
Zawody specyficzne dla krajów biorących 
udział w projekcie Erasmus+



Bułgaria Zawodem charakterystycznym w Bułgarii jest produkcja 
olejku różanego.  Bułgarski olejek różany jest bardzo wysoko 
ceniony przez światowy przemysł perfumeryjny, jako szlachetna 
i niezastąpiona substancja słynnych kompozycji zapachowych, 
perfumeryjnych i kosmetycznych. Wyjątkowo bogaty i 
niepowtarzalny skład chemiczny stawia go na czele produktów 
leczniczych jak w kosmetologii, tak i w farmacji. 

Ponad 70 % światowej produkcji olejku różanego 
pochodzi z Bułgarii. Jedynie w mikroklimacie Doliny Róż jest w 
stanie wydać tak dużo i tak wysokiej jakości olejku różanego, 
zwanego nawet płynnym złotem. Olejek różany, wyprodukowany 
w innych częściach świata nie posiada takiego stężenia 
substancji leczniczych. Z około 3000 kg płatków róż uzyskuje 
się 1 kg czystego olejku różanego. Gatunek róży Damascena Mill 
jest uszlachetniony przez bułgarskich technologów od ponad 
300 lat. Płatki róż zbierane są ręcznie co roku w maju i czerwcu, 
rano w godz. od 4 do 5. W tym czasie rosa zwiększa aromat 
róży. Różo Zbieranie to praca, święto, śpiew, magia kolorów i 
piękno zapachu.



Włochy

 



Polska Zawodem charakterystycznym w Polsce jest 
pielęgniarstwo. 

Polskie pielęgniarki są cenione na całym świecie. 
Wiele polskich pielęgniarek pracuje w wielu miejscach 
Europy. Jest to praca ciężka, ale dająca dużo 
satysfakcji. Kiedy ktoś zdrowieje, dochodzi do siebie, 
czy chocby jest bez bólu, zadbany to daje pielęgniarce 
radość., poczucie spelnionego obowiazku. 
Pielęgniarstwo ma wiele specjalności. Przez wiele lat 
był to zawód mało doceniany w Polsce. Od troskliwej 
opieki pielęgniarki zależy czas powrotu do zdrowia 
pacjenta. Pielęgniarki zajmują się też profilaktyka, 
zapobieganiem chorób.  



Grecja



Turcja Charakterystycznym zawodem w Turcji jest rolnictwo. 
W Turcji istnieje ponad 5 milionów gospodarstw 
rolnych. Sześć procent z nich ma powierzchnię 
większą od 20 hektarów. Turcja jest jednym z 
największych producentów: jabłek, cebuli, soczewicy, 
tytoniu, arbuzów, pomidorów, bawełny, owczego 
mleka, orzechów włoskich, orzeszków pistacjowych, 
buraków cukrowych, oliwek oraz winogron. Jest 
największym na świecie wytwórcą orzechów 
laskowych, fig i moreli.
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Linki:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja#Rolnictwo
https://www.gosc.pl/doc/3738910.Wygrywa-karnawal


