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1. ПРОЕКТ EUROBIRD: ВАЛИДИРАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ДВЕ ЕДИНИЦИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕ ПО
СПЕЦИАЛНОСТ ОРНИТОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000
Постигането на целите, определени в европейските политики за опазване и устойчиво използване
на биоразнообразието, изисква по-големи усилия за правилното интегриране и отчитане в
секторните политики, тъй като само така се разбират и засилват положителните връзки между
опазването на природното наследство и икономическото и социалното развитие. Това търсене е
особено необходимо в туристическия сектор, един от най-важните по отношение на икономическо
въздействие на европейско ниво. Биоразнообразието e все по-често един от мотивиращите
фактори за пътуване, тъй като разнообразието от природни ландшафти и добре запазени
екосистеми действа като основна притегателна сила на туристическите дестинации. След
създаването на защитените зони от мрежата Натура 2000 тези дестинации придобиха
допълнителна привлекателност.
Ето защо е важно да се признаят и валидират две нови единици Резултати от учене (ЕРУ) на
европейско ниво, които отговарят на търсенето на продукти и насърчаване на орнитологичния
туризъм във връзка с биоразнообразието:
●

●

Интерпретация на природното наследство, свързано с живота на птиците в мрежата Натура
2000.
Предоставяне на екскурзоводски услуги на туристи и посетители и проектиране на
орнитологични турове.

Общата цел на проекта е да оцени богатството на дивата природа в нашата европейска среда за
насърчаване на наблюдаването на птици като средство за опазване и устойчиво използване на
биоразнообразието в мрежата Натура 2000. По същия начин са установени следните цели за
задоволяване нуждите на населението и туристическата индустрия:
•

Подобряване на нивото на умения и компетенции в орнитологичния туризъм чрез
засилване на сътрудничеството между професионалното обучение и работа.

•

Насърчаване на подобрения в качеството, иновациите и международното сътрудничество в
институциите за професионално обучение.

•

Насърчаване на появата и осведомеността за европейско пространство на учене през целия
живот в орнитологичния туризъм, предназначено да подкрепи модернизацията на
системите за обучение.

•

Укрепване на международното измерение на ПОО чрез
сътрудничество между програмата и институциите в страните
партньори.

•

Подобряване на изучаването на езици и езиково многообразие за
насърчаване на чувствителността към биоразнообразието и
природния туризъм.

Всички проектни партньори са отговорни чрез своите квалификации и
умения за изпълнението на предложения проект. Също така те имат
възможност да въвлекат целеви групи и партньори в орнитологичния
туризъм. Всички партньори участват пряко или косвено в разработването /
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прилагането/ превода на всички интелектуални продукти и организирането на мултиплициращи
събития, както и в изпълнението на Плана за разпространение на резултатите, включително
семинари за разпространение, социални мрежи, YouTube канал и др. Те се ангажират да създадат
поне 5 партньорства със заинтересованите страни, участващи в проекта.
ИНСТИТУТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОКОЛНА СРЕДА (INSTITUTO DE RESTAURACIÓ Y MEDIOAMBIENTE
– IRMA SL):
Институтът за възстановяване и околна среда е испанска частна
компания, посветена на развитие на селските райони, опазване на
природното наследство, екологично земеделие, възобновяеми
енергийни източници и обучителни дейности за насърчаване на
устойчивото развитие.
IRMA SL е фирма, която допринася чрез иновации, с технологии и въображение, за подобряване на
социалните структури и създаването на работни места. Фирмата участва в реализирането на
проекти по Инициатива на Общността и други европейски програми, като си сътрудничи с широк
брой организации от различни европейски държави.
IRMA SL предоставя редица обучения в областта на предприемачеството за безработни хора, като
им помага да стартират бизнес или да намерят работа. С подкрепата на IRMA бяха създадени
няколко кооперации, включително успешна кооперация на жените в отдалечени райони на
Испания. Фирмата подпомага и сътрудничи и на други видове социални предприятия, управлявани
от неправителствени и благотворителни организации (обикновено предоставящи услуги за
инвалиди и/или наркомани). Освен това фирмата провежда обучения за социална интеграция чрез
висококвалифициран и мотивиран работен екип, който предоставя разнообразен набор от услуги,
свързани с развитие на селските райони, обучение и разработване на програми и обществени
инициативи на Европейския съюз.
ИСПАНСКО ОРНИТОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ (SPANISH ORNITHOLOGICAL SOCIETY – SEO / BIRDLIFE):
От 1954 г. SEO BirdLife работи за опазването на птиците и техните
местообитания. Това е първата екологична НПО в Испания и днес
представлява най-компетентната организация по въпросите на птиците
на национално ниво. Повече от 12 000 партньори подкрепят работата на
организацията и си сътрудничат по различни начини с нея. Според
устава си, през 60те години от своето съществуване организацията е работила за опазване на дивите
птици и техните местообитанията на територията на Испания, (като е
допринесла за опазването на глобалното биологично разнообразие чрез
BirdLife International), провела е редица научни изследвания за
увеличаване на знанията за дивите птици и техните местообитания.
Специално внимание са получили инструменте за опазване,
разпространение на знания, признание и уважение към птиците и
природата като цяло. Организацията е предоставяла възможности за
практикуване на учители, работещи в международно сътрудничество за
развитие (като съществен фактор за опазването и устойчиво използване на
биоразнообразието в развиващите се страни) и за насърчаване на
екологични
доброволчески
програми
за
подобряване
на
природозащитния статус на видовете и природните територии.
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В допълнение SEO BirdLife сътрудничи на BirdLife International в трети страни, по проекти за
опазване, обучение и подкрепа на местни институции. Характерът на организацията са ѝ позволили
да натрупа богат опит в орнитологичния туризъм, опазването на чувствителни територии и
развитието на селските райони, заедно с другите партньори на BirdLife International.
Териториалното представяне чрез 8 регионални бюра (един на Канарските острови) и техните
местни екипи осигуряват натрупването на знания за специфичните нужди на всяка територия.
БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ – БФБ (BULGARIAN BIODIVERSITY FOUNDATION – BBF)
БФБ е нестопанска организация, която има за цел да допринесе за
опазването на природното наследство на България и съседните
страни от Югоизточна Европа, с активно участие на гражданското
общество.
Целта на БФБ е да повиши разпознаването на възможностите и ползите от защитените територии и
да работи за тяхната дългосрочна защита чрез подобряване на българската мрежа от защитени
територии, чрез участие в планове за управление, планове за действие за приоритетни видове и
регионални и общински планове за развитие. Чрез своята дейност БФБ насърчава интегрирането на
проблемите, свързани с биологичното разнообразие, в икономическите сектори и оказва подкрепа
на бизнеси, подпомагащи опазването на биологично разнообразие.
БФБ работи и в областта на екологичното образование и повишава осведомеността на младите хора
и на обществото като цяло за значението на опазването на биоразнообразието и устойчивото
развитие и използване на природните ресурси. Това е важна част от работата на организацията
както на регионално ниво (чрез регионалните офиси в страната), така и на национално и
международно ниво чрез партньорство с неправителствени организации от други страни.
ЧЕШКО ОРНИТОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО (CZECH SOCIETY FOR ORNITHOLOGY – CSO)
Основана през 1926 г. (пререгистрирана през 1990 г.), Чешкото орнитологично
дружество е неправителствена организация, обединяваща наблюдатели на
птици, любители на природата, любители и професионалисти, които се
интересуват от изследвания и защита на птиците. Организацията има
приблизително 2400 членове и 17 служители.
CSO има за цел да насърчава изследванията и опазването на дивите птици и техните местообитания
и да предоставя екологично образование на обществеността. CSO е чешки национален партньор на
BirdLife International. Примери за собствени проекти на CSO включват на
птиците в Чешката република, проучвания на популациите на птици в
малки райони и големи градове, инвентаризация на територии от местно,
регионално и национално значение за птиците, мониторинг на
размножаващите се популации водни птици и изследвания с помощта на
радиопредаватели и опръстеняване на птици. Съществуват работни групи
в рамките на CSO, които концентрират своите дейности в проучването и
опазването на определен вид или група, а също така участват в различни
международни програми.
CSO участва в подготовката и изменението на националните закони и
публични известия и предлага създаването на специални зони за защита.
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Организацията е представена в национални комитети за международни споразумения. В миналото
CSO активно участва в подготовката на правна система Чешката република за влизане в ЕС.
CORANE – АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙОН (CORANE - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DOS CONCELHOS DA RAIA NORDESTINA)
CoraNE е португалска организация с нестопанска цел с голям опит в
областта на регионалното и селското развитие, създадена през 1995
г., като основната целева област е известна като Terra Fria
Transmontana (Студената земя), съставена от общините Браганса,
Миранда до Доро, Вимиосо и Винхайс. Екипът е сформиран от 9
квалифицирани експерти от няколко области на познанието.
Основната цел на организацията е постигане на социално, икономическо и културно развитие чрез
валоризация, насърчаване и капитализиране на местните потенциали при реализиране на проекти
в региона. Работата се извършва по собствена инициатива на CoraNE или в сътрудничество с други
организации. Като частна организация за местно развитие, CoraNE играе важна и нарастваща роля
в предоставянето на възможности и в процесите на участие.
CoraNE има богат опит, опит и капацитет в сътрудничество с международни, национални и местни
институции. Като неправителствена организация CoraNE трябва да насърчава сътрудничеството и
комуникацията между партньорите, за да повиши ефективността на прилагането на принципите за
устойчиво развитие.
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2. УВОД
Дизайнът на учебна програма е част от проекта EUROBIRD: Валидиране и признаване на две
единици резултати от учене по специалност орнитологичен туризъм в мрежата Натура 2000,
финансиран в рамките на Европейската програма ERASMUS +.
Проектът EUROBIRD, който включва обучение по орнитологичен туризъм, се стреми да повиши
качеството на предлаганите услуги чрез специализация и повишаване на осведомеността на
интерпретаторите на европейското природно наследство. Става въпрос за създаване на
осведоменост сред професионалистите за потенциала, който този вид дейност има в Европа като
цяло и конкретно във всеки регион, както и за начина на интегриране и развитие на този вид
туризъм. Трябва да се има предвид, че това е от жизненоважно значение за устойчивото развитие,
не само за опазването на природата, но и за бъдещето на този вид туристическа дейност.
През последните години туризмът, свързан с наблюдението на птици, преживява безпрецедентен
бум и се превръща в източник на заетост и поминък. Тази тенденция трябва да бъде използвана по
устойчив начин за много европейски селски райони. Затова е от съществено значение да се
разработят нови методи на обучение, които да позволяват на туристическите компании и
професионалистите да получат информация, с която да създават удовлетворяващи и атрактивни
преживявания в орнитологичния туризъм.
Европейските водачи сред природата имат нужда от по-голямо предлагане на възможности за
обучение по орнитологични теми, тъй като считат, че са необходими знания за птиците и техните
местообитания.
Във връзка с това, учебната програма има за цел да осигури теоретико-концептуален и
педагогически метод за запознаване на специалистите с ресурсите, стратегиите и дидактическите
подходи за наблюдение на птици за туристически цели.
Дизайнът на учебна програма, който представяме, съдържа някои иновативни методологични
предложения, базирани на предпоставката за „умения и компетенции на века“, които да
предоставят на обучителите различни похвати за интерпретация и наблюдение на птици,
въвличайки всички организации, които участват в проекта EUROBIRD.
Тази учебна програма е един от основните инструменти, които ще направят възможно
прехвърлянето или интегрирането на единиците Резултати от учене като междусекторни модули в
рамките на учебна програма в системата за квалификации и професионално обучение във всяка
страна, интегрирана в CEDEFOP, отговаряща на изискванията на EQF и принципите за осигуряване
на качество EQAVET. Единиците Резултати от учене ще могат да бъдат прехвърлени чрез няколко
национални и европейски платформи на всички субекти, които вероятно
ще бъдат бенефициенти по този проект.
И накрая, тази учебна рамка е резултат от старателна и постоянна работа
между партньорството по проекта EUROBIRD, Испанската служба за
интернационализация на образованието (SEPIE) и програмата ERASMUS +.
Надяваме се, че това предложение да спомага за изграждането на солидни
образователни пространства в орнитологичния туризъм въз основа на
устойчиви екологични ценности и практики.
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3. ОРНИТОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ В НАТУРА 2000: ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ
Понастоящем няма одобрен процес на сертификация, който да отличава орнитолог с по-специално
образование от друг, който е просто любител птиците. Може би основната функция на орнитолога
е да наблюдава и класифицира различните видове птици, нещо, което се прави от много отдавна,
и което е започнало като хоби във висшето общество през 19 век.
Ако искате да бъдете водач на орнитологични турове, като общо правило има две възможности:
●

●

Да имате университетска степен по биологична наука, с по-късна специализация в зоология
и екология.
В случай, че сте любител, можете да изберете да сте самоук или да завършите един от
курсовете по орнитология, предлагани от различни организации.

