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Въведение 

1. Въведение 

 

Тази учебна програма е разработена в рамките на проект GAME IT „Интерактивно 

геймифицирано обучение за подготовка на обучаеми в неравностойно положение за участие 

в международни мобилности в сферата на гостоприемството и туризма“, който се 

изпълнява с подкрепата на програма Еразъм + на Европейския съюз. 

Той е предназначен да подготви обучаемите в ПОО за участие в международни мобилности 

с елементи на практическо обучение или учене в процеса на работа. По-специално тази 

кратка учебна програма ще служи като помощно средство за доставчици на ПОО, които 

искат да подготвят обучаеми в сферата на туризма и хотелиерството в неравностойно 

положение преди участието им в мобилности с учебна цел. 

Понастоящем групите в неравностойно положение са слабо представени в мобилностите, 

както във висшето образование, така и в ПОО, и това е въпреки факта, че програма Еразъм+ 

активно насърчава и подкрепя участието на такива групи. Очевидно, комбинацията от 

системни и институционални фактори възпрепятстват групите в неравностойно положение 

да се възползват от наличните възможности. Превръщането на мобилностите в по-

приобщаващи, изисква доставчиците на ПОО да обърнат внимание на тези фактори. 

Настоящата учебна програма, която се счита за иновативен ресурс, ще допринесе за 

намирането на работещи решения и за насърчаване участието на лица в неравностойно 

положение в международни мобилности в сектора на ПОО, като по този начин ще съдейства 

за повишаване достъпността на мобилностите за по-широка част от обществото. 

Настоящият обучителен курс за подготовка за участие в мобилности е интердисциплинарен 

и обединява предмети и теми от областта на междукултурните отношения, работата в екип, 

обучението и организационното поведение, езиковата подготовка. Това са всички теми, 

които бяха идентифицирани като най-предизвикателните области за учащите в ПОО в 

неравностойно положение, въз основа на консултации с целеви групи и заинтересовани 

страни. В допълнение към изграждането на знания и укрепването на уменията, курсът ще 

допринесе за подобряване на самочувствието и мотивацията на учащите в ПОО за участие в 

обучение и мобилност. 

Този курс е разработен съвместно от международен екип от експерти и изследователи 

от консорциума на проекта GAME IT, а именно: 

Добруджанско аграрно и бизнес училище     (България) 

Европейски център за качество      (България) 

Технически университет на Крит      (Гърция) 

Директорат за средно образование в Ханя     (Гърция) 

Институт INTEGRA        (Словения) 

Провинциална дирекция на националното образование - Мугла (Турция) 
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2. Цел на учебната програма 

Този документ представлява учебна програма за подготовка на обучаеми в 

неравностойно положение, включени в първоначално ПОО. Тя има за цел: 

⮚ Да идентифицира профила на обучаемия в неравностойно положение, който ще 

бъде обект на подготовка за участие в мобилност 

⮚ Да определи обхвата на програмата за обучение и учебните модули, които трябва 

да бъдат включени; 

⮚ Да идентифицира резултатите от обучението на модула; 

⮚ Да картографира резултатите от обучението на модула към общите резултати от 

програмата; 

⮚ Да посочи най-важните учебни цели и да представи възможностите за оценка. 

Документът служи като помощен инструмент, който допринася за насърчаване на 

участието на лица в неравностойно положение в мобилности с цел обучение в областта 

на ПОО, като по този начин съдейства ползите от мобилностите да се превърнат в 

достъпни за по-широка част от обществото. 

 

3. Преглед на обучението 

Този курс има за цел да осигури практически ориентирана подготовка за международни 

мобилности за млади обучаеми, които имат малък или никакъв малък професионален 

опит. Следователно, курсът се стреми да осигури многостранно въведение в 

междукултурните отношения и комуникации, мултикултурни екипи и среда, работа в 

екип, място за обучение и структурирани дейности за обучение. 

Той се базира на интердисциплинарен подход, за да покаже как обучението и 

междукултурните мобилности могат да бъдат устойчиво изследвани за изграждане на 

умения и увереност. 

В този смисъл основните концепции на обучението са: 

- Цялостен преглед на междукултурната среда 

- Културно многообразие и взаимно уважение 

- Обучение и общуване в мултикултурна среда 

- Работа в екип и организационно поведение 

- Мотивация и самочувствие 

В дългосрочен план курсът ще подобри способностите на обучаемите в ПОО в сектора 

на туризма и хотелиерството да комуникират и да се държат ефективно в 

професионален контекст, с адекватно ниво на увереност като взаимодействащи, 

креативни членове на добре работещ екип.  
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По отношение на стратегиите/методологиите за преподаване и учене , основният 

подход в този курс е геймификацията (игровизацията) като ефективна стратегия за 

ангажиране на обучаемия. Съответно този курс използва различни методи на 

преподаване, учене и оценяване в съответствие с нуждите на обучаемите и целите на 

обучението. Методиките на преподаване са предназначени да стимулират възможно 

най-много автономната работа, като същевременно зачитат разнообразието и нуждите 

на обучаемите, позволявайки гъвкави пътеки за учене. 

Този курс цели да насърчи активна учебна среда, доказала се като изключително 

ефективна за развитието на когнитивни умения. Чрез включването си в активен процес 

на учене с участие, подсилен от интегрирането на дигиталните технологии, обучаемите 

се включват директно в изграждането на знания, обмисляйки ги и създавайки ги 

съвместно. За разлика от обикновено пасивните и еднопосочни конвенционални 

подходи, тук обучаемите стават център на учебния процес, а 

обучителят/преподавателят поема ролята на медиатор. 

 

Мобилностите и тяхната връзка с обучението в туризма  

1. Ползи от използването на мобилностите за укрепване на уменията в туризма 

 

Туристическият сектор е един от най-силните стълбове на икономиката на ЕС. Той 

допринася за развитието на икономиката и обществото чрез своята пазарна стойност 

(заетост, растеж и доходи) и културна стойност (насърчаване на идентичността на 

общността). Секторът, също така, играе важна социална роля, като подпомага 

намаляване на безработицата сред младежите и групите в неравностойно положение, 

тъй като осигурява лесен достъп до заетост за наскоро завършили, уязвими групи като 

мигранти и жени, които представляват почти две трети от работещите в сектора. 

Много анализи идентифицират и преразглеждат необходимите умения за работа в 

туристическия сектор. Един от последните - Cedefop`s Skills developments and trends in 

the tourism sector. Skills Panorama Analytical Highlights`1- на база прегледа на активните 

обяви (в периода юли 2018 – декември 2019) за работа в сферата на туризма 

идентифицира 17 професии с високо ниво на набиране на персонал и съответно прави 

преглед на най-търсените умения. За предлаганите средноквалифицирани и ниско 

квалифицирани професии, но също и за мениджъри, разработчици на софтуер или 

маркетинг специалисти, следните умения са поставени на челни позиции в списъците 

на работодателите: работа в екип , адаптивност , способност за приоритизиране, 

комуникация или решаване на проблеми , способност да работи независимо , да 

бъде отговорен и да мисли „нестандартно“ . Често се изискват и езикови умения (най-

                                                           
1 Cedefop (2020). Развитие на уменията и тенденции в туристическия сектор. Панорама на уменията Аналитични 

акценти . https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-developments-and-trends-tourism-

sector 



  
 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на 

съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за 

каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея. 
 

5 

вече английски език). 

Мобилностите укрепват пригодността за заетост, правят системите за образование и 

обучение по-достъпни и ефективни, насърчават растежа на общество на знанието и 

укрепват европейската идентичност и гражданство. Те предоставят ценни житейски 

умения и международен опит, които на свои ред насърчават личното, професионалното 

и академичното развитие на индивида. Мобилността е привлекателна (особено за млади 

хора и хора от уязвими групи ) поради гъвкавостта на учебните условия, които 

предоставя, както и поради възможностите за среща с нови хора, места и култури. 

Подобрява езиковите и комуникационните умения на индивида и предизвиква 

адаптивността, отговорността и независимостта на човека. Осигурява условия за 

развитие на умения за работа в екип и решаване на проблеми. Те спомагат за 

изграждането на културно съзнание и засилват общото разбиране. С други думи – 

мобилностите развиват набор от умения, които са много търсени в туризма. По 

отношение на международния стаж или чиракуване в самия сектор, мобилностите 

осигуряват напълно завладяващо изживяване, където участниците могат да получат 

задълбочена представа за сектора в мултикултурна среда. 

Въпреки това, за да могат обучаемите в неравностойно положение да се възползват от 

мобилността с цел обучение или практика, те се нуждаят от ефективна подготовка. Без 

такава обучаемият в неравностойно положение може да не успее да развие истински 

интерес за ангажиране с мобилност на първо място, да се страхува да се възползва от 

възможността поради схващанията, че той/тя няма да може да се справи със ситуацията, 

или – ако така или иначе реши да участва в мобилността – наистина да не успее да се 

справи с учебните предизвикателства или да се възползва напълно от опита. 

2. Трансфер на иновации в ПОО обучение в сектора на хотелиерството 

 

Професионалното образование и обучение (ПОО) е в разгара на безпрецедентна 

промяна, причинена от бързото настъпване на COVID-19 пандемията. Глобалната 

икономика преживява бързи промени в създаването на стоки и услуги и тяхното 

потребление. Иновациите и цифровизацията са присъщи двигатели на тези развития, 

но те също са жизненоважен източник на решения на предизвикателствата, пред които 

сме изправени. Необходими са иновации за справяне с икономическата, социална и 

екологична динамика и нестабилност. Цифровите технологии вече са повсеместни и все 

повече се интегрират в ежедневието и работата. 

