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    РАБОТНА ТЕТРАДКА 

 



 

 

Въведение 

Здравейте! Отваряте страниците на Работната 

тетрадка, която съпровожда пътешествието Ви през 

Модул 1. Основната цел на целия проект е да 

представи пред младите хора туристическия 

отрасъл и един от основните му сектори – този на 

хотелиерството и ресторантьорството, както и да 

предложи информация относно съответните 

кариери и образование в отрасъла. Модул 1 се 

фокусира върху общи факти и данни за туризма, 

които може да Ви дадат повече разбиране за 

отрасъла и да Ви накарат да помислите върху 

евентуална кариера в тази сфера. Въз основа на 

това целите на модула са следните: 

1. да се запознаете с някои източници на 

информация относно статистиката в този 

отрасъл;  
2. да оцените важността на чуждестранните 

туристи за икономиката;  

3. да се запознаете с палитрата от дейности, 

в които участват туристите;  

4. да Ви мотивираме да помислите върху това 

какво предлага на туристите Вашият 

район.  

 

 

 

 



 

 

Използване на онлайн материала и 

Работната тетрадка 

Модулът е предвиден за последователна работа по 

онлайн материала в комбинация с тази Работна 

тетрадка. Освен информацията модулът предлага 

редица интерактивни задания в помощ на учебния 

процес, които Ви препоръчваме да изпълните.  

 

Навигация в онлайн материала 

Можете да се придвижвате напред, като кликнете 

върху бутона „Напред“ (>), и назад, като кликнете 

върху съответния бутон (<) в долния десен ъгъл на 

слайда. 

Освен това в горния десен ъгъл има падащо меню. 

С негова помощ можете да изберете всяка една 

страница от материала. 

Където е необходимо, ще бъдете подканени да 

отворите Работната тетрадка.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Упражнение 1  

Различни пазари 

Важно е да се помни, че когато става въпрос за 

привличане на туристи, предлагането на еднотипен 

туристически продукт е неуместно. 

Гледайте видеоматериалите на слайда с название 

„Какво им предлагаме?“, изберете два от тях и 

помислете към кого е насочен всеки един от тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЕОМАТЕРИАЛ 1 

ВИДЕОМАТЕРИАЛ 2 



 

 

 

 

Упражнение 2 

Сториборд 

След като сте гледали видеоматериалите на 

слайда „Какво им предлагаме?“, си представете, 

че с цел подпомагане на местните предприемачи 

са Ви възложили създаването на видеоклип, който 

да привлича туристи към Вашия район. Създайте 

серия от най-малко четири забележителности с 

кратки обяснения към тях (така наречения 

сториборд), които да бъдат основа за видеоклипа. 

Помислете какво ще бъде посланието Ви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Упражнение 3 

Вашият район 

След като се запознаете с материалите от 

посочените връзки, си представете, че работите в 

офис за туристическа информация. Планирайте 

следните пакети:  

 

Еднодневна екскурзия за юноши 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Пътуване за семейство през уикенда 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Пакет за семейство пенсионери за един следобед 

_____________________________________________________

_____________________________________________________



 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Упражнение 4 

Тест за проверка на знанията 

За да отговорите на въпросите от онлайн 

материала, трябва да кликнете върху връзките във 

всеки въпрос в квадратчето „НЕОБХОДИМИ 

ВРЪЗКИ“. Моля, първо разгледайте съответните 

уебсайтове, преди да отговорите. Основната цел 

на упражнението е не просто да провери знанията 

Ви, а да Ви предостави възможност да се 

запознаете с повече информация относно 

дадената забележителност.  

 

Забележка: Към теста не е предвидено аудио.  

 

 

 

 

 

„Поздравления! Завършихте Модул 1 от 

програмата. Сега можете да преминете към 

Модул 2.“ 