Обучението и опитът не са най-важни. Важно е и да притежавате поредица от специфични лични
качества, като например да уважавате и зачитате живите същества и природата, да сте внимателни
и умели в определянето на птиците и използването на подходящи технически средства за тяхното
изучаване.
Няма съмнение, че качествената туристическа оферта, с добре обучен човешки екип, който познава
особеностите и изискванията на орнитологичния турист и прилага принципите на устойчивото
развитие, ще привлича не само туристи, търсещи строго орнитологични турове, но и такива, които
искат да се насладят на птичия живот или природата като цяло. Освен това същата качествена
оферта може да бъде предоставена в услуга на специализирани компании.
Тогава е очевидно значението на качествена орнитологична туристическа оферта, която е синоним
на обучение, професионална ориентация, интерес и знания.
Следователно, за да подобри тази специална туристическа оферта, свързана с птиците, проектът
EUROBIRD предоставя набор от дейности на професионалистите в сферата.
Професионалистите, към които е насочен проектът, добавят стойност към орнитологичното
туристическо предлагане в Европа, благоприятстват опазването на природата и подпомагат
местната икономика и развитието на селските райони, както и са ангажирани с отговорен и устойчив
туристически модел.
Обща професионална компетентност:
Да информира и интерпретира по атрактивен начин орнитологичното
наследство и други природни и културни ресурси на туристи и посетители,
взаимодействайки с тях и предизвиквайки техния интерес, както и да
предоставя съпътстващи и помощни услуги, използвайки, ако е
необходимо, английски език и/ или друг чужд език, така че туристите да се
чувстват комфортно.
Професия:
Водачът на орнитологични турове по принцип е професионалист, който е
на свободна практика, въпреки че може да участва в компании за
туристически услуги като партньор или служител. Този професионалист
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предоставя услугите си на туристически агенции, местни организации или компании в сферата на
услугите като цяло, въпреки че може да бъде нает директно от хората или групите, които декларира
и придружава. Неговата дейност винаги е ограничена по териториален обхват с автономен,
провинциален, островен или местен характер, за който всеки професионалист има акредитация,
която освен това има подходящо признаване от компетентната администрация.
Сектори на производство:
Тази квалификация се използва в туристическия сектор, особено в подсектора на информационните
услуги, придружаването и подпомагането на потребителите на туристически услуги.
Целеви групи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Орнитолози и любители на орнитологията
Експерти по природен туризъм
Директори на дирекции на защитени територии и управители на защитени зони (природни
паркове, биосферни резервати, зони от мрежата НАТУРА 2000, природни резервати)
Планински водачи и интерпретатори на природата.
Предприемачи в сферата на селския туризъм
Агенти на местното развитие.
Туристически фирми за свободно време и активен туризъм.
Центрове и организации за образование и обучение (формални и неформални).
Квалифицирани кадри (биолози, еколози).
Жени от селски райони без квалификация, които търсят първата си работа.
Младите безработни хора
Възрастни хора с професионално преориентиране или дългосрочно безработни.
Селски работници на непълно работно време.
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4. ДИЗАЙН НА УЧЕБНА ПРОГРАМА НА ДВЕ ЕДИНИЦИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕ
Интелектуалният продукт, наречена „Дизайн на учебна програма на две единици резултати от
учене: „Интерпретиране на природното наследство, свързано с живота на птиците в
мрежата Натура 2000“ и „Предоставяне на екскурзоводски услуги на туристи и посетители
и проектира на орнитологични турове “ е един от стълбовете на проекта EUROBIRD.
Единиците резултати от учене в проекта EUROBIRD, като инструменти в подкрепа на оценката на
професионалния профил на водача на орнитологични турове, са подготвени с опростена структура
и подходящо съдържание, оптимизиращи процедурата за оценка и допринасящи за постигане на
необходимите нива по отношение на валидност, надеждност и хомогенност в развитието на
процесите и в оценката на резултатите.
За да направим това, започваме от показателя за оценка, съставен от разглежданата единица
резултат от учене (наричан по-долу ЕРУ), като обясняваме неговите структурни елементи за
улесняване на специфичната работа на оценителите.
Учебната програма се основава на предишен анализ и контекстуализация на ЕРУ за постигане на
гореспоменатите структурни елементи чрез прилагането на съответната методология. Във втора
стъпка съдържанието на ЕРУ беше разделена на технически (знания, умения) и социални
компетенции (вкл. личностни качества).
Техническите компетенции са разделени на фактологични знания и know-how (умения); а
социалните включват комуникационни и други меки умения. Този набор от „знания“ представлява
трите най-прости и класически измерения на професионалната компетентност.
Измерението, свързано с уменията (know-how), може да се обясни като професионални дейности,
които се основават на професионални постижения (ПП) и критерии за изпълнение (КИ). Трябва да
се отбележи, че професионалните дейности са изразени официално чрез термини, сходни с тези,
използван от работниците и работодателите, което ще е полезно за тях при разработване на
самооценки или изискване на допълнителна информация от компаниите.
Описанията на компетентностите включва набор от технически знания за концепции и процедури.
Те са извлечени от съответния учебен модул в рамките на учебната програма към всеки резултат от
учене. Всеки учебен модул е организиран така, че да свързва всяка основна професионална дейност
със знанията, които са нужни за нея, и ако е подходящо, се очертава в хоризонтален аспект. Що се
отнася до личностните качества, те са формулирани въз основа необходимия тип поведенческа
нагласа.
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4.1 ЕДИНИЦА РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕ 1: ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ПРИРОДНОТО
НАСЛЕДСТВО, СВЪРЗАНО С ЖИВОТА НА ПТИЦИТЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000
Поради факта, че оценката на професионалните компетентности се основава на предоставени
доказателства от страна на всеки кандидат условията за провеждане на оценяването и критериите
за оценяване са посочени в следващите раздели.
Спецификации, свързани с професионалните уменията („know-how”):
Кандидатът ще демонстрира практическите умения, свързани с основните и вторичните
професионални дейности, свързани с предоставянето на информация на туристите и посетителите
на природните територии и други обекти от интерес. Уменията са посочени по-долу:
1. Обработва избраната информация за птиците и природните пространства, която
представлява интерес за туристите и посетителите, в зависимост от техните очаквания и
целите на фирмата/бизнес начинанието
• Намира информация, свързана с природните пространства и птичата фауна
Осигурява използването на различни дигитални медии, адаптирайки ги към различни
видове приемници и контексти
• Избира източници за получаване на актуална, точна и достоверна информация, която
представя специфичните стойности на природните територии, които са обект на
посещението, и причините за тяхното необходимо опазване, включително съществуващата
информация в оборудването за обществено ползване , като например посетителски
центрове или тематични музеи.
• Избира на информация за птиците и природните територии, особено свързани с:
o местообитания и екосистеми
o определяне на видове птици
o други видове флора и фауна.
o инфраструктура и оборудване за наблюдение.
o данни за законодателството и опазването на околната среда.
o управление на защитени територии, традиционно използване.
• Управлява избраната информация, актуализира я и я адаптира към посетителите,
природната територия, която е обект на посещението, предварително установените
маршрути, и към политиката за опазване на околната среда на управляващата територията
институция, в случай пътуването се извършва в защитена територия.
• Избира информация за природните територии и други орнитологични ресурси, в
зависимост от маршрута или планираното посещение и интерпретира информацията по
атрактивен начин за туристите и посетителите, отговаряйки на техните изисквания и
очаквания.
• Съобщава маршрута и предвидените дейностите на ръководителя
на защитената територия, като се уверява, че е получено
съответното разрешение.
• Запаметява основните данни в логическа свързаност
2. Предоставя информация за птичия живот и природните
пространства в зависимост от характеристиките на местната
среда, нуждите на туристите и посетителите и очакваните цели на
предприятието/бизнес начинанието:
• Предава на информация на туристи и посетители за
орнитологичното наследство и природното наследство като цяло
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по ясен, последователен, приятен, контекстуализиран и стегнат начин, избягвайки стреса и
подбирайки езика и нивото на разбиране на участниците и стимулирайки
взаимодействието, любопитството и интереса.
Отговаря на въпроси, формулирани от членовете на групата, с яснота и коректност, и
разширяване на информацията, когато това се изиска от туристите.
Развива следните дейностите:
o Прилага комуникационни техники и използва принципите на групова динамика за
стимулиране на любопитството на посетителите, интереса и участието,
насърчавайки уважението и оценката на орнитологичното наследство и околната
среда, през която пътуват.
o Използва гласа си като инструмент за предаване на информация
o Използва на езика на тялото като допълнителен инструмент към гласа, насърчава
на свързан разговор между членове на групата, използва на най-ефективните
средства за постигане на добро взаимодействие и разбиране.
o Адаптира информацията към нуждите на групата, туриста или посетителя, като
взема предвид тяхната културна идентичност, техния житейски опит и географски
произход, както и познавателните ресурси на тяхната възраст и образование.
o Приспособява маршрута или планираното посещение към времевия план на
пътуването, характеристиките на посетителите или групите, и когато е подходящо,
към необходимостта от комбиниране на обяснението на времето и свободното
време, за да се гарантира, че клиентът е в оптимални условия за получаване,
усвояване и насладете се на информацията.

Спецификации, свързани с професионалните знания
Интерпретаторът на птичия живот трябва да докаже, че притежава техническите знания (за
концепции и процедури), които подкрепят професионалните дейности, свързани с
професионалните постижения на ЕРУ1: Интерпретиране на природното наследство, свързано с
живота на птиците в мрежата Натура 2000.
1. Управлява избрана орнитологична информация и информация за природните територии
в обхвата на действие:
• търси и подбира орнитологична информация и информация за други природни ресурси в
регионален и местен мащаб. Първични и вторични източници на информация са:
o Идентификация. Разграничаване. Избор.
o Медии и достъп до природни пространства и ресурси.
o Оборудване за обществено ползване в защитени територии.
o Доставчици на услуги.
• Планира дейности: Маршрути и времеви планове. Посещения или други.
• Интерпретира и обработва информация:
o Организира информацията.
o Обработва информацията.
o Актуализира информация.
o Адаптира информацията според целевите групи или
туристите.
2. Предоставя информация за живота на птиците от природни
територии и други природни аспекти
• Предава информация за птичия свят на природни територии и
други природни ресурси на туристи и посетители.
• Комуникира информацията според получателите.
• Отговаря на въпроси, съмнения и нужди на търсената информация.
• Контролира времето за предаване на информация.
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Интерпретира информацията за пространствата и природните ресурси в регионалния и
местен контекст:
o Организира, обработва, актуализира
o Адаптиране на информация.
Осигурява подкрепа на клиентите:
o Звуково и аудиовизуално оборудване.
o Модалности и начини.
o Основни указания за протокол на поведение в различните култури.
o Специално внимание на възможни недоразумения: подобни елементи с различно
значение.
Притежава основни познания по интерпретация и туризъм: концепции, техники, принципи
и цели.
Използва интерпретационни методи: персонални и неперсонални.

Общи знания, които подкрепят професионалните дейности на тази ЕРУ:
Географски обхват на работа: територия с автономен, регионален, островен или местен характер.
Туристически водач и анимационни услуги. Офис оборудване и средства.
Културни и туристически съоръжения.
Защитени природни територии и други природни ресурси в регионален и местен контекст.
Географски контекст.
Физическа география, основни понятия :
• Терминология. Картографиране.
• Крайбрежен релеф и орография.
• Климатология.
География и биология:
• Основни понятия.
• Връзки със зоологията и ботаниката.
• Понятия за ботаника и зоология и определяне на видове птици.
• Защитени животински и растителни видове в регионалната и местната среда.
Биогеография:
• Природно наследство.
• Нива на защита и правни аспекти.
• Природното наследство на човечеството.
• Ролята на ЮНЕСКО. Природни ресурси.
Възстановяване и опазване на природното наследство:
• Подходи.
• Техники.
• Информираност.
География на най-големите паркове и други защитени територии – на
глобално, национално и регионално ниво
• Национални паркове и други защитени територии на регионално и
местно ниво.
• Екологична култура и устойчивост.
• Подходящи прояви и особености на природното наследство в
регионалната и местната среда.
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Основна инфраструктура:
• Достъп.
• Доставки.
• Транспорт.
• Други.
Туристическа инфраструктура:
• Настаняване.
• Рекреационни услуги.
• Оферти за почивка.
• Други.
Спецификации,
свързани
професионално-личностните
качества

с

Кандидатът трябва да демонстрира притежание на поведенчески нагласи по време на работа и
начини на действие и взаимодействие, в съответствие със следните спецификации:
1. По отношение на туроператора/компанията, кандидатът трябва да може да:
• демонстрира интерес и ангажираност към туристическата компания както и знания за
организацията.
• осъществява организация на личната работа и нейния производствен процес.
• приспособява се към компанията в туристическия сектор, към нейните организационни и
технологични промени и към нови ситуации или контексти.
• действа бързо в проблемни ситуации.
• координира и си сътрудничи с членовете на екипа и с други работници и професионалисти,
свързани с туристическите дейности.
• Предлага алтернативи за подобряване на резултатите.
• Проявява креативност в работата.
• Споделя и получава информация с/от работния екип.
• Комуникира ясно и стегнато, с правилните хора, по всяко време.
2. Относно клиента, кандидатът трябва да може да
• демонстрира увереност, съпричастност, общителност и уважение.
• старае се да направи добро впечатление на другите и да поддържа доброто впечатление.
• проявява сърдечност, доброта и съчувствено отношение.
• отнася се любезно към клиента и доставчика на туристически услуги.
• комуникира ясно и стегнато.
• проявява интерес и загриженост към нуждите на клиента.
• предава информацията ясно, структурирано и точно.
3. Що се отнася до професионалната етика, кандидатът трябва да:
• винаги да действа ефикасно по време на работа под какъвто и да е
външен натиск или стрес.
• управлявайте критичните емоции и настроения.
• проявява увереност.
• се стреми към добри постиженията, да си поставя предизвикателни
цели, които предполагат по-високо ниво на изпълнение и
ефективност.
• научава нови концепции или процедури и да се възползва
ефективно от обучението, като използва придобитите знания.
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прекарва време и да полага усилия за разширяване на допълнителни знания и информация,
които да прилага в работата.
поема отговорността за извършената работа и изпълнението на планираното.
спазва вътрешните процедури и разпоредби на компанията, както и правилата за
предотвратяване на професионални и екологични рискове.
демонстрира добра професионална практика.
демонстрира отговорност за успехи, грешки и неуспехи.
демонстрира автономност при разрешаването на непредвидени обстоятелства, свързани с
тяхната дейност.
действа бързо в проблемни ситуации и се опитва да ги разреши.

Професионални ситуации (средства) за изпит и критериите за оценка:
Професионалните ситуации на оценяване определят професионалния контекст, в който трябва да
бъде оценен кандидатът. Тази ситуация позволява на оценителя да получи доказателства за
компетентността на кандидата, което основно включва целия професионален контекст на
съответната единица Резултати от учене. .
По същия начин, професионалните ситуации на оценяване се основават на професионални
дейности, които позволяват извеждане на професионална компетентност по отношение на всички
професионални постижения в рамките на ЕРУ.
И накрая, професионалната ситуация на оценяване определя отворен и гъвкав контекст, който
може да бъде адаптиран към участващите публични институции, когато решат да приложат
професионален тест към кандидатите.
В случая на ЕРУ1: Интерпретиране на природното наследство, свързано с живота на птиците в
мрежата Натура 2000, професионална оценка се уточнява в следните термини:
Описание на професионалната изпитна ситуация:
В тази професионална ситуация, кандидатът ще демонстрира необходимата компетентност за
подбор на информация за природни територии и други природни дадености по време на
орнитологичната екскурзоводска услуга с група туристи или посетители. Тази ситуация ще включва
най-малко следните дейности:
1. Подготовка на проект за предлагане на услугата водач на орнитологични турове.
2. Разработване на план за събиране на информация.
3. Предоставяне на информация по време на предлагането на услугата.
Допълнителни условия:
•

•
•

Ще бъдат на разположение оборудване, специфични продукти и
технически помощни средства, изисквани от професионалната
ситуация на оценка.
Способността на кандидата да се справи с непредвидени ситуации ще
бъде проверена чрез въвеждане на инцидент по време на процеса.
Ще бъде определено пълно работно време за кандидата, който да
демонстрира своята компетентност под напрежение.

13

ИП1
2020

14

ИП1
2020

КРИТЕРИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОЦЕНКА НА ЕРУ
Постижения
(дейности
от Показатели, мащаб и прагове на компетентно изпълнение
изпитната ситуация)
- Търси информация.
Подготовка на проект
- Подбира и разграничава информацията по важност
за предлагане на
- Организира информацията.
услугата водач на
- Запаметява избраните данни.
орнитологични
Прагът за компетентно изпълнение изисква пълно спазване на
турове
установената процедура.

Разработване на план
за събиране на
информация

•

Предоставяне на
информация по
време на
предлагането на
услугата

Спазване на
определеното време

•
•
•
•

Съхранява събраната информация.
Избор на технически средства за събиране на информация.
Управлява специфично оборудване и софтуер в сектора.
Прагът за компетентно изпълнение изисква пълно спазване на
установената процедура.
Използва комуникационни техники и принципите на групова
динамика.
Използва инструменти: използва гласа си и налична публична
информационна инфраструктура
Контролира наличното време
Прилагане персонални интерпретационни средства
Има капацитет да отговоря на въпроси

Прагът на компетентно изпълнение позволява отклонение от 20%
от определеното време.