В същото време, иновациите и цифровизацията променят начина, по който хората 

работят, като насърчават появата на нови професии и пряко засягат уменията, 

необходими на пазара на труда. Всичко това води до необходимостта от подобряване на 

уменията и преквалификацията на работната сила и подчертава необходимостта от 

висококачествено първоначално ПОО (ППОО) за навлизане на пазара на труда, но също 

така и от висококачествено продължаващо ПОО (ППОО) за съществуващата работна 

сила. Както първоначалното, така и продължаващото ПОО се нуждаят от иновативни 

решения в преподаването, ученето и организацията, както и от ефективно внедряване 
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на цифрови технологии за изграждане на гъвкави, висококачествени системи за ПОО, 

които могат да ни осигурят уменията, от които се нуждаем в социалната, екологичната 

и икономическата сфера. ПОО вече се променя, но също така трябва да предприеме 

стъпки за по-активно приемане на иновациите и цифровизацията. 

 

Профил на обучаемия в неравностойно положение в туризма и 

хотелиерството – характеристики и потребности  
 

Подготовката и прилагането на програма за курс, която е ефективна и съобразена с 

нуждите на целевата група, изисква първо да бъдат уточнени профилът, 

предпочитанията и нуждите на потенциалните обучаеми. 

Потенциалната целева група за това обучение се състои от (1) обучаеми в 

неравностойно положение, включени в (2) първоначално ПОО в (3) сектора на 

хотелиерството, и които (4) планират да се включат в международна мобилност . 

За изготвяне на профила на потребителя е използвана мрежа с набор от 4 категории. 

(1) база от умения и знания съгласно EQF    

(2) професии и умения по ESCO 

(3) Изисквания за мобилност по Еразъм+ 

(4) Резултати от предварително проучване, извършено в рамките на проекта 

Тази учебна програма обхваща обучаеми, които участват или завършват начално 

професионално образование и обучение. Първоначално ПОО, според общото му 

определение, е подготовка на хора с умения и/или компетенции за навлизане в a 

конкретна професия/сектор. Традиционно ППОО е предназначено да накара хората, 

които напускат образователната система в края на гимназиалното ниво, да влязат в 

света на труда.2 

Следователно, бъдещият ППОО обучаем е: 

На 16+ години, със завършен първи етап на средно образование и със 

следния общ профил: 

 

                                                           
2 https://www.cedefop.europa.eu/files/IVET_Review_08.pdf 



 

 

 

 

Изисквания на Еразъм+ за мобилност в ПОО Знания, умения и компетенции, свързани с EQF 

Обучаемият е: 

1. гражданин на държава, която е част от програма 

Еразъм+; 

2. включен в или завършил курс за ППОО през последните 

12 месеца; 

3. обучаван в организация за професионално образование 

и обучение, която предоставя мобилности; 

4. избран от изпращащата организация за участие в 

мобилност, чиято област/тема е подходяща за и 

съответства добре на курса, който обучаемият или 

стажантът изучава. 

5. има поне основни умения по езика, на който ще се 

проведе мобилността. 

Обучаемият трябва вече да е придобил следните 

Знания 

● Познаване на факти, принципи, процеси и общи понятия в 

сферата на работа или обучение 

Умения 

● Набор от когнитивни и практически умения, необходими за 

изпълнение на задачи и решаване на проблеми чрез избор и 

прилагане на основни методи, инструменти, материали и 

информация 

Компетенции (отговорност и автономия) 
● Да поема отговорност за изпълнението на задачите в работата или 

обучението; да адаптира собственото си поведение към 

обстоятелствата при решаване на проблеми 

Характеристики въз основа на предварително проучване, 
проведено във всички страни партньори3 

Потенциални професии и необходими умения според ESCO 

1. Обучаемият принадлежи към една от следните групи в 

неравностойно положение : 

✔ Обучаеми с лош социален/икономически статус 

Тази учебна програма е предназначена да подпомогне подготовката за 
мобилност за 5 категории професии от системата за първоначално ПОО 
чрез изграждане на знания, умения и компетенции, които са най-
подходящи за хотелиерството и туризма, както е определено в ESCO 4. 

                                                           
3 Беше проведено предварително проучване сред целевите групи по проекта, напр. обучаеми/ученици в ПОО, доставчици на ПОО/училища, координатори 

на ПОО и други подходящи експерти и организации, участващи в проектирането и изпълнението на подготовката за мобилност. Изследването е 
проведено в 4 държави: България, Гърция, Словения и Турция. Тя беше организирана чрез лични срещи, ръководени интервюта и онлайн формуляр за 
обратна връзка. 
4 Версия в сила от ноември 2022 г 



 

 

 

✔ Обучения, изпитващи затруднения в обучението 

✔ Обучаеми с ограничен достъп до обучение (живеещи в 

отдалечени райони, ограничен достъп до транспорт, 

ограничен достъп до интернет и др.) 

 

2. (По някакви причини) Обучаемият не е достатъчно 

информиран за изживяването от участието в мобилности и не 

е проявявал интерес или е нямал възможност да пътува 

досега (поради липса на собствени средства или 

предварителна подготовка). 

3. Обучаемият се нуждае от подкрепа, мотивация и/или 

подготовка за мобилност. 

4. Най-вероятно е обучаемият да изпита трудности по време 

на мобилността , включително: 

● комуникация с приемащата организация 

● комуникация с други хора от различни култури 

● говорене на чужд език 

 

5. Обучаеми от групи в неравностойно положение, които искат 

да получат ефективна подготовка в следните аспекти: 

- Специализирана езикова подготовка в областта на 

туризма и хотелиерството 

- Подготовка за обучение в мултикултурна среда 

- Подготовка за участие в структурирани обучителни 

дейности в мултикултурна среда 

- Подготовка за междукултурна комуникация 

Категория 1: Мениджъри 

Подгрупа 12: Административни и търговски ръководители 
1221.6 Мениджъри на туристически продукти 
 
Подгрупа 14: Мениджъри за хотелиерство, търговия на дребно и 
други услуги 
Подкатегория  141 Мениджъри на хотели и ресторанти 

1411 Мениджъри на хотели 

1412 Управители на ресторанти 

Подкатегория 142 Мениджъри търговия на дребно и едро 

Подкатегория 143 Ръководители на други услуги” 

 

Категория 2: Професионалисти 

Под-категория 34: Правен, социален, културен и свързан с тези 

професионален сътрудник 

Подкатегория: 343 Специалисти в областта на изкуството, културата 

и кулинарията 

3434: Готвачи 

 

Категория 4: Чиновнически помощни работници 

Подкатегория 42 Служители за обслужване на клиенти 

Подкатегория 422 Служители за информация за клиенти 

4221 Туристически консултанти и служители 

4224 хотелски рецепционисти 

  

Категория 5: Работници в сферата на обслужването и продажбите 

Подосновна категория 51: Работници в сектора на личната грижа 

Подкатегория 5 1 1 Придружители , кондуктори и водачи 

512 Готвачи 

513 Сервитьори и бармани 



 

 

 

- Подготовка за работа в екип в мултикултурна среда 

 

515 Строителен надзор/ 

5151 Супервайзери по почистване и поддръжка на офиси, 

хотели и други заведения 

 

Категория 9: Ниско квалифицирани професии 

Подкатегория 91: Чистачи и помощници 

Подкатегория 911 Чистачки и помощници за дома, хотели и офиси 

9112 Чистачи и помощници в офиси, хотели и други 

заведения 

Под-категория 94: Помощници при приготвяне на храна 

Подкатегория 941 : Помощници при приготвяне на храна 

9411 Готвачи в обекти за бързо хранене 

9412 Кухненски помощници 

 

Въз основа на списъка на ESCO с умения и компетенции за тези 

категории, в допълнение към специфичните за професията знания, 

умения и компетенции, обучаемите трябва да имат компетенции най-

малко да: 

- Съветва/помага/комуникира с гости/клиенти; 

- Следва инструкциите за организиране и поддържане на 

безопасна, чиста и сигурна работна среда; 

- Комуникира в екип или работи в международен екип за в сектора 

на гостоприемството; 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на 

съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност 

за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея. 
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GAME IT Съдържание на обучението и нужди на обучаемите в 

неравностойно положение, учащи се в сектора на туризма  

1. Как обучението отговаря на идентифицираните нужди – гъвкави/иновативни 

подходи за преподаване и учене, подобряване на достъпността (физическа, умствена и 

др.) 

Курсът за обучение, разработен по проект GAME IT е предназначен да подкрепи 

учащите в ПОО от групи в неравностойно положение5 и преподаватели, работещи с 

тях. Той отговаря на следните нужди на целевите групи: 

1. Обучаемите в неравностойно положение се нуждаят от ресурси за обучение, които: 

а) смекчават погрешните схващания, недостатъчната самоувереност и липсата 

на мотивация, които им пречат да се включат в мобилността на първо място 

б) да ги подготвят за стажове и структурирани дейности за обучение, 

организирани в рамките на мобилности. 

2. Организациите, предоставящи възможности за мобилност и/или обучение за ПОО, 

трябва да се справят с предизвикателството, за да помогнат на учащите в 

неравностойно положение да се възползват от възникващите възможности за 

мобилност. 

Като цяло, за да се постигне очакваният мандат за обучение, всяка стратегия за 

обучение трябва да бъде мотивираща, ангажираща, подходяща и надеждна (за 

предпочитане персонализирана), предизвикателна, възнаграждаваща. По този начин 

то трябва да доведе до „залепващо“ учене, да улесни прилагането на наученото, да 

осигури място за практика и да предизвика промяна в поведението. 

По отношение на идентифицираните нужди на целевите групи, съдържанието за 

обучение на GAME IT беше проектирано да осигури добра комбинация между 

дейности в клас и електронно обучение, като и двете интегрират игрови елементи. 

Въпреки това, курсът е адаптиран да към възможността да бъде провеждан изцяло в 

режим на електронно обучение. 

