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Въведение 

Здравейте! Отваряте страниците на Работната 

тетрадка, която съпровожда пътешествието Ви през 

Модул 2. В Модул 1 Ви представихме света на 

туризма, включително този на хотелиерството и 

ресторантьорството, за да Ви помогнем да 

разберете значимостта на туристическата 

индустрия като източник на приходи и средство за 

популяризирането на България на международната 

сцена. Трябва да се подчертае, че това е отрасъл, 

който има нужда от голям брой служители. Модул 2 

има за цел да Ви мотивира да помислите дали 

кариера в туризма би била подходяща за Вас и 

ако е така, къде да намерите още информация 

относно образованието и кариерните възможности 

в отрасъла. 

Очаквани резултати за Модул 2: 

1. осъзнаване на собствените Ви умения и 

качества с оглед на това дали кариерата в 

сектора на хотелиерството и 

ресторантьорството е подходяща за Вас;  

2. запознаване с широкия спектър от възможни 

професии в сектора; 

3. предоставяне на информация относно 

образованието и кариерните 

възможости в сектора. 



  

  

Използване на онлайн 

материала и Работната 

тетрадка 

Модулът е предвиден за последователна работа 

по онлайн материала в комбинация с тази 

Работна тетрадка. Предлага редица упражнения 

в помощ на подготовката Ви, 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. Може да е 

неободимо да кликнете върху слайд или върху 

стрелка, за да гледате видеоклип.  

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. 
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Упражнение 1 – За мен ли е тази 

кариера? 

Упражнението предлага кратък тест, който да Ви мотивира 

да помислите дали туризмът и по-конкретно – секторът на 

хотелиерството и ресторантьорството, биха Ви 

заинтересували. Изберете отговора, като кликнете върху 

кръгчето пред него, след което кликнете върху символа √ в 

долния десен ъгъл, за да регистрирате отговора си. Няма правилни 

или неправилни отговори, но резултатът може да подскаже 

доколко сте подходящи за такава кариера.  

Например: обичате ли да работите в динамична среда, 

където всеки ден е различен; обичате ли да се срещате с 

хора – дори когато някои клиенти представляват 

предизвикателство за търпението Ви... 

Ако преди не сте обмисляли кариера в туризма, тестът 

може да насочи вниманието Ви в тази посока и да Ви 

насърчи да проучите широкия спектър от професии и 

възможности за образование. Когато приключите с теста, 

запишете резултата си в квадратчето долу. Коментирайте 

накратко какво мислите за резултата по отношение на 

евентуална кариера в туризма – дали е за Вас? 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

  

Упражнение 2 – Списък с кариери 

След като се запознахте с двата сектора в 

туризма, направете списък с възможни професии 

в него. След това вземете от преподавателя 

подготвения списък с кариери и го сравнете с този, 

създаден от Вас. Най-добре е да направите 

списъка по азбучен ред. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

Упражнение 3 – От предложените 

видеоклипове изберете три, за които 

да пишете.  

След като гледате всеки видеоклип, отговорете на 

следните въпроси: 

a) Кои професии Ви заинтересуваха най-много? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________ 

 

b) Защо Ви заинтересуваха? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________ 

 

c) Какви умения според Вас са необходими за тази 

професия? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________ 

 

d) Какво академично образование ще Ви помогне да 

се реализирате в тази професия? 

_________________________________________________

_________________________________________________

___________________ 

  



  

  

Поздравления за приключването на Модул 2! 

Не забравяйте, че чрез него само ще 

„вкусите“ от усещането за това да бъдете на 

някоя от представените позиции в туризма. 

Не спирайте да се информирате, говорете 

с хора, работещи в сферата, разглеждайте 

съответните уебсайтове и можете да 

помислите върху това да започнете работа в 

сферата на непълен работен ден. Това ще 

Ви помогне да решите дали такава кариера 

е за Вас.   