4.2 ЕДИНИЦА РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕ 2: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕКСКУРЗОВОДСКИ УСЛУГИ
НА ТУРИСТИ И ПОСЕТИТЕЛИ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРНИТОЛОГИЧНИ ТУРОВЕ
Тъй като оценката на професионалната компетентност се основава на съчетанието от
доказателства, предоставяни от всеки кандидат, критериите, които трябва да се вземат предвид
при оценяването са посочени в следващите раздели. Текстът може да
служи и за справка, която обяснява компетентностите, включени в
професионалните постижения и критериите за постигане на ЕРУ2:
Предоставяне на екскурзоводски услуги на туристи и посетители и
проектиране на орнитологични турове ,
Спецификации, свързани с професионалните уменията („know-how”):
Кандидатът ще демонстрира практически умения, необходими за
основните и второстепенните професионални дейности, свързани с
предоставянето на съпътстващи и помощни услуги на туристи и посетители
в конкретната област на действие и в проектирането на туристически
маршрути и които са посочени по-долу:
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1. Проектира маршрути и планове за пътуване и посещения, както и други туристически
продукти от орнитологичен интерес за туристическите агенции, други оператори или
собствени центрове, оценява търговска, техническа, финансова и екологична
приложимост на заплануваното:
• Получава информация за маршрути и планове за пътуване, посещения, и други
туристически продукти от орнитологичен интерес за туристически агенции, други оператори
или собствени центрове, от:
o Спецификация на териториалния и времевия обхват на маршрута.
o Идентифициране и консултиране на източници на туристическа информация.
o Синтез и организацията на събраната информация.
o Планиране на услуги и дейности.
o Обосновка на приложимостта на маршрута.
• Идентифицира компонентите на туристическата оферта за наблюдение на птици и
рамката за действие, особено тези, свързани с:
o орнитологичните ресурси, техните характеристики, екологичната политика на
природните територии и чувствителността на околната среда към въздействия
o Възможни въздействия на посетителите върху околната среда и екологичния и
психосоциалния капацитет на средата.
o Новите искания на посетителите.
o Основната инфраструктура, като достъп, доставки, транспорт, знаци, помещения за
устен превод и други.
o Туристическата инфраструктура в околната среда, като настаняване,
ресторантьорски услуги, оферта за отдих и други.
• Оценява възможностите за проектиране на нови маршрути и планове за посещения или
други орнитологични туристически продукти, според туристическата оферта, търсенето
на организатора, пазарни тенденции или политика на управление на природните
територии, оценката на тяхната търговска, финансова и екологична и техническа
приложимост ,
• Проектира нови маршрути за наблюдение на птици, маршрути, посещения или
туристически продукти въз основа на задълбочен анализ на района или естественото
пространство и адаптирането им:
o Към обекта на посещение и неговите орнитологични ресурси.
o Към информационните и развлекателни обекти в района.
o Към този вид интерпретация на орнитологични ресурси, който най-добре гарантира
тяхното опазване и допринасят за тяхната устойчивост и за спазването на политиките
за опазване на околната среда.
o Към максимизиране на интерпретационното използване на орнитологични ресурси,
което гарантира най-добре тяхното опазване и се извършва, като се отчита техния
принос за разпространението на информацията за важността на природните
територии
2. Програмира маршрутите и планове за пътуване и посещение като
определя необходимите средства за предоставяне на услугата за
наблюдение на птиците:
• Получава на информация за профила на групата или туриста,
маршрута или плана за пътуване, транспорт, настаняване,
посещения, дейности и очаквани доставчици на
документацията, свързана с членовете на групата, както и на
пътната документация.
• Оценява степента на адаптация на предоставяните услуги към
изискванията на клиента и културните характеристики на
средата, като предлага, ако е необходимо, алтернативи, които
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могат да плана за пътуване или маршрута, проектиран от първичния организатор на
пътуването.
Определя необходимите средства за предоставяне на услугата, като се вземат предвид
установените икономически условия, свързани с:

Информация за характеристиките на групата или туриста.
Информация за посещения.
Информация, която се очаква да бъде използвана в орнитологичната обиколка.
Планирана употреба на средства за информация.
Превозни средства и други доставчици на услуги, като ресторанти, музеи и други.
• Свързва се с доставчици на услуги, като гарантира, че са спазени условията, цените и
очакваните срокове, проверява тяхната пригодност и уместност според определения
маршрут, предвижда необходими промени и събира информация за контакт на хората
и посреща групата на заплануваното място.
• Създава в съгласие с първичния организатор необходимите механизми за разрешаване
на възможни конфликтни ситуации, така че да се осигурят стабилни алтернативи за
всяка от планираните дейности и услуги.
• Определя информацията, която се предоставя на групата или на туриста за
ескурзоводската услуга: съпровод и помощ, като я приспособява според техните
особености и така, че да гарантирате спазването на целите на първичния организатор и
очакванията на клиентите.
3. Предоставя услугата придружаване и помощ на туриста по време на пътуването или
престоя на договорения маршрут за пътуване и / или наблюдение на птици, информира
за непосредствената дестинация или околна среда, така че очаквания и изисквания на
туристите да бъдат изпълнени:
• Информира туристите или групата за характеристиките на договорената услуга,
предоставяйки им различна документация, която описва:
o Програма на пътуването, тура или трансфера.
o Място и време за среща.
o Идентификация на туристи и придружители.
o Информация от общ интерес.
o Билети и ваучери за екскурзии, посещения, представления и други планирани
събития.
o Документи, които трябва да имат.
o Средства за разпространение на оплаквания относно организацията на пътуването
или посещението.
• Проверява присъствието на участниците по време на предоставянето на услугата,
преглежда и актуализира списъка, предоставен от организатора, като подчертава
важността на точността и спазването на графиците.
• Координира с отговорните лица качването на участниците в
еднопосочното пътуване, при трансфера, промени в
транспортните средства, екскурзии и връщане, като се вземат
предвид, когато е уместно, процедурите на митниците и
миграционните служби.
• Определя разпределението на местата, каютите или
апартаментите на участниците, опитвайки се да избегне
разделянето на хората, които пътуват заедно, и да гарантира
справедливост при разпределението.
• Проверява товаренето и свалянето на багажа на членовете на
групата, подпомагане на подаване на съобщения за загуба,
o
o
o
o
o
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така че туристите да се чувстват в безопасност през цялото време.
Контролира координацията между процедурите за пристигане и заминаване, които
засягат участниците в пътуването, проверява разпределението на стаи или места,
проверява дали предлаганите услуги съответстват на договореното с организацията,
организирала пътуването и се старае да удовлетворява, доколкото е възможно,
исканията на участниците.
Попълва ваучерите и други документи за пътуване точно и гарантира, че те отговарят
на договорените услуги за последващо фактуриране от организатора, организиращ
пътуването.
Провежда анимационни дейности по време на пътуването или престоя, като взема
предвид профила на клиента, мястото и времето на деня, така че той да се забавлява.
Информира туриста или групата по маршрута за непосредствената дестинация или
среда, по ведър начин и чрез избор на език, съответстващ на нивото на разбиране на
участниците, така че да отговаря на техните изисквания и очаквания.
Предава на информация от общ интерес, за да даде глобална и синтезирана представа
за страната, региона, града или обекта на посещение, без да се засяга
специализираната информация, предоставяна от местните ръководства, като я
приспособява към индивидуални и, когато е подходящо, колективни изисквания,
опитвайки се да установи рамката, в която да коригира останалите информационни
услуги на място, които клиентите ще получават.
Отговоря на въпросите, зададени от туристите, с яснота и точност, решавайки техните
съмнения и разширявайки общата информация, когато е необходимо.

4.

Рекламира допълнителни дейности, допълващи установената програма на договорения
план за пътуване и / или маршрут в зависимост от поставените икономически цели.
• Получава информация за допълнителните дейности за разширяване на възможностите
за удоволствие на участниците, като се:
o спазват изискванията и условията на туристическата агенция или организацията.
o възможностите на дестинацията.
o очаквания на клиентите.
o изпълнението на поставените икономически цели.
• Информира участниците за допълнителните дейности, предварително оценява
наличната оферта, доставчиците и цените.
• Създава алтернативни допълнителни програми за туристите, не участвали до сега в
допълнителни дейности, проверява тяхната безопасност и степента на пригодност за
ползване.
• Обяснява на членовете на групата правилата, които трябва да се спазват в местата, за
които се планират да бъдат посетени, или тези, които са били допълнителни установени
• Определя темповете на допълнителните дейности според броя на участниците.
• Обработва
финансовите
средства,
получени
от
допълнителните дейности съгласно установената процедура.
• Придружава и информира членовете на групата, които са
участвали доброволно в допълнителна дейност, като се
съобразява с техните искания, давайки им възможност да
опознаят околната среда и да взимат решения, когато е
подходящо, в неочаквани ситуации.

5.

Насочва изпълнението на маршрута и / или плана за пътуване, в
съответствие с програмата и / или указанията за управление на
природните природните територии:
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6.

Проверява за спазването на планираната програма на пътуването или на маршрута ,
посещението или услугата, в която изпълняват ролята си на водач на орнитологични
турове, спътник или помощник, непрекъснато, проверявайки:
o Орнитологичния тур или маршрута, който се изпълнява.
o Транспорт, настаняване, кетъринг, туристически водач и други договорени услуги,
както и техните условия.
o Посещения и други планирани дейности.
o Часове и празненства, които засягат откриването или затварянето на туристически
атракции.
Изисква необходимите гаранции от доставчиците, за да запази безопасността на
групата, като избягвате загуби, аварии и потенциално опасни или проблемни ситуации.
Обяснява на посетителите насоките за поведение в защитени природни територии и
причините за тяхното опазване по ясен и разбираем начин, като се търси участието на
посетителите и се повишава информираността за чувствителността на природните
територии.
Осигурява придвижването на посетители по планирания маршрут, за да се намали до
минимум въздействието върху природната среда, като се гарантира нейното запазване
и устойчивост.
Контролира точността, използването на наличното време, спазването на установените
правила и адаптирането към неочаквани обстоятелства, за постигане на целите,
решаване на възможни инциденти и избягване на трудности.
Извършва дейностите по договорената програма на маршрута, или плана на
пътуването, посещението или услугата, в които се упражнява функция като водач,
придружител или помощник, като, с гъвкавост, в случай на неочаквани ситуации,
предприема подходящи мерки за осигуряване на удовлетвореност на клиентите и
информира лицето, което отговаря за организацията, възможно най-скоро.
Решава междуличностни инциденти, които могат да възникнат по маршрута, по време
на пътуването или посещението с ефективност и професионализъм, възприемайки,
когато е уместно, посредническо и помирително отношение между страните.

Оценява качеството на услугите за придружаване и помощ, предоставяна на туристи и
посетители, за да ги подобри в бъдеще:
• Съобщава на организиращия орган на услугата или управител на природната
територия, директна обратна връзка от клиентите и техните очаквания, както и
потенциално неблагоприятните условия, предлага предложения за подобряване на
бъдещите програми, за повишаване на установените стандарти и нивото на
удовлетвореност на клиентите.
• Оценява адекватността на предоставянето на услуги към условията, установени или
съобщени на посетителите и съгласувани с клиента, като оценява степента на тяхното
постигане.
• Отговаря на жалбите или претенциите на клиенти, туристи и
посетители с любезност, ефективност и максимална
дискретност, следвайки установената процедура, спазва
действащите разпоредби и предприема подходящи мерки за
улесняване и разрешаване на проблемите.
• Оценява удовлетвореността на клиентите и нивото на
съответствие с поставените цели по време на предоставянето
на екскурзоводски услуги, съпровод или услуга за помощ на
туристи и посетители, управлява получената информация чрез
прилагане на установените методи, като анкети, въпросници за
качество и други ,
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7.

Управлява генерираната информация по време на предоставянето на собствени услуги
и услуги на трети страни, за да:
o Предостави на възложителя отчет за резултатите от услугата.
o Обогати знанията и ресурсите си, за да подобри услугите си за бъдещи ползи.

Предоставя помощ и основни здравни грижи на членовете на групата при извънредни
ситуации, за които се предлагат орнитологични туристически екскурзоводски услуги, в
зависимост от конкретната ситуация:
• Ограничава безопасна среда в случай на авария или при спешни ситуации за
пострадалото лице и придружител, за да се предотвратят по-големи рискове.
• Общува с пострадалото лице, ако е възможно, събира на информация за неговото
състояние и причините за произшествието.
• Спешно уведомява спешната служба и се консултира за мерките, които трябва да се
приложат в отговор на конкретната ситуация, която се случва, съгласно установената
процедура или протокол.
• Определя процедурите по интервенция и тяхната последователност, като прави
предварителна оценка на пострадалото лице.
• Поставя пострадалия в необходимото положение, като спазва основните цели за
максимален комфорт и минимален риск.
• Прилага основни техники за поддържане на живота и първа помощ, в зависимост от
конкретната ситуация.

Развива дейностите:
• Прилага качествените параметри, установени от организацията или управителя на
защитената територия при проектирането на нови маршрути и продукти за наблюдение
на птици в природни пространства
• Прилага принципи, свързани с опазването на птиците и генериране на икономически
ресурси.
• Подпомага туристите, така че да се чувстват придружени, сигурни и комфортно,
реагирайки на неочаквани събития и полагайки грижа за жертвата на произшествието
и членовете на семейството в извънредни ситуации.
• Прилага основния протокол за обслужване на клиенти и съвместно пътуване, като
използва най-ефективните средства за постигане на добро взаимодействие и
комуникация.
• По такъв начин, че отношението на водача да засилва предаването на уважение към
природното наследство и птичия свят, осигурявайки присъствието на туристите на
правилните места и времена, решавайки неочаквани събития бързо и ефективно.
Спецификации, свързани с професионалните знания
Водачът на орнитологични турове трябва да докаже, че притежава
техническите познания (за концепции и процедури), които са нужни за
извършване на професионалните дейности, свързани с професионалните
постижения на ЕРУ2: Предоставяне на екскурзоводски услуги на туристи и
посетители и проектиране на орнитологични турове .
1. Проектира планове за пътуване, маршрути, посещения и
туристически продукти, свързани с наблюдение на птици за
туристически агенции, други оператори или собствени центрове.
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Орнитологично туристическо търсене. Видове орнитологично туристическо търсене. Фактори, които
определят индивидуалното и съвкупното туристическо търсене.
Орнитологичната туристическа оферта. Компоненти на туристическото предлагане.
Предлагане и поведение на орнитологичното туристическо търсене във всяка страна:
• Дестинации.
• Свързани продукти.
Предлагане и търсене на международен орнитологичен туризъм:
• Подходящи дестинации.
• Свързани продукти.
Основни национални и международни орнитологични туристически дестинации.
Съдържание на туристически продукт за наблюдение на птици:
•
•
•
•

Атрактивни ресурси.
Инфраструктури и други структури.
Услуги.
Допълнителни дейности.

Основна инфраструктура на орнитологичния туризъм:
• Достъп.
• Доставки.
• Транспорт.
• Информационни табла.
• Устни преводи, други.
Туристическа инфраструктура в околната среда:
• Настаняване.
• Услуга за възстановяване.
• Оферта за отдих и други.
Проектира на планове за пътуване, маршрути или посещения за наблюдаване на птици в естествени
райони за туристически агенции, други оператори или клиенти.
Проектира орнитологични турове и екскурзии:
Елементи на програмиране.
Търсене, тълкуване и обработка на информация и
документация.
• Идентификация на пътните документи.
• Тенденции в маршрутите за пътуване.
• Сегашни и бъдещи маршрути.
• Особености на организацията по избор на дейности.
• Координация на услугите.
• Маркетинг на проектирания продукт.
Проектира планове за пътуване, маршрути или посещения за наблюдение
на птици в естествени райони:
•
•
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Природни ресурси, свързани с птичия свят
Основна инфраструктура, като достъп, доставки, транспорт и други.
Туристическа инфраструктура, като настаняване, ресторантьорски услуги, предлагане
на развлечения и други.
• Проектира и адаптира планове за пътуване, маршрути или посещения за наблюдение
на птици и природни ресурси.
2. Програмира маршрути и планове за пътуване, орнитологични турове и други
туристически продукти:
•
•
•

Информация от общ интерес за маршрути за пътуване:
• Търсене.
• Интерпретация.
• Третиране на информация и документация от общ интерес.
Изисквания и условия на доставчика:
• Местоназначение.
• Очаквания на клиентите.
• Икономически цели.
Адаптира на информацията към различни профили на посетителите.
3. Предоставя услуга за съпровождане и помощ на туриста по време на пътуването за
наблюдение на птици и / или по друг договорен маршрут:
Емиграция и митнически процедури.
Разработване на орнитологичното посещение, маршрут или план за пътуване.
Права на пътника.
Групова динамика.
Комуникационни техники.
Управление на жалби и искове.
Управление на извънредни ситуации.
Законодателство и обичаи.
Международни, общностни, национални и регионални разпоредби.
Валута, обмяна, квоти и митнически процедури.
Пътни застраховки:
• Определение.
• Ползи.
• Приложими международни разпоредби.
Консулства и посолства:
• Функции.
• Услугите, които предоставят.
Развива посещението на маршрута или туристическия обект:
• Представяне.
• Отпътуване с транспортни средства.
• Напускане на хотел.
• Пристигане на летището на дестинацията.
• Настаняване в хотел.
Връзки с агенцията, туроператора или организатора на посещението,
маршрута или пътуването.
Методи за организиране на времето и контрол на групата.
Особености на организацията и продажбата на допълнителни дейности.
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4. Извършва маркетинг на допълнителни дейности за наблюдение на птици:
Търсене, интерпретация и обработка на информация за допълнителни дейности:
• Изисквания.
• Условия на доставчика.
• Местоназначение.
• Очаквания на клиентите.
• Икономически цели.
Дизайн на алтернативни програми.
Информационна програма за наблюдение на птици.
• Място и време за среща.
• Средства за идентификация, както на туриста или групата туристи, така и на водача.
• Информация от общ интерес.
• Билети и ваучери за екскурзии, посещения, представления и други планирани събития.
• Документи, които туристите трябва да носят със себе си.
• Средства за подаване на оплаквания относно организацията на пътуването или
посещението.
• Компания, организираща пътуването.
• Правила на местата за посещение.
Остойностяване на нови допълнителни дейности.
Събиране на информация за допълнителни дейности.
5. Разработва план за пътуване и / или орнитологичния маршрут, организиран от туриста
или групата:
Влажни зони с международно значение RAMSAR.
Природни защитени територии.
Посещение, маршрут или туристически орнитологичен маршрут в природни зони:
• Програмни елементи
• Описание и приложение.
Идентифициране на компонентите на офертата:
•

пространства и природни ресурси.