Дейностите в клас са познати както на обучаемите, така и на инструкторите. С оглед 

на спецификата на обучаемите, този тип дейности са полезни, за да осигурят на тях 

позната среда и организация и по този начин да им дадат чувство за сигурност. Освен 

това, тези дейности са важни, тъй като предоставят на обучаемите възможността 

ефективно да общуват и да си сътрудничат с инструкторите и между групата 

обучаеми; предизвикват ги да мислят критично, да поемат рискове и дори да участват 

в/правят презентации. Следователно, включването на дейности в класната стая при 

                                                           
5(1) Учащи в ПОО, принадлежащи към групи в неравностойно социално-икономическо положение, включително 

малцинства и мигранти; (2) Учащи в ПОО в отдалечени и селски райони; (3)Учащи в ПОО, проявяващи леки до 

умерени затруднения в ученето (ниски постижения) 
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провеждането на курса ще осигури сцена за практикуване на някои от 

знанията/уменията, които бяха въведени в курса в позната/комфортна зона. 

Електронното обучение е гъвкав подход, който премахва ограниченията, свързани с 

пространството и времето. Осигурява удобна учебна среда, особено за учащи в 

неравностойно положение, които могат да бъдат по- уверени у дома или когато 

разчитат на подкрепа (напр. допълнителна литература или източници). Осигурява 

условия за прилагане на ефективна стратегия за обучение и обучение. 

Геймификацията е следваща стъпка, която използва допълнителни технологични 

решения, за да интегрира игровата механика в електронното обучение. Тя подобрява 

ученето с елементите, които правят игрите толкова увлекателни. Може да повиши 

ангажираността на обучаемите, да им помогне да практикуват знания и умения в 

ситуации, имитиращи реалния живот и по този начин да подобри ефективността на 

ученето. Геймификацията, също така, позволява креативността и сътрудничеството 

да станат част от обучението. Когато се комбинира с други методи на обучение, тя 

може да подпомогне иновациите в педагогическите подходи и методи за 

преподаване, учене и оценяване. 

Игровизираното обучение има редица предимства, които могат да имат значение за 

всеки обучаем, но особено за учащите в неравностойно положение. То може да 

осигури следните ползи: 

- осигурява възможност за активно учене 

- повишава мотивацията и ангажираността 

- позволява на обучаемия да експериментира и да се провали без 

отрицателни последствия 

- създава условия за микро-обучение в случай на кратко време на 

внимание 

- улеснява скелето за обучение, за да отразява нуждите на всеки отделен 

обучаем 

- привлича новото поколение „дигитални местни жители“. 

Игровизацията може значително да подобри ефективността на обучението чрез 

увеличаване на ангажираността на обучаемите и като им позволи да 

експериментират със (сходни) ситуации от реалния живот - и да се провалят - в 

контролирана, безопасна среда. Игровото обучение може да доведе до по-добри 

резултати по отношение на придобиването и задържането на знания в сравнение с 

конвенционалните методи на обучение. 

Геймифицираната програма за обучение е разработена с повишено внимание към 

поведенческите промени, очаквани от учащите в неравностойно положение и към 

ограниченията и трудностите, пред които са изправени. Игровизацията има голям 

потенциал за улесняване на учебния процес за групи в неравностойно положение и за 

смекчаване на елитарните академични тенденции в образованието. 
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Разработените ресурси за обучение ще бъдат от значение за учащите в 

неравностойно положение в цяла Европа и организациите, работещи с тях. 

Обучението е адаптивно за електронно обучение и дейности в клас в зависимост от 

нуждите. 
 

Учебни цели на обучението GAME IT 
 
Обучителният курс има следните цели/задачи: 
 

M1 ● Да повиши културното съзнание и да подобри компетенциите за 

междукултурна комуникация, необходими за учене и работа в чужбина. 

● Да подготви обучаемите за междукултурна комуникация в процеса на 

подготовка и провеждане на мобилност 

М2 ● Да предостави знания и да въведе понятията мултикултурализъм и работа в 

екип 

● Да подготви обучаемите за работа в екип в контекста на мобилността (в 

мултикултурна среда) 

М3 ● Да развие основно разбиране за принципите на фирмената комуникация 

● Да подготви обучаемите да участват пълноценно в процеса на комуникация 

по време на обучението в мултикултурна среда 

M4 ● Да подготви обучаемите за проактивно и целенасочено участие в различни 

видове структурирани обучителни дейности 

M5 ● Да осигури специализирана езикова подготовка в областта на туризма и 

гостоприемството 

● Да подготви обучаемите да използват английски като работен език в 

контекста на мобилността (в мултикултурна среда) 

 

Структура на съдържанието на GAME IT курса (модули) 

1. Структура и продължителност 

Модул 
№ 

Наименование на модула Продължително
ст  на модула 

(уч-ч.) 
1 Подготовка за пътуване в чужбина и междукултурна 

комуникация 

6 

2 Подготовка за работа в екип в мултикултурна среда 5 

3 Подготовка за обучение в мултикултурна среда 7 

4 Подготовка за участие в структурирани обучителни 

дейности в мултикултурна среда 

7 
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5 Специализирана езикова подготовка в областта на туризма 

и хотелиерството 

10 

  35 часа 

 

Курсът е предназначен за общ брой от 35 часа, разпределени между модулите, както е 

показано в таблицата по-горе. Въпреки това, курсът предоставя гъвкавост за 

адаптиране на продължителността в съответствие със специфичните нужди на 

обучавания/групата от обучаеми. 

Резултати от обучението по програмата 
 

До края на това кратко интердисциплинарно обучение, обучаемите ще придобият 

знания и компетенции да: 

(1) Идентифицират собствените си цели за обучение и професионално развитие; 

(2) Уважават културните различия и многообразието; 

(3) Комуникират ефективно с хора от други култури; 

(4) Разбират и прилагат принципите на работа в екип; 

(5) Оценяват разнообразието; 

(6) Начертават маршрут за справяне с проблемите, с които могат да се сблъскат 

при работа в екип 

(7) Наблюдават, разбират и ефективно навигират: а) структурата и отношенията 

власт-отговорност на приемащата организация, б) организационната и 

екипната динамика, в) вътрешните и външните ограничения, г) наличната 

технология, д) преобладаващите норми и правила, конвенции и фирмена 

култура (фаза на изпълнение на мобилността) 

(8) Разбират и прилагат принципите на комуникация в мултикултурна 

работна/учебна среда и активно участие в обучението; 

(9) Идентифицират, анализират и преодоляват своите специфични недостатъци; 

управляват трудностите и несигурността по време на обучението; 

(10) Анализират своя опит в обучението и го включват в бъдещото си кариерно 

развитие; интегрират опита в целите за лично развитие и бъдещо обучение; 

(11) Познават методи за самостоятелно изграждане на по-добра мотивация за 

учене; 

(12) Разбират значението на самочувствието и могат да го изградят и поддържат; 

(13) Дават обратна връзка и помагат на организатора да оцени ефективността на 

обучението; 

(14) Разбират и съобщават набора от професионални умения и изпълнение на 

функции, свързани с работата; 

(15) Използват правилно професионалната терминология от сектора на 

хотелиерството (по-специално при хотели и ресторанти); 
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(16) Комуникират ефективно с колеги и обучители/преподаватели по време на 

практическо обучение в чужбина. 

 

Платформа за обучение 

Обучението за подготовка за мобилност, разработено в рамките на проект GAME IT, е 

предназначено да бъде (частично) предоставено в цифрова среда. 

Всички учебни материали са достъпни за използване и адаптиране в съответствие с 

обичайната практика на доставчиците на ПОО и съгласно международния лиценз 

Creative Commons Attribution Non Commercial-Share Alike 4.0. Въпреки това, с оглед на 

нуждите на целевите обучаеми, специален фокус в рамките на проекта GAME IT беше 

поставен върху осигуряването на такова гъвкаво пространство за електронно 

обучение, което насърчава мотивацията за учене и взема предвид нуждите и 

ограниченията, пред които са изправени лицата в неравностойно положение, 

включени в обучение. 

Платформата Coursevo (http://coursevo.com/) е мултимедийна платформа за 

усъвършенствано електронно обучение. Използва се в академична среда и в различни 

изследователски проекти. Това е обща инфраструктура, която осигурява достъп до 

различни хранилища на учебни ресурси, за да позволи по-широко споделяне и работа 

в мрежа в рамките на учебните общности. Тя интегрира функционалности, които 

позволяват гъвкава организация на цифрово съдържание в колекции, предоставяйки 

услуги за търсене, които улесняват идентифицирането на подходящо съдържание и 

повторното му използване. Освен организацията на съдържанието и повторната 

употреба, платформата предоставя ефективни комуникационни услуги, за да позволи 

онлайн учебни дейности и комуникация между обучаемите преди, по време и след 

учебните дейности, в които те участват. 

Централната концепция за организиране на съдържание и хора в Coursevo е 

концепцията за пространства за дейности - начин за организиране на хора и 

поддържащи услуги по различни начини в зависимост от целта на дейността. По-

специално, Coursevo поддържа следните три типа пространства за дейности: 

● Курсове - предоставят цялата необходима функционалност за организиране 

на екипи от дистанционно обучаващи се и предлагат услуги за обучение на членове 

на общност. Този тип пространство за дейности може да поддържа различни видове 

дейности от реалния свят, като обучителни събития, мултипликационни събития, 

краткосрочни или по-дългосрочни семинари, курсове, провеждани в контекста на 

програма за обучение и др. 

