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І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА  

 
Учебната програма по учебнa практика Екскурзоводство и анимация от разширена 

професионална подготовка е предназначена за професията Организатор на туристическа 

агентска дейност, специалност Селски туризъм, от професионално направление 

Пътувания, туризъм и свободно време от Списъка на професиите за професионално 

образование и обучение по чл.6 от Закона за професионалното образование и обучение. 

Тази учебна програма е разработена  съгласно т. 4.3 от  типовия учебен план за 

специалност „Селски туризъм“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд 

език, дневна форма на обучение.  

Учебният предмет е включен в типовите учебни планове като отраслова 

професионална подготовка за специалността, със съответен брой часове в 11 и 12 клас.   

Тенденциите в развитието на отрасъла налага изучаването на предмета като РПП 

още в първи гимназиален етап.  

Съдържанието на предмета е широкоспектърно и  се осъществява във взаимовръзка 

с учебните предмети от общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка. В 

учебната програма е включен материал, синхронизиран с учебното съдържание по 

История и цивилизации и География и икономика и адаптиран към Информационните 

технологии в туризма. На тази база са определени 8 обобщаващи теми за разработване на 8 

проекта в процеса на обучение по четирите предмета за иновативно обучение в 

специалност „Селски туризъм“.  

Обучението по учебния предмет се организира, чрез активно включване на ученика 

в учебния процес с иновативни методи на обучение. В рамките на учебните часове освен 

методът разработка на проект ще бъдат използвани и методите:  пет стъпала, метод на 

конкретните ситуации, казус, дискусия, дебат, методи базирани на ИКТ. Ще бъдат 

използвани нагледни средства – карти, рекламни материали, ще се работи с различни 

източници на информация – документи, вестници, литературни произведения. Kабинетът 

ще бъде подреждан по различен начин за провеждане на интерактивна работа. Ще бъдат 

използвани методи и от неформалното образование за зареждане и насърчаване на 

работата (тик-так, другия през моите oчи, групиране по външни белези и др.). Ще се 

посети Историческия музей за търсене на исторически документи свързани с региона – 

писма на емигранти, снимки и др.  

 Специфичният характер на иновативното обучение по учебния предмет изисква 

междупредметно определяне на цикъл в изучаването на определените теми, определяне на 



фази в разработването на проекта, методология на работа, определяне на критерии за 

оценяване и начин на представяне на проектите. В процеса на иновативното обучение по 

предмета ще се направи съчетаване на професионалното образование с овладяване на 

ключовите компетенции.  

Обучението се провежда в специализиран учебен кабинет, оборудван със 

специфични дидактически средства.  

Оценяването на усвоените професионални знания, умения и компетентности се 

извършва по предварително определени критерии, които съответстват на очакваните 

резултати от обучението по учебния предмет. Методите на работа и оценяване ще бъдат 

зададени на основата на проектно-базираното обучение. Оценяването на напредъка на 

учениците ще бъде с разработена оценъчна карта, в която критериите ще включват 

характеристики от личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците. 

Учениците ще попълват и дневник за самооценка със следната структура: Какво научих 

днес?Полезно ли ми е?Имаше ли „уау“ момент? 

 

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ 

        Целта на обучението по учебна практика Екскурзоводство и анимация от РПП 

е учениците да усвоят професионални знания, умения и компетенции за: 

 Природните ресурси, културно-  историческото наследство, съвременния 

стандарт и спецификите на Германия, Франция, Русия, Япония, САЩ, Европейски 

съюз, Международни организации, Третият свят; 

 Структурата на тематичко-методична разработка на маршрути в определени 

райони; 

 Структурата на изготвяне на екскурзоводска беседа и техниките за нейно 

представяне;  

 Личности качества и професионални знания и умения на екскурзовода; 

 Използването, анализирането и систематизирането на информация от 

различни източници; 

 Личностно и професионално развитие.  

 

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 

За обучението по учебна практика Екскурзоводство и туристическа анимация от 

РПП в тази програма са определени 72 учебни часа, разпределени както следва: 



IX клас –  

I срок: 18 седмици х 2 часа = 36 часа 

II срок: 18 седмици х 2 часа = 36 часа 

 

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 
 

Учебното съдържание  в учебната програма е разпределено в два раздела.  