Основна инфраструктура:
• Достъп.
• Доставки.
• Транспорт.
• Други.
Насоки за добри практики в защитени природни територии.
6. Оценява качеството на предоставяните услуги за придружаване
и помощ на туристи и посетители:
Системи за качество.
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Участва в подобряването на качеството на услугите за придружаване и водене по орнитологичен
маршрут.
Общо управление на качеството:
• Качеството на услугите.
• Атрибути и измерения на качеството на екскурзоводските и съпътстващи услуги.
• Процедури и инструкции за работа.
• Насоки и стандарти. Стандарти за обслужване.
• Показатели за качество
• Събиране и съхраняване на данни.
• Въпросници за удовлетвореност на клиентите.
• Техники за отчитане и оценка на качеството.
7. Помощ и основни здравни грижи за членовете на групата при спешни ситуации:
Полезна медицинско-санитарна терминология при първа помощ.
• Първият човек на местопроизшествието.
• Нагласи.
• Функции.
• Правна отговорност.
• Рискове.
• Защита.
Действие на първия първият човек на местопроизшествието: поддръжка на основните жизнени
функции
•
•
•
•
•
•
•

Оценка на състоянието на жертвата.
Първоначално внимание към по-честите спешни случаи.
Транспортни техники за ранен пациент.
Аптечка за първа помощ.
Контакт със семейството на пострадалото лице.
Психологическа подкрепа при извънредни ситуации.
Техники за оказване на първа помощ.
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Общи знания, които подкрепят професионалните дейности на тази ЕРУ:
Географски обхват на работа: територия с автономен, регионален, островен или местен характер.
Туристически водач и анимационни услуги.
Предоставяне на екскурзоводски, съпровождащи и помощни услуги.
Транспорт.
Съоръжения на доставчиците на туристически услуги.
Офис оборудване и средства.
Звуково и аудиовизуално оборудване.
Протоколи за действие при извънредни ситуации.
Комуникационни техники и социални умения, приложени по време на орнитологичния тур и
съпътстващите дейности:
•
•
•

Елементи на комуникационния процес и видове комуникация.
Трудности в общуването.
Вербална и невербална комуникация на публично място.

Прилагане на комуникационни техники и специфични социални умения за дейността на водене и
съпровождане на туристически групи за наблюдение на птици:
•
•
•
•

Адаптиране на посланията според профила на туристите.
Основен протокол и стандарти на поведение.
Използване и управление на гласа: интонация, дикция и
яснота.
Използване на публична информационна инфраструктура в
открити и затворени пространства.

Вземане на решения по време на пътуването и в извънредни ситуации:
•
•
•
•

Превенция на конфликтни ситуации.
Отстраняване на неизправности.
Групово вземане на решения.
Управлението на неочакваните ситуации.

Релаксационни техники за работа под напрежение.
25

ИП1
2020
Техники за успокояване на хора в ситуации на индивидуална или колективна паника.
Техники за подобряване на отношенията в групата в екстремни ситуации.
Управление на жалби и искове.
Ръководене и анимация на туристически групи:
• Видове групи.
• Работни нива: основни роли в групата.
• Групова динамика в анимацията:
• Групова динамика за големи и малки групи и за различните нива на функциониране и
етапи на групово развитие.
Ръководене на групи в градски или селски райони, природни зони или национални паркове.
Приложими туристически разпоредби за наблюдение на птици: европейски, национални и
регионални.
Спецификации, свързани с професионално-личностните качества
Водачът на орнитологични турове трябва да демонстрира притежанието на нагласи на поведение
по време на работа и начини на действие и взаимодействие, в съответствие със следните
спецификации:
1. По отношение на организиращата пътуването компания/агенция
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Демонстрира знания, интерес и ангажираност към туристическата компания.
Подкрепя организационната система и нейния производствен процес.
Приспособява се към фирмата, към нейните организационни и технологични промени,
както и към нови ситуации или контексти.
Действа бързо в проблемни ситуации.
Координира и си сътрудничи с членовете на екипа и с други работници и
професионалисти, свързани с туристическите дейности.
Предлага алтернативи за подобряване на резултатите.
Проява креативност.
Споделя и получава информация с/от работния екип.
Комуникира ясно и стегнато.

2. По отношение на клиента:
•
•
•
•
•
•
•

Демонстрира увереност, съпричастност, общителност и уважение.
Демонстрира способност да прави добро впечатление на другите и да го запазва.
Проявява сърдечност и доброта, миролюбиво и чувствително
отношение.
Отнася се към клиента и доставчика на туристически услуги с
любезност, уважение и дискретност.
Комуникира ясно и стегнато.
Проявява интерес и загриженост към необходимостта от
удовлетворяване на нуждите на клиентите.
Предава информация ясно, структурирано и точно.
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3. По отношение на професионалната етика:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Действа ефективно при всякакъв външен натиск или стрес.
Управлява критичните емоции и настроения.
Проявява увереност.
Поставя си предизвикателни цели, които предполагат по-високо ниво на изпълнение и
ефективност.
Учи нови концепции или процедури и се възползва ефективно от обучението, като
използва придобитите знания.
Прекарва време и полага усилия за разширяване на знания и информация, които да
прилагат в работата.
Поема отговорност за извършената работа и изпълнение на планираното.
Спазва вътрешните процедури и правила на компанията, както и правилата за
предотвратяване на професионални и екологични рискове.
Демонстрира добра професионална практика.
Демонстрира отговорност за успехи, грешки и неуспехи.
Демонстрира автономност при разрешаването на непредвидени обстоятелства,
свързани с тяхната дейност.
Действа бързо в проблемни ситуации.

Професионални ситуации (средства) за изпит и критериите за оценка:
Ситуацията за професионална оценка определя професионалния контекст, в който трябва да бъде
оценен кандидатът. Тази ситуация позволява на оценителя да получи доказателства за
компетентността на кандидата, което основно включва целия професионален контекст на
съответната единица Резултати от учене. .
По същия начин, професионалните ситуации на оценяване се основават на професионални
дейности, които позволяват извеждане на професионална компетентност по отношение на всички
професионални постижения в рамките на ЕРУ.
И накрая, професионалната ситуация на оценяване определя отворен и гъвкав контекст, който
може да бъде адаптиран към участващите публични институции, когато решат да приложат
професионален тест към кандидатите.
В случая на ЕРУ2: „Предоставяне на екскурзоводски услуги на туристи и посетители и проектиране
на орнитологични турове“, професионална оценка се уточнява в следните термини:
Описание на професионалната изпитна ситуация
В тази професионална ситуация кандидатът ще демонстрира
компетентност, необходима за предоставяне на услуга за съпровождане и
съдействие на определена група туристи и посетители по време на
планираното пътуване, обхождане на маршрута и / или посещение от
културен или природен интерес в техния регион. Тази ситуация ще включва
най-малко следните дейности:
•
•

Разработване на програма и план на пътуване, обхождане на
маршрут и / или посещението на наблюдаване на птици.
Предоставяне на информация по време на маршрута за пътуване и/
или маршрут.
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•

Промотиране на допълнителни дейности.

Допълнителни условия:
•
•
•

Ще бъдат на разположение оборудване, специфични продукти и технически помощни
средства, изисквани от ситуацията на професионална оценка.
Капацитетът на кандидата ще бъде проверен в отговор на непредвидени ситуации чрез
въвеждане на инцидент по време на процеса.
На кандидата ще бъде определено време, в което да демонстрира своята компетентност
под да работи под напрежение.
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КРИТЕРИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОЦЕНКА НА ЕРУ2
Постижения
(дейности от
изпитната ситуация)

Дизайн на
програмата

Показатели, мащаб и прагове на компетентно изпълнение
-

Търси информация.

Идентифицира на компонентите на туристическата оферта и
рамката за действие.
Оценява възможностите за нови маршрути, турове, посещения или
други туристически продукти.
Създава програма на пътуването, маршрута или посещението

Получава информация за профила на групата или туриста,
маршрута, настаняване, посещения, дейности и доставчици.
- Оценява услугите въз основа на изискванията на клиента и
характеристиките на околната среда.
- Определя средствата за предоставяне на услугата.
- Контактува с доставчици на услуги.
- Определя информацията за предаване на групата или туриста.
Създава общо споразумение с компанията за разрешаване на
конфликтни ситуации.
- Предава информация на групата.
- Проверява присъствието на участниците по време на сервиза.
- Координира пътувания, качване и разпределение на места, каюти
или апартаменти.
- Контролира процедурите за пристигане и заминаване на туристите.
- Провежда анимационни дейности
- Предава информация от общ интерес.
- Отговаря на съмненията и въпросите на туристите или
посетителите.
- Търси информация.
- Предава информация за допълнителни дейности.
- Създава алтернативни допълнителни програми.
- Обяснява правилата на допълнителните дейности.
- Остойностява на допълнителните дейности и управление на
средствата.
- Отговаря на съмненията и въпросите на туристите или
посетителите.
-

Програмиране на
маршрута

Предоставяне на
информация по
време на пътуването

Промотиране на
допълнителни
дейности

Спазване на
определеното време

Прагът на компетентно изпълнение позволява отклонение от
20% от определеното време.
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5. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА, ТЕМА 1: ОСНОВИ НА ОРНИТОЛОГИЧНИЯ ТУРИЗЪМ
Тема 1: „Основи на орнитологичния туризъм“ има за цел да въвлече студенти, които се интересуват
от познаването на основните понятия на орнитологичния туризъм. Тези страници са резултат от
разработването на образователно съдържание във връзка с професионалната квалификация за
интерпретация на природното наследство, свързано с посетители на птици в мрежата Натура 2000.
Съдържанието на модулите включва не само информация за понятията, но и за процедурите и
нагласите.
Тренировъчната дейност традиционно се фокусира върху предаването на концепции, а елементите
на процедурите рядко се разглеждат (съдържание на обучението по въпросите на необходимите
нагласи).
Ще дефинираме съдържанието накратко:
•
•
•

Концептуално съдържание: препратки към понятия, разяснения на същността на нещата
Процедурно съдържание: справка за процедурите, коя дейност как се извършва.
Поведенческо съдържание: препратки към нагласи, ценности.

В програмата за обучение по орнитологичен туризъм трябва да вземем предвид трите вида
съдържание (концептуално, процедурно и поведенческо), като даваме приоритет на процедурите
и поведението спрямо концепциите.
При избора на приоритет трябва да вземем предвид някои фактори:
• контекстът, в който ще се развива съдържанието: къде, кога , какво и т.н.
• целите, които си поставяме (съгласуваност на съдържанието с целите).
• популяризирането на ценности трябва да е насочено към образованието в областта на
околната среда с тенденция за формиране на критично, отговорно, толерантно, съгласувано,
участващо и подкрепящо отношение, с уважение към всички форми на живот.
• Характеристика на обучаващите се: възраст, мотивация, културно ниво, емоции и
преживявания, произход и възможности за участие и поемане на отговорност спрямо
анализираните екологични проблеми или ценности.
• Предишните идеи, които участниците имат по темата.
• „Нивото на значимост на знанията“т.е. колко важни са тези знания за обучаващите се.

30

ИП1
2020
5.1
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 1: ОСНОВИ НА ОРНИТОЛОГИЧНИЯ
ТУРИЗЪМ. УЧЕБЕН МОДУЛ 1: КОНЦЕПЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
При липса на единно „официално“ определение за орнитологичен туризъм, можем да обясним
понятието като вид екотуризъм, при който основна, но не и единствена мотивация на туристите е
наблюдението на птиците, опознаването на техните местообитания и насладата от това,
включително запознаването с традиционните ползвания, оформили ландшафта и позволяват
поддържането на тези места и свързаните с тях видове.
Този подход оправдава необходимостта от засилване на концепциите и определенията около
орнитологичния туризъм и от провеждането на обучения, които да допринасят за постигане на
целите за опазване и устойчивост, които от своя страна следва да ръководят развитието на
туристическия сектор.
Орнитологичният туризъм обикновено се провежда в естествена среда със специално значение.
Практикуването на орнитологичен туризъм трябва да взима предвид местоположението,
интензивността, сезонността и правилата за използване и управление на природните пространства.
В този смисъл туристическата дейност е средство за опазване на природните пространства и
местообитания, следователно потенциалът за растеж е ограничен.
Около орнитологичния туризъм се появяват още една серия от концепции, които помагат да се
разбере по-добре този тип туризъм. Орнитологичното наследство е една от тези концепции. Можем
да го определим като съвкупност от видове птици и природни местообитания в дадена територия,
които могат да бъдат използвани по подходящ начин за задоволяване нуждите на конкретен
сегмент от туристическо търсене.
ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 1
•
•
•
•
•
•
•

Разграничаване на различните видове орнитологичен туризъм и опишете техните основни
форми на международно, национално, регионално и местно ниво.
Описание на най-характерните понятия, факти и явления на орнитологичния туризъм.
Оценка на основните форми на орнитологичен туризъм на международно, държавно,
регионално и местно ниво и особеностите на регионалната и местната среда.
Разбиране и оценяване на орнитологичния туризъм, формиран както от общите елементи
между страните, така и от голямото му многообразие.
Признание на ценността, която орнитологичното наследство допринася за познаването на
нашата природна среда.
Уважение и оценка на живота на птиците като наследство, което трябва да завещаем на
бъдещите поколения.
Определяне на организациите, отговорни за политиките за
защита на орнитологичното наследство.

КОМПЕТЕНТНОСТИ
•
•

•

Способност за предаване на информация ясно, подредено,
структурирано и точно по всяко време.
Способност за интерпретиране на основни понятия от сферата на
орнитологичния туризъм с не накъсана, приятна и спонтанна реч,
променяйки подхода в зависимост от възможните слушатели.
Способност за отговаряне с доброта и ефективност на
предполагаемите въпроси, съмнения и нужди.
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•
•
•
•

Способност за контрол на наличното време и за адаптация на съобщението към времевите
ограничения на учебния модул.
Способност за научаване на нови концепции или процедури и ефективно прилагане на
придобитите знания по време на обучението.
Готовност за инвестиране на време и усилия, за разширяване на знанията и
информираност, които да се използват в работата.
Способност за поемане на отговорност за успехи, грешки и неуспехи.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 1
•
•
•
•
•
•
•

Концепция за орнитологичен туризъм.
Основните орнитологични ресурси.
Принципи и еволюция на орнитологичния туризъм.
Търсенето на орнитологичен туризъм: Видове и фактори.
Предлагане на орнитологичен туризъм: Компоненти.
Основна инфраструктура: достъп, оборудване, доставки, транспорт и други.
Туристическа инфраструктура: настаняване, ресторантьорски услуги, развлекателна оферта
и други.

