата „Di Fillipo”  

 



Италия, Италия... 



Италия, Италия... 



Италия, Италия... 



Италия, Италия... 



Италия, Италия... 

 



Италия, Италия... 



Италия, Италия... 



Сертификати „Europass” 



Италия, Италия... 

 



Италия, Италия...  
Benvenuti in Italia - Addio Italia 