 Наименование на раздела Брой 

часове 

1.  
Наръчник на екскурзовода.  10 

2.  

Тематично-методични планове за маршрути по райони (природни ресурси, 

културно историческо наследство, съвременен стандарт и специфики). 

- Германия 

- Франция 

- Русия 

- Япония 

- САЩ 

- Европейски съюз 

- Международни организации 

- Третият свят  

62 

 
V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО – професионални 

знания, умения и компетентности 

В края на обучението ученикът трябва да притежава следните:  

А. Знания: 

- познава структурата на тематично-методична разработка на маршрути за даден 

район;  

- познава природни ресурси, културно историческо наследство, съвременен 

стандарт и специфики на даден район; 

- познава структурата на екскурзоводска беседа; 

- разпознава техниките на изнасяне на екскурзоводска беседа.  

Б. Умения: 

- използва различни източни на информация; 

- анализира и систематизира информация от различни източници; 

- представя екскурзоводска беседа, като умело използва различни техники на 

основата на живото слово и на основата на наблюдението; 

- правилно структурира проект по зададени критерии; 



- презентира пред публика готовия проект.  

В. Компетенции: 

- прави оценка и изразява критично мнение;  

- проявява отговорност и инициативност при самостоятелно изпълнение на 

задачите;  

- поема отговорност при работа в екип;  

- планира своето професионално и кариерно развитие; 

- развива умения за комуникация; 

- използва професионална терминология;  

- извършва прецизно представяне на туристически продукт.  

 

Съчетаване на професионалното образование по Екскурзоводство и 

туристическа анимация с овладяване на ключови компетентности. 

В процеса на обучение по учебна практика Екскурзоводство и туристическа 

анимация ще съчетаем придобиването на професионални знания, умения и компетенции с 

овладяване на шест от осемте ключови компетентности:  

1.Общуване на роден език – чрез представяне на беседите пред публика.  

2. Дигитална компетентност – чрез подготовката на проектите за виртуална разходка  

3. Умения за учене – чрез непрекъснатото развитие и усъвършенстване на знанията и 

уменията, необходими за работа и лична реализация.   

4. Обществени и граждански компетентности – чрез стимулирането на активно гражданско 

участие и критично мислене по отношение на даден въпрос/казус за определен регион.  

5. Инициативност и предприемачество – чрез стимулиране на инициативност в 

разработката на проекта.  

6. Културна осъзнатост и творчески изяви – чрез изучаване на културното наследство на 

районите, осъзнаване на културните ценности на районите и участие в представянето на 

крайния продукт - проект.  

VI. ЛИТЕРАТУРА 

1. Т. Милева, инж. Н.Ненчев. Екскурзоводство и туристическа анимация. Враца, 

2003г. 
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4. Нормативни документи  
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І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА  

 
Учебната програма по учебния предмет Информационни технологии в туризма от 

разширена професионална подготовка е предназначена за професията Организатор на 

туристическа агентска дейност, специалност Селски туризъм, от професионално 

направление Пътувания, туризъм и свободно време от Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение по чл.6 от Закона за професионалното образование 

и обучение. 

Учебният предмет не е включен в типовите учебни планове за съответната 

специалност.  Този предмет се включва в часовете по РПП за 9 клас поради бързото 

развитие на ИТ и необходимите нужди на бизнеса от тях.  

Тази учебна програма е разработена  съгласно т. 4.3 от  типовия учебен план за 

специалност „Селски туризъм“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд 

език, дневна форма на обучение.  

Обучението по учебния предмет от РПП се осъществява във взаимовръзка с учебните 

предмети от общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка.  

В обучението ще прилагам проектно-базирания метод, основан на междупредметни 

връзки с учебна практика Екскурзоводство и туристическа анимация, История и 

цивилизации и География и икономика. Знанията, придобити по другите предмети ще 

подпомогнат работата им по проектите. Резултатите от обучението по предмета ще бъдат 

използвани в часовете по уточнените урочни единици от История и цивилизации, 

География и икономика и учебна практика Екскурзоводство и туристическа анимация.   