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
•
•
•

Разбиране на основните понятия на орнитологичния туризъм.
Способност за отразяване и разбиране на орнитологичния туризъм.
Идентифициране, оценка и зачитане на орнитологичното наследство в природни
пространства.
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5.2 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 1: ОСНОВИ НА ОРНИТОЛОГИЧНИЯ ТУРИЗЪМ.
УЧЕБЕН МОДУЛ 2: ОРНИТОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ В ЕВРОПА
Моделът на орнитологичния туризъм се разраства все повече поради по-голямата осведоменост на
туристите за природата. Този вид туризъм е силно развит в Обединеното кралство, САЩ, Холандия
и Германия и все по-често в Испания. Потребителите на този вид туризъм са предимно англичани,
тъй като имат дълга традиция в наблюдаването на птици. Тази практика наистина произхожда от
Великобритания, от където произлизат и природозащитните движения в края на 19ти век. Испания
има няколко благоприятни места за наблюдение на птици и е дестинация за много орнитологични
туристи. В зависимост от различните автономни райони този вид туризъм е повече или по-малко
развит, с най-развити Естрамадура и Андалусия. Въпреки че, област Кастилия и Леон има
изключителни условия за развитието на този туризъм, поради наличието на различни видове
екосистеми (високи планини, крайбрежни райони, влажни зони, гори ...), районът все още няма
висока степен на развитие на този тип туризъм .
Европейските туристи са все по-заинтересовани от личното здраве, включително психичното
здраве, и търсят бягство от натовареното си ежедневие. Тази тенденция предоставя възможности
за туризъм за наблюдение на птици, тъй като това е спокойна и релаксираща дейност. Както
релаксиращият ефект от пеенето на птиците, така и наблюдението им карат мнозина да смятат тази
дейност за форма на медитация. През 2017 г. научните изследвания потвърдиха, че наблюдението
на птици е полезно за психичното здраве на човека.
Европейският съюз има специален закон за опазване на дивите птици, Директивата за птиците.
Настоящата директива забранява дейности, които пряко заплашват птиците, като например
залавяне или унищожаване на техните гнезда. Директивата за птиците се прилага само за райони в
Европейския съюз.
Чрез тази учебна програма се цели да се задълбочат познанията за европейския орнитологичен
туризъм, така че считаме за важно да се включи начален модул, който въвежда някои общи понятия
за орнитологичните ресурси в Европейския съюз. Това е конкретно една от иновациите, с които
проектът EUROBIRD има за цел да допринесе, тъй като това съдържание почти не присъства в
официалните планове на учебните заведения.
ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 2
•
•
•

•

•

Разбиране и оценка на споделеното орнитологично наследство, формирано както от
общите елементи между държавите, така и от голямото разнообразие на птичия живот.
Елементи и динамика на търсенето и предлагането на орнитологичен туризъм в Европа.
Запознаване с основните типове защитени територии и други природни ресурси в
Европейската среда за наблюдение на птици: Директива за
птиците, ZEPAS, RAMSAR.
Запознаване с европейското законодателство и органите,
отговорни за европейските политики за опазване на
орнитологичното наследство.
Разбиране за съществуването на различни видове орнитологично
наследство и възможността да се почувствате част от културното
наследство на различни нива (регионално, национално,
европейско и дори глобално).
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КОМПЕТЕНТНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

Способност за оценка на разнообразието и богатството на европейското орнитологично
наследство.
Способност за споделяне и изграждане на знания чрез словесен обмен на идеи чрез участие
в устни презентации, дебати и спонтанни разговори.
Способност за предаване на информация ясно, подредено, структурирано и точно.
Способност за тълкуване на основните понятия за орнитологичния туризъм с не накъсана,
приятна и спонтанна реч, варираща в зависимост от възможните слушатели.
Способност за отговаряне с доброта и ефективност на предполагаемите въпроси,
съмнения и нужди.
Способност за контрол на наличното време и за адаптация на съобщението към времевите
ограничения на учебния модул.
Способност за научаване на нови концепции или процедури и ефективно прилагане на
придобитите знания по време на обучението.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 2
•
•
•
•
•

Орнитологични ресурси в Европа.
Анализ на търсенето и предлагането подходящи дестинации и свързани продукти на
европейско ниво.
Основни дестинации за орнитологичен туризъм в Европа.
Защитени природни територии и други природни ресурси в европейската среда за
наблюдение на птици: Директива за птиците, ZEPAS, RAMSAR.
Законодателство и основни регулаторни органи.

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
•
•
•

Разбиране на характеристиките на европейския орнитологичен туризъм.
Способност за отразяване и разбиране на европейското наблюдение на птиците.
Определяне на основните европейски закони относно опазването на птиците и
природните територии.
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5.3 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 1: ОСНОВИ НА ОРНИТОЛОГИЧНИЯ ТУРИЗЪМ.
УЧЕБЕН МОДУЛ 3: РЕСУРСИ И НУЖДИ
Орнитологичният туризъм е един от големите залози в развитието на туризма, поради
разнообразието от видове птици. Броят на компаниите, фокусирани върху тази дейност, нараства,
туристическите агенции вече включват тези пакети в своите графици, а администрациите
насърчават всички видове туристически дейности, свързани с наблюдаването на птици.
Най-общо може да се говори за различни информационни канали за рекламиране и пускане на
пазара на орнитологичния продукт. В международен план уебсайтът www.birding.com предлага
информация за възможността за наблюдение на птици навсякъде по света, както и за съответните
компании, които организират тези обиколки.
Друг по-директен вариант, без посредници, е да се свържете директно с асоциациите за
наблюдение на птици от други страни. На нивото на нашия проект не трябва да забравяме
партньорите SEO/ BirdLife. Директният контакт дава възможност за установяване на по-силна
връзка, което допринася силно за изграждане на лоялност сред клиентите.
Интернет е изключително важно средство за информация за този вид туризъм. Уеб страниците са
много интересен вариант, защото можем да достигнем до всяко кътче на планетата, като по този
начин максимално увеличаваме възможностите за привличане на нови клиенти.
Специализираните списания са важно средство за комуникация. Като примери на международно
ниво може да се посочи списание World Birdwatch, публикувано от BirdLife International.
Друг елемент на комуникация са рекламните материали. Ръководства, брошури, карти и т.н. са
включени в този учебен модул. Те са чудесен източник на информация за райони, видове,
маршрути, дейности и компании, посветени на тази дейност. Тези материали се публикуват както
от публични, така и от частни организации и са широко достъпни на туристически панаири.
ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 3
•
•
•

•

•

Определяне на най-често срещаните първични и вторични източници на информация за
орнитологичния туризъм и други природни ресурси.
Значение на използването на информационни медии и различните средства за достъп до
информация за орнитологичния туризъм.
Организиране, обработване и интерпретиране на избраната информация за
орнитологичния туризъм въз основа на целите и предварително установените варианти на
пътуване.
Синтезиране и проверяване на информацията, която преди това е
била организирана, обработена и интерпретирана, актуализиране
и адаптиране към различните групи или посетители, към
предоставяната услуга, към естественото пространство, което е
обект на посещението.
Анализ в дълбочина и обективна интерпретация за природни
пространства и други ресурси на природното наследство,
съответстваща на предполагаеми маршрути или посещения в
района.
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КОМПЕТЕНТНОСТИ
•
•
•
•
•

Способност за предаване на информация ясно, подредено, структурирано и точно.
Способност за научаване на нови концепции или процедури и ефективно прилагане на
придобитите знания по време на обучението.
Готовност за инвестиране на време и усилия, за разширяване на знанията и
информираност, които да се използват в работата.
Способност за отговаряне с доброта и ефективност на предполагаемите въпроси, съмнения
и нужди.
Способност за запаметяване и създаване на логически връзки между данни и съществени
аспекти, съответстващи на анализирана и интерпретирана информация за природни
територии и други ресурси от природно наследство, съответстваща на предполагаеми
маршрути или посещения в района.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 3
•
•
•
•
•
•

Първични и вторични източници на туристическа информация за пространствата и
природните ресурси: идентификация, разграничаване и подбор.
Информационни медии и средства за достъп до информация за природни пространства и
ресурси: организация, обработка и актуализиране на информация.
Адаптиране на информация за орнитологичния туризъм според целевите групи или
туристи.
Комуникация на информация според видовете получатели на посланията.
Национални и международни проекти за орнитологичен туризъм.
НПО, асоциации и компании в областта на орнитологичния туризъм.

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
•
•
•

Разбиране на характеристиките на източниците на информация за орнитологичните
туристически ресурси.
Способност за отразяване и разбиране на туристическа информация за орнитологичните
ресурси.
Идентифициране на основните организации в областта на орнитологичния туризъм.
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ЕРУ 1: ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО, СВЪРЗАНО С ЖИВОТА НА ПТИЦИТЕ В
МРЕЖАТА НАТУРА 2000
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМА 1: ОСНОВИ НА ОРНИТОЛОГИЧНИЯ ТУРИЗЪМ

УЧЕБЕН МОДУЛ 1:
КОНЦЕПЦИЯ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

•
•
•
•
•
•
•

Концепция за орнитологичен туризъм
Основни орнитологични ресурси
Принципи и развитие на орнитологичния туризъм
Търсене на орнитологичен туризъм: Видове и фактори.
Предлагане на орнитологичен туризъм: Компоненти
Основна инфраструктура: достъп, оборудване, доставки, транспорт,
други.
Туристическа инфраструктура: настаняване, ресторантьорски услуги,
предлагане на услуги за отдих и други.
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УЧЕБНЕН МОДУЛ
2:
ОРНИТОЛОГИЧЕН
ТУРИЗЪМ В
ЕВРОПА

УЧЕБЕН МОДУЛ 3:
РЕСУРСИ И НУЖДИ

Орнитологични ресурси в Европа
Анализ на предлагането и динамика в Европейското търсене: важни
дестинации и свързани с тях продукти
• Основни орнитологични дестинации в Европа.
• Защитените територии и други природни ресурси в Европейската
околна среда за наблюдение на птици: Директива за птиците, ЗЕПАС,
РАМСАР
• Законодателство и основни институции
• Първични и вторични източници на туристическа информация за
места и природни ресурси: идентифициране, разграничаване и избор
• Информационни медии и средства за достъп до информация за
природни пространства и ресурси: организация, обработка и
актуализиране на информация.
• Адаптиране на информация за орнитологичния туризъм според
целевите групи или туристи.
• Комуникация на информация според видовете получатели на
посланията.
• Национални и международни проекти за орнитологичен туризъм.
• НПО, асоциации и компании в областта на орнитологичния туризъм
•
•

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 2: ПТИЦИТЕ И МРЕЖАТА НАТУРА 2000
Общата цел на проекта е да оцени богатството на дивата природа в нашата европейска среда за
насърчаване на наблюдението на птиците като средство за развитие на опазване и устойчиво
използване на биологичното разнообразие в мрежата Натура 2000.
Необходимостта от международно развитие се основава на:
•
•
•

Наличие на европейски и световен пазар за орнитологичен туризъм.
Европейската мрежа НАТУРА 2000 изисква дейности и е свързана с подходите за образование,
преквалификация и професионално обучение.
Мрежата има 27 758 защитени зони с обща площ 1322 630 км2, от които 540 215 км2
представляват сухоземни специални зони за защита на птиците, а морските са с площ 215 927
km2. Това е активна динамична сфера, включваща мениджърски екипи, работа в мрежа и
трансфер на знания, умения и висококачествени услуги.

Мрежата Натура 2000 беше активирана чрез включване на всички заинтересовани страни в областта
на опазването, като по този начин се гарантира, че хората, които са в състояние да предприемат
положителни действия, правят това с максимален интерес и ефективност.
Обратно, друга успоредна водеща идея беше да се промени начина на
мислене на всички, които имат негативно възприятие, като се демонстрира
значението на мрежата Натура 2000 и реалните възможности за развитие,
които тя предлага.
По тази причина този учебен модул има три цели:
• Разясняване на ограниченията във връзка с европейските закони:
Директива 79/409 / ЕИО за опазване на дивите птици (известна като
Директива за птиците) и Директива 92/43 / ЕИО за опазване на
природните местообитания и дивата фауна и флора (известна като
Директива за местообитанията.
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•
•

Създаване на връзки между хора от Натура 2000 зони, секторите на производство и
заинтересованите страни.
Определяне на въздействието и ползите от мрежата Натура 2000: Свързване на хората с
птиците.

Този учебен модул предоставя преглед на принципите, съдържанието и прилагането на найважната политика за опазване на природата в ЕС: мрежата Натура 2000. По-специално ще бъдат
разгледани аспекти, свързани с идентифицирането и управлението на зоните от мрежата Натура
2000, както и установените процедурите за събиране и управление на данни на ниво на ЕС

6.1 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 2: ПТИЦИТЕ И МРЕЖА НАТУРА 2000. УЧЕБЕН
МОДУЛ 4: МРЕЖАТА НАТУРА 2000
От началото на 70-те години на миналия век Европа поема ангажимент за опазване на околната
среда. ЕС има обширна програма за изработване на собствени планове и стратегии или спазва
ангажименти, произтичащи от международни споразумения, които дават възможност за
преодоляване на националните ограничения за опазване. Разработени са инструменти за опазване
на биологичното разнообразие в Европа чрез различни политики и програми, или чрез мерки,
свързани с конкретни екологични проблеми, или чрез хоризонтални разпоредби или интеграция в
други политики.
Един от тези инструменти, известен като Натура 2000, възниква от политиките за опазване на
природните местообитания и дивата фауна и флора (1992). От него произтича създаването на
мрежата Натура 2000, съгласувана екологична мрежа от защитени територии, обявени за оцеляване
на най-ценните видове и местообитания в Европа. Мрежата Натура 2000 се роди като такава през
1992 г. и включва пространства, определени по силата на два основни
европейски закона: Директива 79/409 / ЕИО за опазване на дивите птици
(известна като Директива за птиците) и Директива 92/43 / ЕИО за опазване
на природните местообитания и дивата фауна и флора (известна като
Директива за местообитанията). Целта на мрежата е да осигури
дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени видове и
местообитания в Европа, изброени както в Директивата за птиците, така и
в Директивата за местообитанията.
ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 4
•

Определяне на европейското законодателство и органите, отговорни
за европейските политики за опазване на биологичното наследство.
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•
•
•

Определяне на най-често срещаните първични и вторични източници на информация за
европейското биоразнообразие.
Разбиране и оценка на съвместимостта между природата и човешките дейности
Организиране, обработване и интерпретиране на избраната информация за биологичното
разнообразие въз основа на целите и предварително установените варианти.

КОМПЕТЕНТНОСТИ
•
•
•
•

Способност за предаване на информация ясно, подредено, структурирано и точно.
Способност за научаване на нови концепции или процедури и ефективно прилагане на
придобитите знания по време на обучението.
Готовност за инвестиране на време и усилия, за разширяване на знанията и информираност,
които да се използват в работата.
Способност за интерпретиране на основните понятия на НАТУРА2000 с не накъсана, приятна и
спонтанна реч, варираща подхода в зависимост от възможните слушатели.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 4
•
•
•
•
•
•
•
•

Кратко резюме на историята на Натура 2000.
Концепцията на Натура 2000.
Натура 2000 в Испания.
Концепцията на Натура 2000 в морските райони.
Натура 2000 отвътре: управление и финансиране.
Натура 2000 отвътре: Ползи и възможности.
Проекти и примери, свързани с Натура 2000.
Бъдещето на Натура 2000

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
• Разбиране на основната концепция на Натура 2000.
• Способност за отразяване и разбиране на целите на Натура 2000.
• Идентифициране, оценка и зачитане на природното наследство в районите на Натура 2000.
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6.2 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 2: ПТИЦИ И МРЕЖАТА НАТУРА 2000. УЧЕБЕН
МОДУЛ 5: СПЕЦИАЛНИ ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА ЗА ПТИЦИ
По отношение на защитата на птиците не само в Европа, но и на глобално ниво, е разработено
ключово понятие Важна зона за птиците (Important Bird Area – IBA). IBA е разработена от BirdLife
International преди повече от тридесет години. IBA са места, които са определени като минимална
мрежа от пространства, за да се гарантира оцеляването и управлението на видовете птици. Тези
важни зони за птиците се идентифицират чрез стандартизирани и числени критерии и следователно
това е концепция, която може да се прилага навсякъде по света.
Тези райони са получили световно признание като области с международно значение за опазването
на застрашените видове птици. В действителност в Европа IBA се използват рутинно като научна
основа за избиране на горещи точки за опазване на природата, които заслужават статут на
Специална зона за защита от птици (Special Protected Area - SPA) – специална защитена зона за
защита съгласно най-емблематичните природни закони на ЕС: Директива за птиците.
ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 5
•
•
•
•

Познаване и разбиране на концепцията за Важна зона за птици (IBA) и
Специална защитена зона за птиците (SPA).
Осъзнаване на значението на обявяването на тези зони за тяхното
опазване
Запознаване с организациите, отговорни за обявяването на тези зони.
Оценка на многообразието и богатството на националното
орнитологично наследство.

