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За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка, съгласно чл.29б от
НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване (Загл. - ДВ, бр. 73 от 2009
г., в сила от 15.09.2009 г.), издадена от министъра на образованието и науката

по ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ /ЗПП/ за XII клас
професия „АНИМАТОР”, специалност „ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ“
I.

Форма на обучение: самостоятелна

II.

Начин на провеждане на изпита:
1. Датата, началният час, времето и мястото за провеждане на изпита се определя
със заповед на директора.
2. Изпитът по теоретични предмети се провежда в писмена форма.
3. Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа.

III.

Теми:
1. Oсновни принципи на анимацията - полагане на цели, проучване на
предпоставките, сценарий, организационен план.
2. Реклама в анимацията - кой, кога и как тябва да се информира.
3. Технология на обслужване в анимацията при отделните етапи от престоя на
туристите.
4. Организационни принципи на анимацията - капацитет и качество,сътрудници и
позиция на аниматора.
5. Изготвяне на рамков план-сценарий.
6. Програма минимум и програма максимум.
7. Принципи на планиране на анимацията - планиране на акценти..

IV.

Критерии за оценяване по ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ
Оценката е:
 Обективна и ясна за ученика;
 Комплексна;
 Има стимулираща функция;
 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности;

№

Критерии за оценяване

1. Познава функциите и задачите на
аниматора

2. Познава организацията и

технологията на туристическата
анимация
3. Познава видовете анимаци

4. Познава специфичната

терминология и документаци
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:

Показатели

Брой
Общ
точки брой точки



-

познава същността на анимацията
познава ролята и мястото на анимацията
според вида на туристическото място
според вида на туристическото предприятие

5
5

10

10
10

20

-

културно-познавателна
спортно-развлекателна
приключенско-забавна
социализираща
познава термините
познава документацията

5
5
5
5
5
5

II.

10
60

При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се
приравнява към шестобалната система както следва:
1. от55 до 60 точки – Отличен 6,00;
2. от45 до 54точки – Много добър 5,00;
3. от 35до 44 точки – Добър 4,00;
4. от25 до 34точки – Среден 3,00;
5. до 24точки – Слаб 2,00.
Оформяне на оценка по Туристическа анимация
Крайната оценка от изпитът се формира като средноаритметична от оценките на
членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица.

I.

20

Препоръчителна литература:
1. Сн. Томова „ Анимация в туризма“, Икономически университет- Варна 2010г.
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