В часовете по типов учебен план са предвидени часове за изучаване на 

специализиран софтуер, но тези часове са недостатъчни. По тази причина в учебната 

програма по Информационни технологии в туризма е включен учебен материал, с 

овладяването на който се цели обучаемите да усвоят основни професионални компетенции 

за изработване на брошури и сайт; да се запознаят принципно с основните модули за 

режим на работа с потребителската програма „Хотел Pro“; да извършват настройка на 

програмата; да управляват хотели - резервиране на хотелските стаи, приемане, 

обработване, движение и изпращане на гости и плащанията за пребиваването в хотела. 

Учебното съдържание включено в програмата е структурирано в 4 раздела. Към 

всеки раздел са посочени теми на учебното съдържание. Темите в отделните раздели се 

определят, допълват и развиват от учителя в началото на всяка учебна година.  



Обучението по учебния предмет се организира, чрез активно включване на ученика в 

учебния процес с традиционни и алтернативни методи на обучение, чрез използване на 

ИКТ, както и чрез прилагане на различни методически материали. Междупредметно ще се 

определи цикъл в изучаването на определените теми, фазите в разработването на проекта, 

методологията на работа, критериите за оценяване и начина на представяне на проектите. 

Обучението се организира в компютърен кабинет с подходящи демо или работещи 

версии на програмните продукти.  

Оценяването на усвоените професионални знания, умения и компетентности се 

извършва по предварително определени критерии, които съответстват на очакваните 

резултати от обучението по учебния предмет. Методите на работа и оценяване ще бъдат 

зададени на основата на проектно-базираното обучение. Оценяването на напредъка на 

учениците ще бъде с разработена оценъчна карта, в която критериите ще включват 

характеристики от личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците. 

Учениците ще попълват и дневник за самооценка със следната структура: Какво научих 

днес?Полезно ли ми е?Имаше ли „уау“ момент? 

 

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ 

Целта на обучението по учебния предмет Информационни технологии в туризма от 

РПП е учениците да усвоят професионални знания, умения и компетенции за: 

- изработване на брошури; 

- изработване на сайт; 

- запознаване с принципа на работа с потребителска програма „Хотел Pro“; 

o резервиране на хотелските стаи; 

o приемане, обработване, движение и изпращане на гости; 

o плащания за пребиваването в хотела; 

- работа в екип при реализиране на проект. 

 

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 

За обучението по учебния предмет Информационни технологии в туризма – теория 

от РПП в тази програма са определени 72 учебни часа, разпределени както следва: 

IXклас –  

I срок: 18 седмици х 2 часа = 36 часа 

II срок: 18 седмици х 2 часа = 36 часа 



                                      Общо: 72 часа 

 

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Учебното съдържание  в учебната програма е разпределено в пет раздела.  

 Наименование на раздела Брой 

часове 

3.  Основни знания и умения за работа с MS Word 4 

4.  РАБОТА ПО ПРОЕКТ за разработване на брошура 18 

5.  Работа с многофункционална програми за обслужване "Хотел Pro“ 14 

6.  РАБОТА ПО ПРОЕКТ за разработване на сайт 36 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО – професионални 

знания, умения и компетентности 

В края на обучението учениците трябва да притежава:  

А. Знания: 

- познава изисквания при изработване на брошура; 

- познава изисквания при изработване на сайт; 

- познава дейности на ниво управител - администриране на хотела; 

- познава ресурсите на хотела; 

- познава начина на разплащане на гости и клиенти и извеждане на различни справки. 

Б. Умения: 

- изготвя брошура; 

- изготвя сайт; 

- да познава принципно необходимите модули, включени в състава на даден 

приложен софтуер за нуждите на заведенията за хранене и развлечения като  

 администрира хотела; 

 приема, обработва и изпраща гости; 

 извършва плащания за пребиваването в хотела; 

В. Компетенции: 

- прави оценка и изразява критично мнение;  

- проявява отговорност и инициативност при самостоятелно изпълнение на задачите;  

- планира своето професионално и кариерно развитие; 



- развива умения за комуникация; 

- използва професионална терминология;  

- извършва прецизно представяне на туристически продукт;  

VI. ЛИТЕРАТУРА 

1. Документация и CD към Microinvest “Хотел Pro”, www.microinvest.net 

 

 

http://www.microinvest.net/