КОМПЕТЕНТНОСТИ
•

Способност за разграничаване между Важна зона за птици и
Специална зона за защита на птиците.
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•
•
•

Способност за даване на обзор IBA / SPA мрежата на европейско и национално ниво.
Наличие на знания защо за някои видове птици е по-вероятно да бъдат обявени IBA / SPA
Способност за разясняване на значението на обявяване на IBA / SPA

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 5
•
•
•
•

Концепцията за важни зони за птици.
Важните зони за птици в Европа.
Важните зони за птици на национално ниво.
Важни райони за птици и специални защитени зони за птици.

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
•
•
•

Разбиране на основните концепции и цели на IBA и SPA.
Способност за отразяване и разбиране на орнитологичното значение на тези зони.
Идентифициране и оценка на някои важни видове у нас, за които са определени специални
защитени зони за птиците.

6.3 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 2: ПТИЦИ И МРЕЖАТА НАТУРА 2000 МРЕЖА.
УЧЕБЕН МОДУЛ 6: МЕСТА ОТ ИНТЕРЕС ЗА ОРНИТОЛОГИЯТА
Голяма част от европейското биоразнообразие се намира в Испания и следователно опазването на
испанското природно наследство е от жизненоважно значение за опазването на европейското
биологично наследство.
В този смисъл, поради своите местоположение и климат, в Испания се среща уникална природа с
изключителни екосистеми и видове. По отношение на фауната, Испания е дом на много ендемити,
особено сред безгръбначните и континенталните риби и в по-малка степен сред земноводните,
влечугите и бозайниците. Същото обаче не може да се каже птиците. Само на Балеарските острови
и Канарските острови, където островността се превръща в механизъм за изолация, който улеснява
възникването на видове, се срещат някои ендемити. Тази рядкост на ендемитни видове сред
птиците в сравнение с други групи животни е свързана с по-голямата способност на птиците да се
движат. Сред птиците се срещат общо 12 ендемитни видове: 3 от тях на самия полуостров и 9 на
Канарския и Балеарския архипелаг. Испания обаче е важна не само заради нейния ендемизъм, но
заради опазените много големи популации от видове птици, които в останалата част на континента
са много по-малобройни.
Местата от интерес за орнитологията са определени като повече или по-малко обширни области,
представляващи интерес за птиците и които ще се откроят като важни
точки за тяхното наблюдение. Тези места ще представляват голям интерес
за наблюдателите на птици, тъй като те могат да намерят много целеви
видове. Въпреки че, както е подробно описано в съдържанието на учебния
модул, интересът към тези места не зависи само от присъстващите птици,
но и от други фактори, които могат да повлияят като например произхода
на самия наблюдател или неговите конкретни интереси.
ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 6
•
•

Основни познания по европейска биогеография.
Разбиране за значението на Европа в контекста на биоразнообразието.
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•
•

Осъзнаване на значението на видовете птици, среща се на национално ниво.
Осъзнаване на значението на птиците като туристически ресурс.

КОМПЕТЕНТНОСТИ
•
•
•
•
•

Способност за придобиване на основни знания за значението на испанската биогеография.
Разбиране на значението на страната за европейските популации на птици.
Познания за наличието на определени видове птици и за значението на птиците като
туристически ресурс.
Разпознаване на силни и слаби страни, за определяне на възможността за установяване на
място от интерес за орнитологията в дадена област.
Способност за определяне на необходимостта и осъществимостта за създаване на нови места
от интерес за орнитологията.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 6
•
•
•
•
•
•
•

Значение на биогеографията в Европа.
Значение на птиците на национално ниво във връзка с европейския контекст.
Важни птици на местно или регионално ниво.
Птиците като туристически ресурс.
Наблюдение на птици: обществено ползване и защитени територии.
Съображения и фактори, участващи в избора на места от интерес за орнитологията.
Места от интерес за орнитологията в Испания.

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
•
•
•

Разбиране на важността на местата от интерес за орнитологията .
Способност за отразяване и разбиране на характеристиките на местата от интерес за
орнитологията .
Идентифициране на възможни места от интерес за орнитологията .
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ЕРУ 1: ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО, СВЪРЗАНО С ЖИВОТА НА ПТИЦИТЕ В
МРЕЖАТА НАТУРА 2000
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМА 2: ПТИЦИТЕ И МРЕЖАТА НАТУРА 2000

УЧЕБЕН МОДУЛ 4:
МРЕЖАТА НАТУРА
2000

•
•
•
•
•
•
•
•

Кратко резюме на историята на Натура 2000.
Концепцията на Натура 2000.
Натура 2000 в Испания.
Концепцията на Натура 2000 в морските райони.
Натура 2000 отвътре: управление и финансиране.
Натура 2000 отвътре: Ползи и възможности.
Проекти и примери, свързани с Натура 2000.
Бъдещето на Натура 2000

УЧЕБНЕН МОДУЛ 5:
СПЕЦИАЛНИ ЗОНИ
ЗА ЗАЩИТА ЗА
ПТИЦИ

•
•
•
•
•

Орнитологични ресурси в Европа
Концепцията за важни зони за птици.
Важните зони за птици в Европа.
Важните зони за птици на национално ниво.
Важни райони за птици и специални защитени зони за птици.

•
•

Значение на биогеографията в Европа.
Значение на птиците на национално ниво във връзка с европейския
контекст.
Важни птици на местно или регионално ниво.
Птиците като туристически ресурс.
Наблюдение на птици: обществено ползване и защитени територии.
Съображения и фактори, участващи в избора на места от интерес за
орнитологията.
Места от интерес за орнитологията в Испания.

УЧЕБЕН МОДУЛ 6:
МЕСТА ОТ ИНТЕРЕС
ЗА
ОРНИТОЛОГИЯТА

•
•
•
•
•

7. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. TEMA 3: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ОРНИТОЛОГИЧНОТО
НАСЛЕДСТВО
Тази тема има за цел да представи процеса на интерпретативно планиране (учебен модул 7),
техническите и интерпретативни средства, необходими за този процес (учебен модул 8), и основите
на маркетинга на орнитологичните туристически услуги (учебен модул 9), в т.ч. създаването на
рекламни материали. Предоставянето на умения за интерпретация на орнитологичното наследство
е от особено значение на проекта EUROBIRD, тъй като е изключителен метод за предаване на
поведенческо съдържание от водача на орнитологичния тур към посетителите. Практикуването на
интерпретация в учебна среда е изключително ефективен начин за
преподаване на процедурно съдържание на бъдещите водачи на
орнитологични турове.
Интерпретацията е образователна или учебна дейност, която има за цел
да разкрие значения и отношения, използвайки оригинални предмети,
преживявания и илюстративни медии, а не просто да съобщава
фактическа информация (Tilden & Bruce 2007). В контекста на
неформалното обучение „да се интерпретира“ означава да се предават
идеи по начин, който привлича вниманието на публиката и вълнува ума.
Тълкуването е провокация, „разкриване на по-голяма истина“ (Tilden &
Bruce 2007).
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Националната асоциация за интерпретация на САЩ, която има над 7000 членове в 32 страни,
определя интерпретацията като „основаващ се на мисия процес на комуникация,, който изгражда
емоционални и интелектуални връзки между интересите на публиката и значенията, присъщи на
ресурса“.
В областта на интерпретацията на естествените ресурси, процесът помага на посетителите да
развият знания, разбиране и осведоменост за видовете и местообитанията. Това осъзнаване
допринася значително за разбирането на необходимостта от подкрепа за усилията за опазване и
управление на защитените обекти.
Интерпретацията използва неформални учебни техники като интерактивни табла и изложби, за да
спечели и задържи вниманието на посетителите/ учащите. Информацията се представя по оживен,
приятен начин. Интерпретацията може да бъде персонална (фасилитирани преживявания или
интерпретационни програми, напр. водени орнитологични турове) или неперсонална (изложби,
пана, табели).

7.1 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 3: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА
ОРНИТОЛОГИЧНОТО НАСЛЕДСТВО. УЧЕБЕН МОДУЛ 7: ИНТЕРПРЕТАТИВНО ПЛАНИРАНЕ
Интерпретативното планиране е процесът на генериране на
интерпретационни планове - живи документи, които спомагат за
разработването на съгласувано, уместно и приятно изживяване на
посетителите в обект на природно или културно наследство. Те
обикновено се основават на научни изследвания на наследството и научно
изследвания върху комуникационните процеси.
Интерпретативните планове се организират около основното послание ,
което турът или програмата възнамеряват да предадат. Въпреки че
интерпретационното планиране трябва да завърши с някакъв документ и
изработване на информационни/комуникационни средства, най-важната
част от плана е процесът на неговото създаване.
45

ИП1
2020
Това е процес на вземане на решения, който съчетава нуждите на управлението на защитената
територия и съображенията по отношение на спецификите на природните ресурси с желанието
и способността на посетителите да плащат (с време, интерес и / или пари), за да се определи найефективният начин за предаване на съобщението на целевите пазари.
Истинският продукт на интерпретационното планиране е удовлетворителното преживяването на
посетителите, който в крайна сметка води до цялостния успех на мястото и организацията (Brochu
2013). В случай на орнитологично наследство, истинският продукт на интерпретацията ще е успехът
на орнитологичния тур, програмата за наблюдение на птиците или мястото за наблюдение на
птици.
ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 7
•
•
•
•
•
•
•

Запознаване с принципите на интерпретация.
Осъзнаване на важността и на процеса на планиране.
Запознаване с моделите и подходите за планиране.
Практикуване на важни стъпки от процеса на планиране, използвайки гъвкава рамка, която
може да се приложи към различни ситуации / проекти / места.
Запознаване с начините за идентифициране и профилиране на целевата аудитория / вашата
група посетители.
Запознаване с начините за разработване на йерархия на темите.
Запознаване с начините за оценка на въздействието

КОМПЕТЕНТНОСТИ
Технически компетенции
• Много добри познания за видовете птици и техните местообитания (задължително условие).
• Много добри познания за конкретната област, историята на използването на земята,
традициите, отношението на местните хора към птиците, природата и изобщо усилията за
опазване (задължително).
• Способност за развиване и поддържане на добри професионални работни отношения с
местната администрация (задължително условие).
• Работа с лекота с техническия материал, използван за изучаване на птици (задължително
условие).
• Способност за разработване на процес за създаване на най-ефективната интерпретация на
орнитологичното наследство в дадена ситуация.
• Способност за анализ на профила на целевата аудитория.
• Способност за адаптиране на интерпретационните дейности и материали към целевата
аудитория.
Лични компетенции
• Способност да покажеш голяма осъзнатост и уважение към живите
същества и природата.
• Способност да работиш с внимание към детайла.
• Способност за ефективна комуникация
• Способност за организиране и следене на времето.
• Умения за решаване на проблеми.
• Холистичен начин на мислене
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СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 7
•
•
•
•
•

•
•

Кратка история и основни принципи на интерпретацията – по какво интерпретацията се
различава от другите видове комуникация.
Различни модели за интерпретативно планиране.
Подходи за планиране (пазарни, базирани на ресурси, бюджетни, обективни и др.).
Видове планове според нивото на планиране - за организация, за цял орнитологичен обект, за
една пътека/тур.
Основни елементи на процеса на интерпретативно планиране (да се представи на пример за
интерпретационен план за орнитологичен тур):
o Планиращ екип
o Събиране, анализ и синтез на данни:
o видове и местообитания, които трябва да бъдат интерпретирани по
конкретната пътека / за програмата
o информация за района (топография, климат, растителност, други диви
животни)
o съществуващите усилия за управление, съоръжения и медии.
o Избор на темата/ите, които ще бъдат интерпретирани, и разработване на посланието
(посланията).
o Поставяне на цели за интерпретационния план / програма.
o Анализ на посетителите - ниво на орнитологични знания и умения за наблюдение на птици,
възраст, произход.
o Адаптиране на съобщението към различни групи посетители.
o Търсене на идеи за интерпретация - изберете най-подходящия.
o Избор на интерпретационни медии (учебен модул 8).
o Подготовка на изпълнение и тест.
o Оценка (обратна връзка от посетителите) - Разработване на средства за оценка.
Капани за ефективното планиране.
Практикуване процеса на планиране и представяне на резултатите на групата (практика за
презентационни и комуникационни умения).

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
Участникът:
• разбира своята роля за фасилитиране на връзката между орнитологичното наследство и
туристите.
• може да разработи проект на интерпретационен план, изпълняващ основните стъпки по начин,
който демонстрира разбирането на представените теоретични аспекти и холистичен начин на
мислене.
• може да представи своите идеи оживено и ангажиращо на английски
език.
• може да демонстрира умения за адаптиране на съдържание към
различни аудитории.
7.2 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 3: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
НА ОРНИТОЛОГИЧНОТО НАСЛЕДСТВО. УЧЕБЕН МОДУЛ 8:
ТЕХНИЧЕСКИ И ИНТЕРПРЕТАТИВНИ СРЕДСТВА
Техническите и интерпретативни средства (медии) са най-ефективният
метод за комуникационни послания към целеви пазарни сегменти (Brochu
2013 г.).
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В интерпретационен смисъл интерпретативната медия е всичко, което ви помага да комуникирате
посланието си. Примери за това са - публикации, табели, експонати, лични презентации, аудио
програми, видео програми, произведения на изкуството, музика, материал за самостоятелни
екскурзии, ландшафтни елементи, които поддържат основната тема, дизайн на съоръженията
(Veverka 2018).
Интерпретационният план трябва ясно да посочва комбинацията от медии, необходими за
предаване на посланието на конкретна аудитория (NAI 2009). За ефективно изпълнение на това
планът трябва да съдържа описание на медията:
•
•
•

предлагано местоположение и физическо описание на медията.
адекватни подробности, които дизайнерите да следват при създаването на строителни
документи.
насоки за писателите на текстове и илюстраторите при подготовката на текста и
изображенията.

ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 8
•
•
•
•

Запознаване с важни аспекти, които трябва да се имат предвид при избора на медия
Запознаване с основни аспекти на писането на текст и създаване на визуализация.
Упражнение на избор на медии за конкретни турове (въз основа на опита на участниците)
Практическо планиране на използването на медиите

КОМПЕТЕНТНОСТИ
•
•
•
•

Способност за прилагане на въображение при адаптиране на идеи от собствен опит и различни
сектори (играчки, мебели, хранителни стоки и др.)
Способност за създаване на връзка с основната тема и цели
Отлични (английски) езикови умения
Възможност за наблюдение

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 8
•
•
•
•
•

Различни видове медии с примери
Начини за вземане и изпробване на избор на медии
Писане на описателни описания на медиите, които трябва да бъдат произведени
Вграждане на използването на медиите в общ план на местоположението (какво трябва да се
използва къде?)
Бюджетиране на интерпретационни медии

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
•
•
•

Участникът разбира различните видове медии и значението на
медийния избор
Участникът може да направи подходящ избор на медия за своя проект
на интерпретационен план.
Участникът може да опише тази медия по разбираем начин за
потенциални писатели на текстове и дизайнери (практически тест).
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7.3 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 3: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА
ОРНИТОЛОГИЧНОТО НАСЛЕДСТВО. УЧЕБЕН МОДУЛ 9: МАРКЕТИНГ И ПРОМОЦИОНАЛНИ
МАТЕРИАЛИ
Всеки интерпретационен план трябва да бъде адресиран към публиката или пазарите, на които ще
бъде предложена услугата – посещение на орнитолигичен тур. Потребителите на орнитологични
турове и привържениците на опазването на птиците, както настоящите, така и тези, които могат да
имат интерес в бъдеще, целевите пазарни сегменти и пазарната позиция - всичко това са елементи
на пазара за интерпретация на орнитологичното наследство.
Маркетингът е процесът на планиране и изпълнение на концепцията, ценообразуването,
промотирането и разпространението на идеи, стоки и услуги за създаване на обмен, който да
удовлетвори индивидуалните и организационните цели. - (От Въведение в маркетинга от М. Купър
и К. Мадън). Маркетингът представлява комбинацията от фактори, които определят търсенето и
начините, по които една организация или самостоятелно заетият водач на орнитологични турове
ще генерират търсене или ще отговарят на съществуващо търсене (Brochu 2013).
Създаването на пазар генерира нови посетители или пазарни групи, които да посетят вашето място
(Veverka 2018). Маркетинговият план (като част от интерпретационния план за орнитологичното
наследство или отделен план) предоставя анализ на текущия пазарен климат около орнитологичен
обект или организация и дава препоръки за реагиране на този пазарен климат чрез промоции и
продуктови стратегии.
Разбирането на пазарния климат и нишата може да помогне за постигане на успех. Маркетинговата
част на интерпретативния план:
• разделя настоящи и потенциални аудитории по смислени и реалистични начини, свързани с
проекта или програмата
• идентифицира и анализира допълващи и конкурентни операции
• е разработен в тандем с маркетингови планове за защитените територии, за да се гарантира
съгласуваност на посланието
• разглежда рекламните материали като интерпретативна медия и възможност да започнете да
доставяте посланието
ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 9
•
•
•
•

Осигуряване на основно разбиране на маркетинговите принципи и разбиране на значението
на създаването на маркетингов план и промоционален материал
Практикуване на разбиране на пазарната среда, в която участниците планират да работят.
Запознаване с най-важните стъпки от маркетинговия процес
Запознаване с основните принципи за създаване на промоционални
материали

КОМПЕТЕНТНОСТИ
•
•
•

Способност за провеждане на маркетингови проучвания
Способност за сегментиране на настоящите и потенциалните
посетители и приспособяване на услугите към техните нужди
Основни знания за психологията на посетителите – мотивации и
очаквания
Познаване на основните принципи за създаване на рекламни
материали
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СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 9
•

•
•
•

•
•
•

Основни стъпки от анализа на пазара за разработване на маркетингов план за орнитологично
наследство като част от интерпретативния план:
• Текущо посещение
• Потенциални пазари - създаване на пазара, маркетингови канали към нови пазарни групи
• Допълващи и конкурентни функции
Последици за интерпретацията
Маркетингови фактори
Разработване на промоционални материали - презентации, туристически табели,
маркетингови брошури, уеб страници, профили в социалните медии, промоционални
видеоклипове, подкасти, идентичност на марката, лога, слоган
Бюджетиране на рекламни материали
Матрица Пазар / Послание / Медии – осигуряване на тематична съгласуваност
Оценка на маркетинговите усилия - предварително и финално тестване

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
•
•
•

Разбиране на основните концепции на маркетинговата
Способност за извършване на маркетингови проучвания
Способност за прилагане на основните принципи за създаване на рекламни материали

50

ИП1
2020
ЕРУ 1: ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО, СВЪРЗАНО С ЖИВОТА НА ПТИЦИТЕ В
МРЕЖАТА НАТУРА 2000
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМА 3: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ОРНИТОЛОГИЧНОТО НАСЛЕДСТВО
•
•
•

УЧЕБЕН МОДУЛ 7:
ИНТЕРПРЕТАТИВНО
ПЛАНИРАНЕ

•
•

•
•

УЧЕБНЕН МОДУЛ 8:
ТЕХНИЧЕСКИ И
ИНТЕРПРЕТАТИВНИ
СРЕДСТВА

•
•
•
•
•
•

УЧЕБЕН МОДУЛ 9:
МАРКЕТИНГ И
ПРОМОЦИОНАЛНИ
МАТЕРИАЛИ

•
•
•

•
•
•

Кратка история и основни принципи на интерпретацията – по какво
интерпретацията се различава от другите видове комуникация.
Различни модели за интерпретативно планиране.
Подходи за планиране (пазарни, базирани на ресурси, бюджетни,
обективни и др.).
Видове планове според нивото на планиране - за организация, за цял
орнитологичен обект, за една пътека/тур.
Основни елементи на процеса на интерпретативно планиране (да се
представи на пример за интерпретационен план за орнитологичен
тур)
Капани за ефективното планиране.
Практикуване процеса на планиране и представяне на резултатите на
групата (практика за презентационни и комуникационни умения).
Различни видове интерпретативни медии с примери
Начини за вземане и изпробване на избор на медии
Писане на описателни описания на медиите, които трябва да бъдат
произведени
Вграждане на използването на медиите в общ план на
местоположението (какво трябва да се използва къде?)
Бюджетиране на интерпретационни медии.
Основни стъпки от анализа на пазара за разработване на маркетингов
план за орнитологично наследство като част от интерпретативния
план
Последици за интерпретацията
Маркетингови фактори
Разработване на промоционални материали - презентации,
туристически табели, маркетингови брошури, уеб страници, профили
в социалните медии, промоционални видеоклипове, подкасти,
идентичност на марката, лога, слоган
Бюджетиране на рекламни материали
Матрица Пазар / Послание / Медии – осигуряване на тематична
съгласуваност
Оценка на маркетинговите усилия - предварително и финално
тестване

8. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 4: ВОДАЧЪТ НА
ОРНИТОЛОГИЧНИ ТУРОВЕ
Тема 4 е посветена на втората част от този учебен план и ЕРУ 2
„Предоставяне на екскурзоводски услуги на туристи и посетители и
проектиране на орнитологични турове“. Тя е насочена към обучаващите се,
които искат директно да планират и предоставят тези услуги. Освен
описателни теоретични части (дефиниции, типология) темата носи много
практическо съдържание. Обучаващите се ще се запознаят с търсенето и
предлагането, как да разпознаят и да се справят с различни видове туристи,
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как да разработят маршрути или какви са изискванията за водачите на орнитологични турове.
Едно от най-големите предимства на този учебен материал е, че цялото съдържание, базирано на
стандартни туристически принципи, е разработено специално за нуждите на орнитологичния
туристически пазар. Всяка тема е представена с оглед на специалните характеристики, нужди и
изисквания на орнитологичния туризъм и представя актуална информация. Това важи и за тази тема
и модулите в нея, който в това отношение носи уникални данни и препоръки и представя добри
практики за студенти, които искат да предоставят услуги за орнитологични туристи.
След завършване на модулите в тази тема, дори и участник без досегашен опит трябва да може да:
• анализира ситуацията на местния орнитологичен туристически пазар.
• да разработи, комуникира и промотира работещ орнитологичен маршрут.
• да се присъедини към орнитологичния туристически пазар и да предлага висококачествени
услуги.
Основните послания на модулите в тази тема са:
•
•
•

Туристическото поведение може да се регулира чрез разпознаване на ключовите компоненти,
местните специфики и динамиката на пазара при създаване на предлагането.
Запознаването с орнитологичната туристическа типология ни помага да срещнем
туристическото удовлетворение, ключов компонент на устойчивия туризъм.
По-нататъшното общуване и популяризиране на добре разработени и професионално
изградени орнитологични маршрути въз основа на комбинирани практически полеви опит с
получени знания може да повлияе на туристическия пазар в дадена зона.

По-нататъшното използване на знания и практически умения, придобити чрез модулите в тази тема,
следва да доведе до увеличаване на възможностите за работа и изпълнение на общите цели на
орнитологичния туризъм, като част от по-широкото понятие за ориентиран към природата туризъм
или екотуризъм.
8.1 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 4: ВОДЕНЕ НА ОРНИТОЛОГИЧНИ ТУРОВЕ.
УЧЕБЕН МОДУЛ 10: ТУРИСТЪТ ОРНИТОЛОГ – УЧАСТНИЦИ В ОРНИТОЛОГИЧНИ ТУРОВЕ
Орнитологичният туризъм, който се счита за част от по-широка концепция за екотуризъм или
природен туризъм, трябва да се основава на общи принципи, да преследва същите цели и да
поставя равни изисквания към предоставяните услуги. Орнитологичните туристи обаче
представляват независима и много специфична група със собствени изисквания и очаквания, които
често са уникални в този сегмент на туризма и понякога могат дори да варират значително.
Запознаването с тези специфики е от съществено значение за разбирането на очакванията на
орнитологичните туристи и последващото подходящо развитие на
предоставяните услуги и комуникацията им за постигане на
удовлетворение от двете страни, т.е. не само на посетителите, но и на
доставчиците на тези услуги.
Типовете туристи са описания на отличителни форми на туристическо
поведение. В рамките на групата на орнитологични туристи е възможно да
се идентифицират няколко основни типа с различни очаквания и
изисквания. Те отразяват различни мотивации, интереси и цели на
пътуване за всеки един от тези типове. Целта на тези типологии е да се
разделят туристите на различни групи, за да се открият техните специфични
изисквания и да им се отговори съответно. При предоставянето на услуги е
важно тази типология да бъде отразена по подходящ начин, не само при
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реагиране на нуждите на индивидуалните туристи, но и при разработване на готовото предложение
за общия пазар.

Целта на адаптирането към специфичните изисквания според типа орнитологичен турист е
туристическото удовлетворение, което е ключов въпрос за устойчивия екотуризъм (или всеки друг
вид туризъм). Чрез добре обмислена концепция за предоставяните услуги според конкретния тип
орнитологичен турист е възможно дори да се повлияе на поведението на туристите към засилена
подкрепа на целите за опазване и устойчивост на орнитологичния туризъм.
ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 10
•
•
•
•
•
•
•

Разбиране на позицията на орнитологичен турист сред по-широка група еко или природни
туристи.
Разпознаване на общите характеристики, както и на разликите между екотурист и
орнитологичен турист.
Разграничаване на основните категории орнитологични туристи, техните цели, мотивация и
интереси.
Запознаване със специфичните изисквания на отделните категории орнитологични туристи.
Приспособяване на типовете орнитологични туристи към регионалните условия.
Прилагане на знанията според местния опит за взаимно удовлетворение.
Разбиране на значението на подхода, адаптиран към отделните туристически типове и как това
може да доведе до значително укрепване на целите за опазване и устойчивост на
орнитологичния туризъм.

КОМПЕТЕНТНОСТИ
•
•
•
•
•

Способност за разграничаване на различни видове личности и
мотивации и разбирайте техните изисквания и очаквания.
Способността за ефективна комуникация.
Способност за предаване на информация ясно, структурирано и точно
на правилните хора по всяко време.
Способност за отговаряне с доброта и ефективност на
предполагаемите въпроси, съмнения и нужди.
Способност за контрол на наличното време и за адаптация на
съобщението към времевите ограничения на учебния модул
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СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 10
•
•
•
•
•
•
•

Мястото на орнитологичен турист сред по-широката група на практикуващите екотуризъм.
Общи черти и разлики между екотурист и орнитологичен турист.
Орнитологична туристическа типология.
Профили на орнитологични туристи от отделните типове.
Цели, мотивация и интереси на отделните типове
Адаптиране към специфичните изисквания на отделните категории за взаимно
удовлетворение.
Предимства на целевия подход и области на приложението му.

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
•
•
•

Мястото на орнитологичен турист сред по-широката група на практикуващите екотуризъм
Способност за отразяване и разбиране на специфични нужди и цели на всеки тип
орнитологичен турист.
Идентифициране на типовете орнитологични туристи.
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8.2 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 4: ВОДЕНЕ НА ОРНИТОЛОГИЧНИ ТУРОВЕ.
УЧЕБЕН МОДУЛ 11: ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ОРНИТОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ
В цяла Европа, както и в световен мащаб, съществува огромен дисбаланс в търсенето и
предлагането на орнитологичен туризъм. Разпознаването на ключови компоненти, местните
специфики и динамиката на пазара е от решаващо значение за създаването на подходящо
предлагане, чрез което може да се регулира поведението на туристите. Това би трябвало да доведе
не само до увеличаване на възможностите за работа, но и до изпълнение на общите цели на
ориентирания към природата туризъм.
Предлагането на продукти за орнитологични туристи оказва положително влияние върху
дисбаланса на търсенето и предлагането както в известни туристически дестинации, така и в помалко популярни страни или региони. Въпреки че наблюдението на птици до голяма степен е
сезонна дейност, най-високите пикове на активността на птиците - и следователно времето на
годината с най-голям интерес към орнитологични турове - и най-натовареното време за
традиционен туризъм (в Европа предимно лято) не съвпадат. По този начин орнитологичният
туризъм може до известна степен да помогне за стабилизиране на общия приток на туристи.
Фокусирането върху местните или националните орнитологични туристи може допълнително да
увеличи редовността на заетостта и следователно не само да увеличи, но и по-равномерно да
разпредели доходите през годината. Освен това районите, подходящи за орнитологичен туризъм,
в много случаи се различават от популярните туристически дестинации. Следователно
съществуващото предлагане на орнитологичен туризъм може да разпредели туристическия трафик
в по-широка зона. Дори на места, традиционно посещавани от туристи, наблюдаването на птици
може да се добави към обичайния набор от туристически атракции. По този начин може да се
постигне добавена стойност и възможна промяна на туристическия подход.
В този модул ще бъде представен и примерен казус от Чехия. Чехия е сравнително малка страна,
която няма морски птици, без силна традиция за наблюдение на птици или висока популярност
сред чуждестранната общност на наблюдатели на птици. Следователно, примерът служи добре за
демонстриране на търсенето на алтернативни начини как да привлечем орнитологични туристи,
различни от предлагането на голямо разнообразие на птици, или как да увеличим търсенето на
орнитологични услуги без голям брой наблюдатели на птици на национално ниво. Важно е да се
разберат регионалните различия и най-вече да може да се съобрази предлагането на услугите
според тях.
ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 11
•
•
•
•
•

Разясняване на концепцията и връзката между търсенето и предлагането на услуги на общи,
както и на орнитологични туристически пазари.
Запознаване с основните фактори, влияещи върху дисбаланса на
търсенето и предлагането в орнитологичния туризъм.
Запознаване с регионалните различия в търсенето и предлагането на
орнитология в цяла Европа.
Анализ на търсенето и предлагането на конкретен регионален/местен
орнитологичен туристически пазар.
Запознаване с конкретни мерки, които да се прилагат в различни
среди, за да се подкрепят целите на ориентирания към природата
туризъм.
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КОМПЕТЕНТНОСТИ
•

•
•
•
•
•

Способност да се събират и анализират данните за текущата ситуация на общия туристически
пазар в даден район със специален акцент върху основаващ се на природни дадености туризъм
и орнитологичен туризъм.
Поддържане на актуални знания за орнитологичния туризъм в Европа и в световен мащаб.
Способност за работа с местни експерти и власти, за се дадат подходящи конкретни
практически примери.
Способност за предаване на информация ясно, структурирано и точно на правилните хора по
всяко време.
Способност за отговаряне с доброта и ефективност на предполагаемите въпроси, съмнения и
нужди.
Способност за контрол на наличното време и за адаптация на съобщението към времевите
ограничения на учебния модул .

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 11
•
•
•
•
•
•

Определение на предлагането и търсенето на туристическия пазар.
Дисбаланс на търсенето и предлагането в орнитологичния туризъм и причини за него.
Възможни начини за справяне с дисбаланса в орнитологичния туризъм.
Орнитологичен пример от туристическия пазар на Чехия.
Практически препоръки за региони с по-слабо развито орнитологично туристическо
предлагане.
Възможности за изпълнение на общите цели на ориентирания към природата туризъм чрез
приспособяване на предлагането в орнитологичния туризъм.