● Хранилища – осигуряват функционалност за събиране и организиране на 

цифрово съдържание под формата на Отворени образователни ресурси, така че то да 

може да се споделя между членовете на практическа общност. Те по същество 

използват функционалност, налична и в другите видове пространства за дейности, 

която улеснява събирането и организирането на цифрово съдържание. Разликата е, 

http://coursevo.com/
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че в хранилищата публикуваното съдържание се очаква да бъде проверено за 

качество и, следователно, подходящо за по-широко разпространение дори извън 

членовете на общностите на практиката, които са го разработили първоначално. 

● Проекти - имат за цел да организират екипи от сътрудничещи членове на 

общността на практиките с определени цели (напр. организиране на курс или 

изпълнение на конкретно събитие или други задачи). 

Редица инструменти и услуги могат да бъдат активирани, когато е необходимо, и 

използвани във всяко пространство за дейност (курс, хранилище или проект). 

За улесняване на обучението за подготовка за мобилност, средата на Coursevo е 

оборудвана с игрови елементи, вкл. значки, точки, класации и т.н. Така, Coursevo 

предоставя иновативна електронна среда, която ще подпомогне обучаемите в 

неравностойно положение да укрепят уменията си в областите на курса, но също така 

ще подпомогне развитието на мотивация и самочувствие. 

 

Възможност за пренасяне на GAME IT обучението в различни учебни 

контексти 
 

Тази учебна програма е проектирана като обща програма за обучение в сектора на 

ПОО за институции, които предлагат обучение за подготовка за мобилност, свързана 

с работа в туризма и хотелиерството. 

По-специално, обучението е адаптирано към нуждите на сектора на първоначалното 

ПОО. „Общата дефиниция на първоначално ПОО е подготовка на хора с умения и/или 

компетенции за навлизане в конкретна професия/сектор. Поне това е определението, 

предоставено в повечето случаи, но ППОО е развиваща се концепция във всички страни 

и в много отношения тази ограничена дефиниция остарява. ППОО вече не се разглежда 

само като професионална пътека, а като алтернативна пътека на академичния път, 

който съдържа много елементи на академично образование, което в крайна сметка 

може да доведе до висше ниво, университетско образование. Това поне е стремеж към 

ППОО.`6 

Съответно, курсът има две възможности за предоставяне: 

- Като обучение за учащи в ППОО, EQF ниво 3, програми; 

- Като обучение за учащи в ППОО, EQF ниво 4, програми. 

Обучението е насочено към спецификата на сектора на туризма и хотелиерството, т.е. 

неговата професионална среда. Някои елементи в обучението са фокусирани върху 

мобилностите в ПОО в областта на целевите сектори, докато други са по-общи. 

Следователно тази учебна програма може да информира и да стимулира 

                                                           
6 https://www.cedefop.europa.eu/files/4189_en.pdf  

https://www.cedefop.europa.eu/files/4189_en.pdf
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разработването на конкретни програми за обучение за различни нужди, сектори и 

ситуации в ППОО. 

В зависимост от спецификата на националните квалификационни рамки, той може да 

се използва като курс в неформалното обучение и ученето през целия живот за 

укрепване на трансверсалните умения. Учебната програма за обучение демонстрира 

как ограниченията и нуждите на обучението, приложими към конкретния предмет, 

могат да бъдат включени в учебните цели на модула и програмата, така че обучението 

за участие в мобилност да може да бъде интегрирано в обучението за ПОО, за да 

допълни други резултати от обучението и да засили международното измерение на 

обучението. 

Независимо от факта, че обучението е подготвено като иновативно и игровизирано, 

то може да се използва ефективно (напълно или частично) за дейности в клас. 
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ОПИСАНИЕ НА МОДУЛ 1 

 

Заглавие на модула Код на модула Отговорен партньор/и 

ПОДГОТОВКА ЗА ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА И 

МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ 

1 Директорат за средно образование в 

Ханя 

Предварителни условия (изисквания за влизане) 

Предишно образование/обучение, предишен опит, минимална 

възраст, здравословно състояние и др. 

Обучаемите трябва да са включени в първоначално ПОО в сектора на туризма 

и гостоприемството или скоро да са завършили такова 

Описание на модула (общ преглед) 

Този модул е първият в този курс и се състои от четири теми. Всяка тема включва редица учебни дейности. По време на първия урок обучаемите 

ще бъдат насърчени да обсъдят своите очаквания и притеснения по отношение участието си в мобилността. Полученият анализ на нуждите 

ще позволи на учителя да избере и/или коригира учебните дейности според нуждите на обучаемите и други характеристики като възрастта 

им, вида на мобилността, вида на обучителните затруднения. 

Тъй като много от обучаемите никога не са пътували в чужбина, вторият урок се занимава с практическите аспекти на подготовката на тяхното 

пътуване. Уроци 3 и 4 подготвят обучаемите за престоя им в чужбина. Чрез него, те ще научат повече за мястото, което посещават (урок 3) и 

хората, с които ще се срещнат и с които ще си сътрудничат (урок 4). Те ще изследват множество аспекти на цивилизацията и културата на 

своята дестинация. За да направят това, те трябва да прегледат и преоткрият собствения си роден град/село и собствената си култура. Тази 

подготовка ще им позволи да се справят с културния шок и да се възползват максимално от опита си в чужбина. 

Учебни цели на модула (задачи) 

Модулът има следните цели/задачи: 

- Да гарантира, че обучаемите са напълно информирани и са в състояние да участват активно в мобилността, като поемат отговорност за 

собственото си обучение. 
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- Да подкрепи обучаемите да се справят с практическите аспекти на пътуването. 

-Да насърчи учениците да научат повече за дестинацията на мобилността чрез проучване, наблюдение, отразяване и участие в местни 

дейности. 

- Да повиши културната осведоменост и компетенциите за междукултурна комуникация, необходими за учене и работа в чужбина. 

Методи за оценка 

Метод/и за оценка Продължителност/

Продължителност 

на метода/ите за 

оценка 

Тежест на оценката (по избор) За всеки инструмент за оценка опишете и 

условията, при които се провежда (среда, 

инструменти, ресурси). 

Тест (затворени въпроси) 

 

10 минути в час след 

всеки урок 

20% Индивидуално задание; няма възможност за 

справка с учебни ресурси и справочни материали; 

време. 

Ресурси/среда : класна стая или онлайн 

платформа за обучение 

Упражнения, предизвикателства и 

ролеви игри са налични на GAME IT 

платформата – само за обучение в 

група 

Продължителността 

зависи от 

упражнението или 

ролевата игра 

Няма отношение към оценяването, 

но може да бъде взето предвид при 

присъждането на значки в 

игровизираната платформа 

Детайлни насоки за оценка ще бъдат 

предоставени на обучителите. Тези насоки могат 

да бъдат разработени в бъдеще или адаптирани 

от самите обучители. 

Ресурси/среда: класна стая или платформа за 

видеоконференции с опции за стаи за разбивка 

Резултати от обучението (предвидени резултати от обучението) 

До края на модула обучаемите ще могат да: 

- Идентифицират собствените си цели за обучение и професионално развитие; 

- Участват отговорно в мобилността и познават правилата за своето участие 
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- се справят с практическите аспекти на пътуването в чужбина 

- Планират местни обиколки или дейности; 

- Развиват културно съзнание за собствената си и други култури; 

- Уважават културните различия и многообразието; 

- Комуникират ефективно с хора от други култури. 

Формат на предоставяне на обучението (опции) 

- Модулът е подходящ за присъствено обучение в класната стая 

- Модулът е подходящ за електронно обучение 

- Модулът е подходящ за смесено обучение 

Учебни материали и ресурси 

- Презентации и онлайн упражнения и ролеви игри, разработени в рамките на проект GAME IT 

- Компютър и интернет (при формат на електронно обучение) 

Индикативно съдържание на обучителния модул / Предвидени резултати от обучението 

Резултати от обучението за модула Съдържание на обучението (Препратка към ESCO) 

Знания: 

- обяснява целите, планираните дейности и 

подробната програма на мобилността. 

- представя правата и задълженията на 

обучаемите по време на мобилността. 

- обяснява основните понятия за пътуване: 

напр. паспорти, правила на летището, багаж, 

застраховка при пътуване. 

- описва множество аспекти на собствена/други 

култури. 

ТЕМА 1. Участие в международна 
мобилност 

Цели, планирани дейности на 
мобилността. Дискусия с обучаемите: 
причини за участие, очаквания и страхове, 
силни и слаби страни, необходимост от 
подготовка. Обучаемите структурират 
набор от норми (договор), които ще се 
спазват от всички по време на 
мобилността. 

 

Знания: 

- местна туристическа индустрия : 

-туристически ресурси на дестинация с 

потенциал за по-нататъшно развитие 

- Диетични режими 

 

Умения/Компетенции: 

● Да показва междукултурно съзнание 

● Да използва комуникационни техники 
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- обяснява разликите и приликите между 

културите. 

- обяснява как географското местоположение 

влияе върху климата, културата и икономиката. 

Умения: 

- Да направи списък на подготовката, 

необходима за мобилността, напр. документи за 

пътуване, багаж (включително забранени 

предмети в багажа и други ограничения на 

летището), грижа за здравето (лекарства, 

алергии и ваксини), пари, комуникации, 

застраховка. 

- да създаде списък с контакти (телефони, 

имейли, адреси). 

- да опакова багаж (като провери прогнозата за 

времето, продължителността на пътуването, 

дейностите, правилата на летището). 

- да отменя/отлага срещи и други задължения 

у дома по време на мобилността. 

-  да използва календар, за да планира, 

организира и управлява времето. 

- Да използва карта, за да намери дестинацията 

на мобилността и обясни пътуването си. 

-да създаде персонализирани карти на 

пътуване. 

ТЕМА 2. Подготовка за пътуване в 
чужбина 

Подробна програма на мобилността. 
Практическа подготовка преди пътуване. 
Справяне с проблеми и извънредни 
ситуации. 

 

ТЕМА 3 . Откриване на нови места 

Откриване дестинацията на мобилността 
(история, архитектура, време, природна 
среда, икономика, туризъм, модерен 
живот и т.н.) чрез проучване и участие в 
творчески дейности като създаване на 
плакати, карти, презентации, планиране 
на местни обиколки и отразяване. 

 

ТЕМА 4 . Разбиране на хората и тяхната 

култура 

Проучване културата на дестинацията 

(етикет, вербална и невербална 

комуникация , лично пространство, време, 

начин на обличане, храна, напитки, 

пазаруване, развлечения, празници, 

местни събития и дейности, фестивали, 

обичаи, религия, въпроси, свързани с 

пола, взаимоотношения, семейни модели , 

отглеждане на деца, образование). 

Споделяне, обсъждане и анализиране на 

множество аспекти на културата и 

● Да разработва туристически 

информационен материал 

● Да прави презентации на тема туризъм 

● Да създава решения на проблемите 

● Да мисли аналитично 

● Да разчита карти 

● Да събира туристическа информация 

● Да бъде в крак с местните събития 

● Да управлява стандартите за здраве и 

безопасност 

● Да проверява документите за пътуване 

● Да предоставя информация, свързана с 

туризма 

● Да помага на посетителите 

● Да дават указания на гостите 

● Да планира местни събития 

● Има компютърна грамотност 

● Да извършва интернет проучвания 
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- Да изготви плакат, презентация или видео, за 

да представите дестинация. 

- Да планира местна обиколка за чуждестранни 

стажанти в родния град/село, включително 

интересни места и дейности. 

- Да планира развлекателна дейност в своята 

дестинация според собствените интереси. 

- Да използва онлайн карти и инструменти за 

навигация, за да се ориентира в дадено място. 

- Да бъде любопитен и заинтересован относно 

други култури. 

- да разбере множеството начини, по които 

културата влияе върху живота ни. 

- да развие разбиране за други култури, като 

остане  безпристрастен при равняване на 

култури. 

- Да практикува наблюдение, активно слушане, 

разбиране, емпатия. 

- Да разработва комуникативни стратегии за 

междукултурна комуникация. 

- Да изгради отношения на уважение, основани 

на разбирането на културните различия. 

Компетенции: 

- Да идентифицира нуждите от подготовка. 

междукултурния опит преди, по време на 

и след мобилността. 

Практикуване на стратегии за 

междукултурна комуникация. 
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- Да си постави цели за обучение и личностно 

развитие. 

- Да участва активно и отговорно в 

мобилността, като си сътрудничи с другите. 

- Да управлява практическите аспекти на 

пътуването в чужбина. 

- Да знае как да реагира в случай на проблем 

или извънредна ситуация. 

- Да използва подходящи инструменти за 

планиране на дейност в чужбина. 

- Да преоткрива/прегледа критично родния си 

град. 

- Да наблюдава мястото: архитектурна и 

природна среда, исторически места, модерен 

живот. 

- Да разглежда и опознава мястото 

- Да оценява местната цивилизация и култура 

- Да бъде съзнателен пътешественик 

-Да развие културно съзнание за собствената и 

за други култури. 

- Да комуникира ефективно с хора от други 

култури 

- Да развива емпатия и уважение към другите 

културни различия и многообразието 
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ОПИСАНИЕ НА МОДУЛ 2 

Заглавие на модула Код на модула Отговорен партньор 
 

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА В ЕКИП В 

МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА 

2 Провинциална дирекция за 

национално образование Мугла 

 

Предварителни условия (изисквания за влизане)  

Предишно образование/обучение, предишен опит, 

минимална възраст, здравословно състояние и др. 

Обучаемите трябва да са включени в първоначално ПОО в сектора на туризма и 

хотелиерството или наскоро да са завършили такова 

Описание на модула (общ преглед)  

След завършване на този модул обучаемите ще научат основните принципи за работа в екип в мултикултурно обучение или 

работна среда. Модулът ще предостави основни познания по отношение на културното многообразие и работата в екип и ще 

изследва междусекторния въпрос за представяне и общуване с взаимно уважение в международна група. Обучаемите ще развият 

ясно разбиране относно предимствата и недостатъците на работата в екип и ще се научат как да увеличат производителността в 

сътрудничество, като изследват собствения си потенциал. Освен това, те ще се научат как да идентифицират и преодоляват 

предизвикателствата, присъщи на мултикултурната екипна среда. 

 

Учебни цели на модула (задачи)  

Модулът има следните цели/задачи: 

- Да предостави основни познания за понятията мултикултурализъм и работа в екип.  

- Да изгради разбиране за ползите от взаимното уважение, мултикултурализма и културното многообразие 

- Да развие компетентност за работа и комуникация в международен екип 

- Да предостави знания за ползите от работата в екип (в мултикултурна среда) 

- Да даде възможност на обучаемите да идентифицират своите силни и слаби страни и да работят за тяхното оптимизиране 

- Да обсъди бъдещи предизвикателства в професионалния живот. 
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Методи за оценяване (опции) 
 

Метод/и за оценка Продължителност/Прод

ължителност на 

метода/ите за оценка 

Тежест на 

оценката (по 

избор) 

За всеки инструмент за оценка опишете и условията, при 

които се провежда (среда, инструменти, ресурси). 

 

Тест (затворени въпроси) – както за 

индивидуален, така и за групов режим на 

обучение 

2 пъти х 10 мин онлайн в 

клас; ако онлайн 

тестването се счита за 

непрактично, тестът 

може да се проведе и в клас 

 

 

100 % 

 

Индивидуално задание; обучаемият няма възможност за 

справка с учебни ресурси и справочни материали; ограничено 

време. 

Ресурси/среда : класна стая или онлайн платформа за 

обучение 

Упражнения, предизвикателства и 

ролеви игри са налични на GAME IT 

платформата – само за обучение в група 

Продължителността 

зависи от упражнението 

или ролевата игра 

Няма отношение 

към 

оценяването, но 

може да бъде 

взето предвид 

при 

присъждането 

на значки в 

игровизираната 

платформа 

Детайлни насоки за оценка ще бъдат предоставени на 

обучителите. Тези насоки могат да бъдат разработени в 

бъдеще или адаптирани от самите обучители. 

Ресурси/среда: класна стая или платформа за 

видеоконференции с опции за стаи за разбивка 

Резултати от обучението (предвидени резултати от обучението) 
 

До края на модула обучаемите ще могат да: 

1. Дефинират някои важни термини, свързани с мултикултурализма и работата в екип 

2. Разбират и прилагат принципите на работа в екип 

3. Оценяват разнообразието 

4. Посочват причините за фокус върху мултикултурализма и многообразието 
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5. Говорят за предимствата и възможните предизвикателства в работата в екип (в мултикултурна среда) 

6. Опишат проблемите , които могат да се срещнат в екипната работа 

7. Начертаят план за оптимизиране на собствената ефективност и производителност като част от (мултикултурен) екип 

  

Формат на предоставяне на обучение (опции)  

- Модулът е подходящ за присъствено обучение в класната стая 

- Модулът е подходящ за електронно обучение 

- Модулът е подходящ за смесено обучение 

 

Учебни материали и ресурси  

- Презентации, онлайн учебни материали и др., разработени по проект GAME IT 

- Компютър и интернет (за режим на електронно обучение) 

 

Примерно съдържание на обучителния модул  

Резултати от обучението за модула Съдържание на обучението (Препратка към ESCO)  

Знания: 

- Познаване на някои важни 

концепции и аспекти на 

мултикултурализма и работата 

в екип 

- Подобрени знания относно 

културното многообразие и 

неговите предизвикателства и 

последици; 

- Разбиране на 

професионалния живот в 

мултикултурна среда; 

ТЕМА 1: МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ 

- Концептуално обучение 

Разбиране на културното многообразие – 

предизвикателства и последици; 

Стереотипи; 

Обучение и работа в разнообразие от 

култури. 

- Практическо обучение 

Дискусия: примери за мултикултурализъм 

Съставяне на списък с поведенчески 

норми и взаимодействие, основано на 

Знания: 

Принципи на общуване 

Принципи на работа в екип 

 

Умения 

 Да работи в екипи 

 Да стимулира креативността в екипа 

 Да докладва на ръководителя на 

екипа 

 Да работи в мултикултурна среда 
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-  Подобрени познания за 

работата в екип и ролите в 

екипа; 

- Подобряване на познанията 

за нормите на поведение и 

комуникация в междукултурни 

екипи. 

- Подобрени знания по 

отношение на перспективите за 

учене и развитие на умения за 

работа в екип 

взаимно уважение и разбиране на други 

култури и вярвания 

 

ТЕМА 2: РАБОТА В ЕКИП В 

МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА 

- Концептуално обучение 

Роли в екип; 

Специфика и принципи на екипната 

работа. 

- Практическо обучение 

Идентифициране на умения и личностни 

качества, необходими за ефективна работа 

в екип . 

 

ТЕМА 3: SWOT 

Концептуално обучение, съчетано с 

практически задачи 

Идентифициране и концептуализация на 

възможни силни, слаби страни, заплахи и 

възможности за групова работа. 

Отчитайки предимствата и недостатъците 

на работата в екип, обучаемите обсъждат 

възможните решения на заплахите и 

слабостите и контекстите, в които екипите 

и съотборниците биха могли да работят 

по-добре. 

 

 Да изучава култури 

 Да демонстрира междукултурна 

компетентност 

 Да показва междукултурно съзнание 

Умения: 

- Да може да се представя 

ефективно в екипна работа; 

- Да умее да установява и 

поддържа комуникация в 

мултикултурни екипи; 

- Да умее да проявява 

взаимно уважение; 

- Да идентифицира 

(вътрешни и външни) 

предизвикателства в екипната 

работа и да намира решения за 

тях; 

- Да оцени работата в екип 

като цяло и собствената си 

ефективност; 
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- Да се идентифицира 

собствените дефицити на 

умения, свързани с работата в 

екип; 

- Да се справя с 

междукултурни проблеми и да 

намира решения. 

 

Компетенции: 

- Да разпознава разликата 

между разнообразието и 

различието; 

- Да открива 

предизвикателства в 

мултикултурна среда; 

- Да умее да съставя план за 

действие за подобряване на 

ефективността си при работа в 

екип; 

- Да оцени разнообразните 

културни кодове на различните 

общества. 

 

ТЕМА 4: ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

Концептуално обучение, съчетано с 

практически задачи 

Изготвяне на личен план, за превръщане в 

по-добър член на екипа в международна 

среда. 
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ОПИСАНИЕ НА МОДУЛ 3 

Заглавие на модула Код на модула Отговорен партньор 

ПОДГОТОВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ В МУЛТИКУЛТУРНА 

СРЕДА 
3 Европейски център за качество 

Предварителни условия (изисквания за влизане) 

Предишно образование/обучение, предишен опит, 

минимална възраст, здравословно състояние и др. 

Обучаемите трябва да са включени в първоначално ПОО в сектора на туризма и 

гостоприемството или наскоро да са завършили такова 

Описание на модула (общ преглед) 

Обучаемите ще научат за основните принципи на фирмената комуникация в мултикултурна среда и ще разберат и усвоят правилата 

за поведение и работа в мрежа в работна среда. Те ще развият ясна представа за информацията, която трябва да съберат предварително 

и как да я използват по време на обучението. Освен това те ще обмислят своите недостатъци и ще създадат план за справяне с тях. 

Учебни цели на модула (задачи) 

Модулът има следните цели/задачи: 

- Да подготви обучаемите да участват пълноценно в процеса на общуване по време на обучението в мултикултурна среда 

- Да развие основно разбиране за принципите на фирмената комуникация 

- Да насърчи обучаемите да обмислят своя опит по време и след обучението 

Методи за оценка 

Метод/и за оценка Продължителност/Продъл

жителност на метода/ите за 

оценка 

Тежест на 

оценката (по 

избор) 

За всеки инструмент за оценка опишете и условията, при които се 

провежда (среда, инструменти, ресурси). 

Тест (затворени въпроси) – 

както за индивидуален, така 

и за групов режим на обучение 

20 мин онлайн в клас; ако 

онлайн тестването се счита 
100 % 

 

Индивидуално задание; обучаемият няма възможност за справка с учебни 

ресурси и справочни материали; ограничено време. 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и 

Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея. 

 

30 

за непрактично, тестът 

може да се проведе и в клас 

 

 

Ресурси/среда : класна стая или онлайн платформа за обучение 

Упражнения, 

предизвикателства и ролеви 

игри са налични на GAME IT 

платформата – само за 

обучение в група 

Продължителността зависи 

от упражнението или 

ролевата игра 

Няма отношение 

към оценяването, 

но може да бъде 

взето предвид при 

присъждането на 

значки в 

игровизираната 

платформа 

Детайлни насоки за оценка ще бъдат предоставени на обучителите. Тези 

насоки могат да бъдат разработени в бъдеще или адаптирани от самите 

обучители. 

Ресурси/среда: класна стая или платформа за видеоконференции с опции 

за стаи за разбивка 

Резултати от обучението (предвидени резултати от обучението) 

До края на модула обучаемите ще могат да: 
- определят целите и очакванията на обучаемия по отношение на конкретната практическото обучение или стаж 

(подготвителна фаза на мобилността) 
-  събират на необходимата информация преди обучението (подготвителна фаза на мобилността) 
- Наблюдават, разбират и навигират ефективно:  а) структурата и отношенията власт-отговорност в приемащата организация, 

б) организационната и екипната динамика, в) вътрешните и външните ограничения, г) наличната технология, д) 
преобладаващите норми и правила, конвенции и фирмена култура (фаза на изпълнение на мобилността) 

- разбират и прилагат принципите на комуникация в мултикултурна среда за работа/учене и активно участват в стажа на 
обучение (фаза на изпълнение на мобилността) 

- идентифицират, анализират и преодоляват техните специфични недостатъци; управляват проблеми и несигурност по време 
на обучението (фаза на изпълнение на мобилността) 

- анализират своя опит в обучението и да го включат в бъдещото си кариерно развитие; способни са да интегрират опита в 
целите за лично развитие и бъдещо обучение (последваща фаза на мобилността) 
 

Формат на предоставяне на обучение (опции) 

- Модулът е подходящ за присъствено обучение в класната стая 

- Модулът е подходящ за електронно обучение 
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- Модулът е подходящ за смесено обучение 

Учебни материали и ресурси 

- Учебни бележки и онлайн ресурси, разработени по проекта GAME IT 

- Компютър и интернет (за режим на електронно обучение) 

- Интервюта/дискусии с връстници, които имат опит в стажове по време на мобилност 

- Обучение от други, които вече успешно са завършили мобилност с цел обучение 

Примерно съдържание на обучителния модул 

Резултати от обучението за модула Съдържание на обучението (Препратка към ESCO) 

Знание 

- Основни познания за организационното 

поведение и организационното планиране 

- Основни познания относно проблемите на 

човешките ресурси в организациите 

- Основни познания някои специфики на 

предприятието от сектора на туризма и 

хотелиерството 

- Основни познания за екипната динамика и 

отношенията в организацията 

- Основни познания за ролята и 

отговорностите на индивида в 

организацията – т.е. съответствие с 

ценностите, мисията и културата на 

компанията; разбиране на функцията на 

компанията и бъдещите планове; спазване 

на съществуващите конвенции и кодекси 

Модулът е разделен на 5 теми, всяка от които 
е свързана с различни аспекти на 
подготовката за успешна работа в 
мултикултурна среда: 
 
ТЕМА 1 Планиране и подготовка за стаж по 
време на мобилност 
Концептуално обучение 
- Цели на стажа 

- Типични дейности по време на стаж в 
рамките на мобилността с цел обучение 

Обучаемите формират набор от норми 
(договор), които ще се спазват от всички по 
време на обучението 

 
ТЕМА 2: Разбиране и ориентиране в света 
на труда 
Концептуално обучение, съчетано с 
практически задачи 

Знания: 
Настойчивост 
Бизнес процеси 
Комуникация 
Принципи на общуване 
Принципи на лидерство 
Личностно развитие 
Управление на конфликти 
Организационна структура 
 
Основни умения и компетенции: 
Управление на бизнес средата 
✔ Да поддържа работни 

отношения 
✔ Да извършва услуги по гъвкав 

начин 
✔ Да поддържа договорна 

информация 
✔ Да управлява стандартите за 

здраве и безопасност 
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на практика в организацията (дрескод, 

график на почивките и т.н.)      

- Основни познания по проблемите на 

здравето и безопасността при работа в 

организациите като цяло и по-конкретно в 

сектора на туризма/ хотелиерството 

- Подобрена осведоменост за предимствата 

на професионалното обучение и ученето 

през целия живот 

 

Умения: 

- Планиране : Да бъде в състояние да 

определи правилно целите и елементите 

на дадена дейност (конкретно на учебната 

практика) 

- Комуникация : Да бъде в състояние да 

установи и поддържа комуникация в 

рамките на една организация 

- Екипна работа и сътрудничество, по-

специално в разнообразна среда : Да може 

да работи в сътрудничество с колеги и 

обучители в условия на разнообразие; да 

бъде в състояние да работи в мрежа в 

мултикултурна среда 

- Глобални умения : Да притежава и да може 

да демонстрира културно съзнание , да 

може да общува ефективно на чужд език      

- Разбиране на хората в организацията - 
принципите на фирмената комуникация; 
определяне и въвеждане на правила за 
поведение и работа в мрежа (как да се държи, 
да се облича, какви въпроси да задава, как да 
общува с обучители/колеги, език на тялото в 
мултикултурна среда и др.); фирмена култура 
и конвенции; екипна динамика в 
организацията 
- Структура на организацията – определяне и 
спазване на структури на властта, линии на 
отчетност и надзор, структура на отделите; 
разбиране на ролята и отговорностите на 
индивида в организацията; определяне и 
въвеждане на правила за отчетност по време 
на обучението; 
- Технология в организацията – машини, 
инструменти, ресурси, методи: приети методи 
(конвенции) на работа, инструкции за работа 
с машини и оборудване, проблеми на здравето 
и безопасността при работа, технологични 
ограничения върху свободата на 
служителите; определяне и въвеждане на 
изискванията относно използването на 
технологии и методи на работа по време на 
обучението 
- Външна среда на приемащата организация – 
социално-икономически, правен, 
политически, технологичен и географски 
контекст и ограничения; определяне, 
разбиране и спазване на правни, социално-

Общи организационни умения 
✔ Да планирате средносрочни до 

дългосрочни цели 
✔ Да решава проблеми 
✔ Да слуша активно 
✔ Да показва дипломация 
✔ Да сътрудничи в ежедневните 

операции на компанията 
✔ Да си сътрудничи с колеги 

 
Комуникационни умения 
✔ Да използва различни 

комуникационни канали 
✔ Да използва различни 

комуникационни техники 
✔ Да адаптирате стила на 

комуникация според получателя 
 
Междукултурни умения 
✔ Да демонстрира 

междукултурни компетенции в 
хотелиерските услуги 

✔ Да показва междукултурно 
съзнание 

 
Дигитални умения 
✔ има компютърна грамотност 
✔ Да извършват интернет 

проучвания и да управлява 
онлайн съдържание  
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-  Самоосъзнатост и гъвкавост : Да може да 

идентифицира и анализира своите 

недостатъци, специфични изисквания или 

нужди, както и възможни бариери пред 

ефективната работа; 

- Решаване на проблеми: Да може да 

разработва планове и да идентифицира 

решения на проблеми, особено в 

сътрудничество с други лица в 

приемащата организация 

- Информираност и инициатива в областта 

на кариерата : Да може да идентифицира 

професионални или трансверсални 

умения, които могат да бъдат подобрени 

по време на стажа в чужбина и определяне 

на кои конкретни дейности да се 

съсредоточи, за да се постигне това; Да 

може да представи специфичните умения, 

придобити по време на стажа, на бъдещи 

работодатели 

- Способност за управление на договорни 

отношения : Да може да управлява 

изпълнението на своето споразумение за 

обучение с приемащата организация, така 

че да гарантира взаимни ползи; Да може 

да поддържа документация и да 

организира и извършва дейности, 

икономически и други правила, норми и 
ограничения по време на обучението 
 
ТЕМА 3: Разбиране и управление на 
мултикултурна работна среда 
Концептуално обучение, съчетано с 
практически задачи 
- Мултикултурна комуникация и етика 
(културна интелигентност) 
- Работа в екип в мултикултурна среда 
- Конфликти и управление на конфликти в 
мултикултурна среда 
- Справяне с етническо, расово, социално и 
полово/сексуално разнообразие на работното 
място ; толерантност и недискриминация 
 
ТЕМА 4: Разбиране на собствените силни и 
слаби страни 
Практически задачи 
- Обучаемите разсъждават върху своите силни 
и слаби страни, както и върху всякакви 
специфични недостатъци, с които могат да се 
сблъскат 
 
ТЕМА 5: Превръщане на постиженията от 
обучението в кариерни предимства 
Концептуално обучение 
- Роля и ползи от участието в международни 
дейности по време на образованието и 
обучението 
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необходими с оглед изпълнението на 

споразумението за обучение 

 

Компетенции 

- Да изпълнява отзивчиво възложените 

му/й задължения в организацията 

- Да участва активно в обучението по време 

на мобилност (като споделя мнение, 

задава въпроси, практикува умения, 

взаимодейства с обучителя и други 

участници, съобщава цели и очаквания, 

проявява интерес към посещения и т.н.) 

- Да разбира корпоративната култура и 

организационните кодекси във фирмата, в 

която се провежда стажът; 

- Да поддържа и използва запис на 

постиженията по време на обучението 

(дневник на обучението – изпълнени 

задачи днес, нещо ново научено днес, нещо 

трудно/сложно днес) 

- Да има стратегия за справяне с 

недостатъците 

- Да уважава и да се справя с 

разнообразието на работното място  

- Да анализира самостоятелно 

постиженията си и да ги интегрира в 

планирането на бъдещата кариера 

- Обучаемите съставят план и идентифицират 

норми/ принципи, които да спазват по време 

на стажа 

- Обучаемите са насърчени да започнат със 

съставянето на тяхната автобиография; 
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- Да може да определя желана кариера и 

бъдещи нужди от изграждане на умения 

- Да развива нагласа за непрекъснато 

усъвършенстване – придобиване на нови      

умения чрез практика и наблюдение 

- Да познава и спазва правилата за 

здравословни и безопасни условия на труд 
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ОПИСАНИЕ НА МОДУЛ 4 

Заглавие на модула Код на модула Отговорен партньор/и 
 

ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ В СТРУКТУРИРАНИ 

ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МУЛТИКУЛТУРНА 

СРЕДА 

4 ДАБУ и ИНТЕГРА  

Предварителни условия (изисквания за влизане)  

Предишно образование/обучение, предишен опит, 

минимална възраст, здравословно състояние и др. 

Обучаемите трябва да са включени в първоначално ПОО в сектора на туризма и 

гостоприемството или наскоро да са завършили такова. 

Описание на модула (общ преглед)  

Участието в структурирано обучение в чужбина поставя няколко предизвикателства, особено за учащите в неравностойно положение. 

Този модул предоставя основа за мотивиране и осигуряване на ефективно участие в структурирани обучителни дейности. Той 

въоръжава обучаемите с ефективни стратегии за обучение и техники за тяхното прилагане и ги подготвя да организират и управляват 

времето ефективно и да се справят с предизвикателствата, свързани със следването на програма за обучение или разбирането на 

концепции. Обучаемите ще се възползват от предложените подходи за изграждане и поддържане на мотивация и самочувствие . 

 

Учебни цели на модула (задачи)  

Целта на този модул е да подготви обучаемите да участват пълноценно в структурирана обучителна дейност в мултикултурна среда, 

чрез 

1. Информиране за стратегии за учене и ефективни техники за успешно учене; 

2. Предоставяне на ефективни стратегии за управление на времето; 

3. Подобряване на разбирането им за необходимостта да уважават и да ценят себе си; 

4. Познаване на ефективни техники за самомотивация и ефективно участие в обучителни дейности; 
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5. Укрепване собственото самочувствие 

Методи за оценяване (опции) 
 

Метод/и за оценка Продължителност/Продължителнос

т на метода/ите за оценка 

Тежест на оценката (по 

избор) 

За всеки инструмент за оценка опишете и условията, при които 

се провежда (среда, инструменти, ресурси). 

Тест (затворени 

въпроси) – както за 

индивидуален, така 

и за групов режим на 

обучение 

20 мин онлайн в клас; ако онлайн 

тестването се счита за непрактично, 

тестът може да се проведе и в клас 

 

 

100 % 

 

Индивидуално задание; обучаемият няма възможност за справка с 

учебни ресурси и справочни материали; ограничено време. 

Ресурси/среда : класна стая или онлайн платформа за обучение 

Упражнения, 

предизвикателства 

и ролеви игри са 

налични на GAME IT 

платформата – 

само за обучение в 

група 

Продължителността зависи от 

упражнението или ролевата игра 

Няма отношение към 

оценяването, но може да 

бъде взето предвид при 

присъждането на значки 

в игровизираната 

платформа 

Детайлни насоки за оценка ще бъдат предоставени на обучителите. 

Тези насоки могат да бъдат разработени в бъдеще или адаптирани 

от самите обучители. 

Ресурси/среда: класна стая или платформа за видеоконференции с 

опции за стаи за разбивка 

Резултати от обучението (предвидени резултати от обучението) 
 

До края на модула обучаемите ще могат да: 

1. Познават най-ефективните стратегии за учене; знаят как да следват съдържанието на обучението и да разбират концепции; 

2. Знаят как да използвате бележки и визуални материали; 

3. Следват интелигентно управление на времето; 

4. Познават методи за самостоятелно осигуряване на по-добра мотивация за учене; 

5. Разбират значението на самочувствието и самоувереността и могат да ги изграждат и поддържат; 

6. Дават обратна връзка и помагат на организатора да оцени ефективността на обучението. 

 

 

Формат на предоставяне на обучение (опции)  
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- Модулът е подходящ за присъствено обучение в класната стая 

- Модулът е подходящ за електронно обучение 

- Модулът е подходящ за смесено обучение 

 

Учебни материали и ресурси  

- Презентации, онлайн учебни материали и др., разработени по проект GAME IT 

- Компютър и интернет (за формат на електронно обучение) 

 

Примерно съдържание на обучителния модул  

Резултати от обучението за модула Съдържание на обучението (Препратка към ESCO)  

Знания: 

- Основни познания за процеса на възприемане на 

информация и различни стратегии за учене; 

- Осъзнаване на ефективни стратегии за 

управление на времето; 

- Основни познания за моделите на мотивация; 

- Осъзнаване на техники за самомотивация; 

- Повишени познания за представата за себе си и 

самооценката; 

Модулът е разделен на 4 теми, всяка от които 

е свързана с участие в различни 

структурирани обучителни дейности. 

 

ТЕМА 1 Стратегия на учене 

Концептуално обучение 

- Въведение в стратегиите за учене, цел и 

употреба; 

- Моделиране на стратегия за учене, как да 

се учи по-ефективно и ефикасно, извличане 

на ползи от обучението в мултикултурна 

среда 

 

Практически задачи 

- Развиване на осъзнаване на доминиращия 

сензорен канал и разбиране на собствения 

тип обучаем; 

 
Основни умения и 
компетенции: 
Използване на стратегии за 
учене 
✔ Да приоритизира учебните 

задачи 

✔ Да разработва стратегия 

за решаване на проблеми 

✔ Да работи във виртуални 

учебни среди 

✔ Да слуша активно 
✔ Да използва техники за 

задаване на въпроси 
 

Управление на времето 

✔ Да коригира 

приоритетите 

✔ Да управлява времето 

 

Умения: 

- Да може да идентифицира техника на учене, 

която е подходяща за него/нея и приложима при 

определени обстоятелства; 

- Да може да планира как да продължи с учебна 

задача и да разработи стратегия за получаване на 

възможно най-голяма полза от обучение/етап на 

обучение; 
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- Да умее ефективно да използва бележки и 

визуални материали за обучение; 

-  Да умее да организира собствено работно 

време – приоритизиране, планиране и фокусиране; 

- Да е способен да задава SMART цели за 

собствената си работна дейност; 

- Да умее да прилага техники за изграждане и 

поддържане на собствена мотивация за участие в 

структурирано обучение; 

- Умее да прилага техники за изграждане и 

поддържане на самочувствие; 

 

Компетентност/автономия и отговорност: 

●  Да разработва стратегия за учене, която е най-

добре приложима към определени условия, 

свързани със структурирано обучение в 

мултикултурна среда; 

● Да прилага различни техники за управление 

на времето и приоритизиране на задачите; 

● Да възприема и прилага стратегии за 

намаляване на стреса, свързан с недостатъчното 

време и избягване на загубата на време; 

● Да може да изгради силно чувство за 

самоуважение. 

- Разработване на индивидуална стратегия 

за учене с етапи и чрез използване на 

бележки и визуални материали; 

- Управление на предизвикателствата при 

следване на съдържанието на обучението 

или разбиране на концепции 

 

ТЕМА 2 Управление на времето 

Концептуално обучение 

- Управление на времето на 

международно работно място; 

- Стратегии за ефективно управление на 

времето и повишаване на 

продуктивността; 

- Учене и работа на етапи и в екипи. 

 

Практически задачи 

- Управление на собственото работно време 

– организиране на почивки, определяне на 

приоритети и цели; 

- Приоритизиране на задачи и дейности в 

екипна или индивидуална работа; 

- Идентифициране на прахосниците на 

време , техники за избягване на разсейването 

и справяне с много задачи (мултитаскинг). 

 

ТЕМА 3: Мотивация 

✔ Да управлява графика на 

задачите 

✔ Да дава приоритет на 

заявките 

✔ Да спазва крайните 

срокове 

 

Самоувереност 

✔ Да показва увереност 

✔ Да показва ангажираност 
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Концептуално обучение 

- Мотивация за учене – модел очаквания 

x стойност; 

- Подходи за самомотивация при 

структурирано обучение. 

 

Практически задачи 

- Създаване на SMART цели за дейност; 

- Изграждане и поддържане на собствена 

мотивация в дългосрочни дейности; 

- Активно участие в обучителни 

упражнения. 

 

ТЕМА 4: Самочувствие 

Концептуално обучение 

- Самосъзнание и самочувствие 

Практически задачи 

- Поддържане на положителна представа 

за себе си; 

- Идентифициране и вяра в собствените 

възможности и сили и по този начин, 

катализиране на собственото 

представяне; 

- Справяне с провал и негативен опит; 

- Обратна връзка и оценка на 

ефективността на обучението. 
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ОПИСАНИЕ НА МОДУЛ 5 

Заглавие на модула Код на модула Отговорен партньор 

Специализирана езикова подготовка в 

областта на туризма и хотелиерството 

(английски като работен език) 

5 Добруджанско аграрно и бизнес училище 

Предварителни условия (изисквания за влизане) 

Предишно образование/обучение, предишен опит, 

минимална възраст, здравословно състояние и др. 

Обучаемите трябва да са включени в първоначално ПОО в сектора на туризма и 

гостоприемството или да са наскоро завършили такова. 

Обучението е подходящо за обучаеми, които вече са придобили ниво A2 или по-високо по 

английски език 

Описание на модула (общ преглед) 

Модулът ще позволи на обучаемите да подобрят уменията си по английски език и по-специално да развият социални и комуникационни умения в 

професионален контекст. Модулът се състои от 5 теми, всяка от които включва свързана с работата специфична лексика и контекстни компоненти 

за четене, слушане, писане и говорене. Модулът е тясно фокусиран върху сектора на хотелиерството и гостоприемството, където се предполага, че 

ще бъде насочено структурираното обучение или където най-вероятно ще се проведе стажа (обучение) на обучаемите. Модулът е предназначен да 

осигури развитието на уменията за говорене и слушане, тъй като те се оценяват като най-необходимите умения за тази група обучаеми. 

Това съдържание на ESP 7модул навигира процеса на изучаване на езика за общуване на набор от професионални умения и изпълнение на функции, 

свързани с работата. Освен това ще допринесе за подобряване на самочувствието и комуникационните умения на обучаемите. 

Учебни цели на модула (задачи) 

Модулът има следните цели/задачи: 

- Да потвърди и подобри съществуващите умения по английски език; 

- Да предостави познания по предмета на английски език; 

                                                           
7 Английски за специфични цели 
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- Да развие социални и комуникационни умения в професионален контекст; 

- Да осигури специализирана лексика, свързана с работата, необходима за ефективна комуникация, обучение и изпълнение на работата в 

гостоприемството (по-специално секторите на хотелиерството и ресторантьорството); 

- Да подпомогне подобряването на самочувствието и комуникационните компетенции. 

Методи за оценяване (опции) 

Метод/и за 

оценка 

Продължителност/Продължите

лност на метода/ите за оценка 

Тежест на оценката (по 

избор) 

За всеки инструмент за оценка опишете и условията, при които 

се провежда (среда, инструменти, ресурси). 

Тест (затворени 

въпроси) - както 

за индивидуален, 

така и за групов 

режим на 

обучение 

20 минути онлайн в клас; ако 

онлайн тестването се счита за 

непрактично, тестът може да се 

проведе и в клас 

 

 

100 % 

 

Индивидуално задание; без възможност за справка с учебни ресурси 

и справочни материали; ограничен във времето. 

Ресурси/среда : класна стая или онлайн платформа за обучение 

Упражнения или 

предизвикателст

ва за говорене / 

писане според 

съдържанието 

на обучението 

Продължителността зависи от 

упражнението/предизвикателств

ото 

Няма принос към оценяването, 

но може да доведе до значките 

на геймифицираната 

платформа 

За учителите ще бъдат предоставени подробни насоки за оценяване. 

Тези насоки могат да бъдат доразвити или модифицирани по друг 

начин от учителите. 

Резултати от обучението (предвидени резултати от обучението) 

До края на модула обучаемите ще могат да:  

1. Разбират и съобщават набор от професионални умения и изпълняват функции, свързани с работата; 
2. Използват правилно професионална терминология, приложима в сектора на гостоприемството (по-специално хотелиерство и 

ресторантьорство); 
3. Комуникират ефективно с колеги и обучители/преподаватели по време на мобилността в чужбина. 

 
Формат на предоставяне на обучение (опции) 
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- Модулът е подходящ за присъствено обучение 

- Модулът е подходящ за електронно обучение 

- Модулът е подходящ за хибридно обучение 

Учебни материали и ресурси 

- Презентации, онлайн учебни материали и др., разработени в проекта GAME IT 

- Компютър и интернет (за режим на електронно обучение) 

Примерно съдържание на обучителния модул 

Резултати от обучението за модула Съдържание на обучението (Препратка към ESCO) 

Знания: 

- Подобрени общи познания по английски език; 

- Обогатен речник, с термини - специфични за 

професионалното направление; 

- Познаване на основни термини за ефективна 

комуникация, обучение и изпълнение на 

работата в сектора на хотелиерството и 

ресторантьорството; 

- Повишена осведоменост за сектора на 

гостоприемството (по-специално секторите на 

хотелиерството и ресторантьорството) и 

спецификата на заетостта. 

 

ТЕМА 1: Пристигане в хотела 
 
Четене 

- Видове места за настаняване и 
хотелска база 

 
Слушане и говорене 

- Правене (промяна/анулиране) на 
резервация 
 

Писане 
- (Онлайн блог) преглед за конкретен 

хотел и оценка на цялостното 
преживяване (хотелски съоръжения, 
персонал) 
 

Речник 
- Видове настаняване, хотелска база, 

хотелски персонал 

Основни умения и компетенции 
 
Вербално взаимодействие на 
английски език 
✔ Устно общуване на 

английски 
Разбира говорим английски език 
Разбира писмен английски език 
Пише на английски ецис 
 
Показва увереност 
 
Работа в хотелски екип 

✔ работа в екипи 

●  

Умения: 

Комуникация 
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- Умее да общува на чужд език, използвайки 

подходящи термини за работния (хотелски и 

ресторантьорски) контекст; 

- Способен да разбира конкретни инструкции и 

да описва ситуации от работната среда; 

- Умее да използва специфична терминология на 

работното място и при общуване в групи / с 

колеги; 

- Умее да представя своите очаквания, 

квалификация, опит; 

- Умее да общува във формална и неформална 

среда. 

 

Организация: 

- Умее да планира и организира собствено 

международно пътуване и престой; 

- Може да прави резервации за пътувания, 

хотели и ресторанти; 

- Може да прави запитвания за конкретни 

нужди, оплаквания и да дава обратна 

връзка 

 

Демонстриране на самочувствие 

- Уверен да изразява себе си и да общува с 

официална и неформална група хора. 

 

 
ТЕМА 2: Ползване услугите на хотела 
Четене 

- Кратка история/преглед на 
преживяване с хотел 

 
Слушане и говорене 

- Ползване на хотелски услуги – рум 
сервиз или пране 
 

Писане 
- Молба за осигуряване на трансфер 

от/до летище, детегледачка или спа 
процедура 

 
Речник 

- Видове хотелски услуги 
 
ТЕМА 3: В ресторанта 
 
Четене 

- Брошура за ресторант: съоръжения, 
закуска и обяд, кетъринг 
 

Слушане и говорене 
- Специална диетична селекция от а-ла-

карт меню 
Писане 

- Обратна връзка или оплакване 
относно качеството на храната и 
поведението на персонала 
 

Компетентност 
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- Да може да изпълнява отговорно възложените 

задължения в организацията; 

- Да може да поддържа добри отношения в 

междукултурна среда, следвайки 

комуникационните принципи. 

Речник 
- Продукти от менюто на ресторанта 
- Ресторантьорски съоръжения 

 
 
ТЕМА 4: Приготвяне на храна 
 
Четене 

- Статии: Кухненско оборудване за 
ресторант (чеклист) 
 

Слушане и говорене 
- Специални изисквания за приготвяне 

на храна / персонализиране на ястие 
 
Писане 

- Предмети, продукти и оборудване 
 

Речник 
- Кухненски съоръжения и предмети 
- Хранителни продукти и добавки 

 
ТЕМА 5: Запознайте се с персонала на 
хотела и ресторанта  
Четене 

- Работна сила, длъжности и 
задължения в хотелиерството и 
ресторантьорството 
 

Слушане и говорене 
- Представяне на длъжността и 

отговорностите 
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Писане 
- Специфични за длъжността 

задължения и отговорности, умения и 
компетенции 

Речник 
- Длъжности и задължения на 

персонала в хотели и ресторанти 
 

  
 