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
•
•
•

Разбиране на връзката между търсенето и предлагането на орнитологичния туристически
пазар.
Способност за отразяване и разбиране на търсенето и предлагането в орнитологичния туризъм
в конкретен регион / район и основните му двигатели.
Идентифициране на възможните начини за въздействие върху туристическото поведение,
увеличаването на възможностите за работа и редовността на доходите чрез предлагане на
орнитологичен туризъм в различни среди.
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8.3 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 4: ВОДЕНЕ НА ОРНИТОЛОГИЧНИ ТУРОВЕ.
УЧЕБЕН МОДУЛ 12: РАЗРАБОТВАНЕ НА ОРНИТОЛОГИЧНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПЪТУВАНЕ/
МАРШРУТИ
Планът за дадено пътуване (маршрутът) е съществена част от туристическото предлагане. Той служи
като основен източник на информация за планираното пътуване, помага за управление на времето,
увеличава максимално количеството възможни неща за разглеждане и правене и помага при
неочаквани обстоятелства (напр. лошо време, трафик). Добре разработеният план за пътуването
дори помага да бъдете по-гъвкави, когато възникне такава неочаквана ситуация. Накратко, ако е
подготвен добре, орнитологичният план за пътуване може да направи нещата много по-лесни на
терен.
Разработването на оперативен и надежден план за пътуване е сложен процес и изисква широк
спектър от умения. Теренният опит е необходим във всеки сегмент, но в орнитологичния туризъм
той играят още по-важна роля. При разработването на орнитологичен маршрут е от съществено
значение отличното познаване на местните птици и тяхното поведение. Първоначално това може
да се получи чрез опитни местни експерти.
Орнитологичните маршрути трябва винаги да се адаптират към определен тип посетители: според
типологията на туриста (модул за обучение 10: орнитологичен турист), брой участници / размер на
групата, всякакви други известни специални изисквания и т.н.
Този учебен модул цели да осигури цялата необходима информация в добре структурирана форма,
както и опростени насоки за разработване на орнитологични маршрути, че дори човек с не толкова
много опит в тази област да може успешно да изгради оперативен план за пътуване и да работи с
него по-нататък.
Понастоящем на разположение са огромно количество материали, които могат да ни помогнат при
разработването на маршрут (литература за пътувания, уебсайтове, онлайн инструменти ...). Важно
е да се развие умение ефективно преглеждане и филтриране на тези ресурси. При разработването
на орнитологични маршрути има допълнителни специфични ресурси за използване, като различни
доклади за пътувания, глобални, регионални или местни уеб страници за птици и групи за
наблюдение на птици в социалните медии, национални бази данни за наблюдение на птици,
мобилни приложения за идентификация на птици и др.
Добре разработените маршрути могат да бъдат предлагани на туристическите агенции и други теми
като готови продукти. Успешното внедряване на такъв маршрут в местната туристическа оферта ще
подпомогне и популяризира орнитологичния туризъм в дадена зона.
Неразделна част от постигането на туристическото удовлетворение при
изпълнение на плана за пътуване е представянето на орнитологичния
водач.. В този модул ще бъдат споменати и няколко основни правила за
добре подготвени водачи и области за по-нататъшно развитие.
ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 12
•
•

Разбиране на целта и значението на орнитологичните планове за
пътуване/маршрути.
Прилагане на указанията за разработване на орнитологични планове
за пътуване/маршрути.
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•
•
•
•
•

Определяне на основни източници на информация за разработване на орнитологични
планове за пътуване/маршрути.
Организиране, обработване и интерпретиране на данни, събрани от различни източници на
информация.
Синтезиране и проверяване на информация, получена от местни орнитологични експерти.
Актуализиране и адаптиране на орнитологични планове за пътуване/маршрути към
предполагаемите групи или видове туристи.
Планиране на цялото пътуване по ефективен и организиран начин.

КОМПЕТЕНТНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•

Способност за използване на различни ресурси, материали и технологии (онлайн
инструменти, мобилни приложения).
Способност за преглед и филтриране на получената информация, за да отговаря на точната
цел.
Способност за прилагане географските знания.
Способност за планиране и ефективна организация.
Осъществяване на непрекъснато професионално развитие, необходимо за поддържане и
засилване на компетенциите за орнитологично ориентиране.
Способност за предаване на информация ясно, структурирано и точно на правилните хора по
всяко време.
Способност за контрол на наличното време и за адаптация на съобщението към времевите
ограничения на учебния модул
Способност за отговаряне с доброта и ефективност на предполагаемите въпроси, съмнения и
нужди.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 12
•
•
•
•
•
•
•
•

Цел на орнитологичните планове за пътуване/маршрути.
Съдържание и дизайн на орнитологични планове за пътуване/маршрути.
Основни ресурси за разработване на орнитологични планове за пътуване/маршрути.
Насоки за разработване на орнитологични планове за пътуване/маршрути.
Специфичен подход при разработването на орнитологични планове за пътуване/маршрути
(напр. предварително подготвени или индивидуално пригодени обиколки).
Допълнителни помощни материали (карти, гласови записи, списъци с птици).
По-нататъшно използване на орнитологични планове за пътуване/маршрути (маркетинг и
промоция).
Изисквания към водача на орнитологични турове.

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
•
•
•

Разбиране на целта и значението на орнитологичните планове за
пътуване/маршрути.
Способност за отразяване и разбиране на насоките за разработване
на орнитологични планове за пътуване/маршрути.
Идентифициране на основните ресурси и инструменти за
разработване на орнитологични планове за пътуване/маршрути.
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ЕРУ 2: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕКСКУРЗОВОДСКИ УСЛУГИ НА ТУРИСТИ И ПОСЕТИТЕЛИ И
ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРНИТОЛОГИЧНИ ТУРОВЕ
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМА 3: ВОДЕНЕ НА ОРНИТОЛОГИЧНИ ТУРОВЕ
УЧЕБЕН МОДУЛ
10: ТУРИСТЪТ
ОРНИТОЛОГ УЧАСТНИЦИ В
ОРНИТОЛОГИЧН
И ТУРОВЕ

УЧЕБНЕН
МОДУЛ 11:
ТЪРСЕНЕ И
ПРЕДЛАГАНЕ НА
ОРНИТОЛОГИЧЕ
Н ТУРИЗЪМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

УЧЕБЕН МОДУЛ
12:
РАЗРАБОТВАНЕ
НА
ОРНИТОЛОГИЧН
И ПЛАНОВЕ ЗА
ПЪТУВАНЕ/МАР
ШРУТИ

•
•
•

•
•
•

Мястото на орнитологичен турист сред по-широката група на
практикуващите екотуризъм.
Общи черти и разлики между екотурист и орнитологичен турист.
Орнитологична туристическа типология.
Профили на орнитологични туристи от отделните типове.
Цели, мотивация и интереси на отделните типове
Адаптиране към специфичните изисквания на отделните категории за
взаимно удовлетворение.
Определение на предлагането и търсенето на туристическия пазар.
Дисбаланс на търсенето и предлагането в орнитологичния туризъм и
причини за него.
Възможни начини за справяне с дисбаланса в орнитологичния туризъм.
Орнитологичен пример от туристическия пазар на Чехия.
Практически препоръки за региони с по-слабо развито орнитологично
туристическо предлагане.
Възможности за изпълнение на общите цели на ориентирания към
природата туризъм чрез приспособяване на предлагането
Цел на орнитологичните планове за пътуване/маршрути.
Съдържание и дизайн на орнитологични планове за
пътуване/маршрути.
Основни ресурси за разработване на орнитологични планове за
пътуване/маршрути.
Насоки за разработване на орнитологични планове за
пътуване/маршрути.
Специфичен подход при разработването на орнитологични планове за
пътуване/маршрути (напр. предварително подготвени или
индивидуално пригодени обиколки).
Допълнителни помощни материали (карти, гласови записи, списъци с
птици).
По-нататъшно използване на орнитологични планове за
пътуване/маршрути (маркетинг и промоция).
Изисквания към водача на орнитологични турове.
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9. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 5: ТЕРИТОРИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ
Тема 5: Територия и наблюдение на птиците съответства на ЕРУ 2: Предоставяне на екскурзоводски
услуги на туристи и посетители и проектиране на орнитологични турове . Тази глава включва
основното съдържание, свързано с характеристиките на различните райони, подходящи за
наблюдение на птици и развитието на устойчив туризъм, свързан с тази дейност.
Преподавателите и обучаващите се по този предмет са длъжни да могат да разпознаят различните
типове природни територии, подходящи за практикуване на орнитологичен туризъм, връзката
между всеки териториален район и различните видове птици, състоянието на туристическата
инфраструктура и накрая - различни категории туристи в зависимост от характеристиките на всяка
територия.
След като участниците завършват този учебен модул, те ще получат следните умения:
• да анализират ситуацията във всяка територия във връзка с наблюдаване на птици.
• да се класифицират различните видове птици според всяка територия.
• да познават природните зони и техните териториални ограничения.
• да дефинират възможностите на всяка територия за развитие на орнитологичен туризъм.
• да информират и съобщават на потенциалните туристи специфичните характеристики на всяка
територия по отношение на наблюдаването на птици.
Целта на този учебен модул е да гарантира, че туризмът за наблюдение, екологичната
осведоменост и икономическото развитие на териториите се повлияват положително при
наличието на орнитологични ресурси. Поради тази причина специалистите по развитие на селски
райони ще бъдат сред основните заинтересувани от това обучение, както и икономически и
социални агенти, публични и частни, участващи в развитието на всяка територия.
Знанията и практическите умения, придобити чрез този модул, трябва да доведат до по-големи
възможности за работа и изпълнение на общите цели на орнитологичния туризъм, като част от пошироката концепция за туризъм, ориентирана към местно развитие на всяка територия.
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9.1 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 5: ТЕРИТОРИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ.
УЧЕБЕН МОДУЛ 13: ОРНИТОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ И ПРИРОДОЗАЩИТА
От десетилетия местните агенти на всяка територия се стараят да гарантират, че туристическото
предлагане е съобразено с видовете и екосистемите, като това същевременно допринася за
местното развитие. Целта на проект EUROBIRD е да се изпълняват задачи за повишаване на
осведомеността и образованието в областта на отговорен туризъм, разработването на различни
учебни и образователни материали и провеждане на обучения, насочени към различни видове
професионалисти, които са ангажирани с устойчивия туристически модел и в полза на
природозащитата.
Обикновено орнитологичните туристи имат висока чувствителност към природата и се интересуват
от аспекти, свързани с опазването й. Те се интересуват от защитени природни зони за птици (и друго
биоразнообразие), имат интерес да ги посетят и да се запознаят с техните ценности и проблеми,
заплахи, въздействия, стратегии и алтернативи за смекчаване на вредните въздействия.
Чувствителността към околната среда и ангажираността с опазването на околната среда и
устойчивостта (развитие на селските райони) са високо ценени от този туризъм и трябва да бъдат
включени от професионалния сектор.
Орнитологичният туризъм трябва да отговаря за дестинациите, където се практикува (напълно
зависи от територията, където се провежда):
•
•
•

Трябва да бъде екологично устойчив и да използва ефективно природните ресурси.
Той трябва да предоставя възможности за развитие на местните общности.
Той трябва да даде икономическа стабилност на регионите, където се развива, тъй като
допълва други съществуващи икономически дейности.

ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 13
•
•
•
•
•

Запознаване с факти и данни за опазването на околната среда и опазването на природните
зони, в които се осъществява орнитологичният туризъм.
Осъзнаване на ценността на орнитологичното наследство и как неговото познаване допринася
за познаването на цялостната природна среда.
Осъзнаване на ценността на орнитологичното наследство и неговия принос за икономическото
и социалното развитие на селските райони.
Повишаване на чувствителността на туристите за значението на опазването на природните
зони за наблюдение на птици.
Обучение на професионалисти, които да гарантират, че развитието на тяхната дейност е
съобразено с средата, в която се осъществява.

КОМПЕТЕНТНОСТИ
•

•
•

Способност за тълкуване на основните понятия за орнитологичния
туризъм с не накъсана, приятна и спонтанна реч, варираща подхода в
зависимост от възможните слушатели.
Способност за оценяване на многообразието и богатството на
европейското орнитологично наследство.
Способност за прилагане на знания за опазването на природата, за да
се гарантира уважението към природата.
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•
•
•

Способност за отговаряне с доброта и ефективност на предполагаемите въпроси, съмнения и
нужди .
Способност за научаване на нови концепции или процедури и ефективно прилагане на
придобитите знания по време на обучението.
Готовност за инвестиране на време и усилия, за разширяване на знанията и информираност,
които да се използват в работата.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 13
•
•
•
•
•

Данни за опазване на птиците.
Защитени природни зони: ограничения и характеристики.
Въздействието на орнитологичния туризъм върху околната среда.
Добри екологични практики в орнитологичния туризъм.
Повишаване на информираността и съзнанието: дейности и получатели.

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
•
•
•

Разбиране на различните данни за опазване на природните зони.
Определяне на основните въздействия на орнитологичния туризъм върху територията.
Възможност за оценка на значението на опазването на природните зони за развитието на
орнитологичния туризъм.
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9.2 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. ТЕМА 5: ТЕРИТОРИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ.
УЧЕБЕН МОДУЛ 14: ДОБРИ АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ И ПТИЦИ
Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) понастоящем трябва да отделят най-малко 25%
от общия бюджет за мерки за подобряване на средата в селските райони, допринасяйки за
приоритета на Европейския съюз за насърчаване на по-устойчиво и благоприятно земеделие за
околна среда.
Тези безвъзмездни средства възнаграждават земеделските стопани, които на доброволна основа
се задължават да извършват набор от селскостопански практики, благоприятни за биологичното
разнообразие или природните ресурси.
По-конкретно, степните птици са може би групата, която е най-тясно свързана със селското
стопанство, тъй като те намират своето приоритетно и почти уникално местообитание в обширни
тревисти култури, подобни на запазените естествени степи. Поради тази причина непрекъснатото
намаляване на площите, посветени на зърнени култури, застрашават поддържането на
популациите на тези видове. Намаляването на площите произтича от по-ниската им рентабилност,
едновременно с интензифицирането на управлението им за оптимизиране на добивите.
Следователно от проекта EUROBIRD се очаква да се идентифицират различните агроекологични
мерки, които засягат опазването на птиците. Също така резултатите от проекта трябва да
допринасят за изграждането на програма за обучение, насочена към професионалисти и
наблюдатели на птици, в полза на фермерите и биоразнообразието.
ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 14
•
•
•
•

Обучение на специалисти по туризъм относно съдържанието на Общата селскостопанска
политика на ЕС (ОСП) и основните агроекологични мерки.
Повишаване на осведомеността сред селското население и посетителите за значението на
защитата на птиците в селскостопанските ландшафти.
Подчертаване на значението на селскостопанските ландшафти за развитието на
орнитологичния туризъм и за опазването на птиците.
Разработване на учебни материали за бенефициентите на проекти по агроекологични
мерки.

КОМПЕТЕНТНОСТИ
•
•
•
•
•

•

Способност за различаване на агроекологични мерки, насочени към опазване на птиците.
Способност за оценка на многообразието и богатството на европейските селскостопански
ландшафти.
Способност за прилагане на знания за агроекологичните мерки, за
да се гарантира опазването на природата.
Способност за отговаряне с доброта и ефективност на
предполагаемите въпроси, съмнения и нужди .
Способност за научаване на нови концепции или процедури и
ефективно прилагане на придобитите знания по време на
обучението.
Готовност за инвестиране на време и усилия, за разширяване на
знанията и информираност, които да се използват в работата.

•

64

ИП1
2020
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 14
•
•
•
•
•

ОСП и агроекологичните мерки: определение и примери.
Планове за развитие на селските райони (ПРСР).
Птици и селскостопански ландшафти: основни видове.
Орнитологичен туризъм в селскостопански ландшафти.
Икономически анализ на агроекологичните мерки.

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
•
•
•

Разбиране на различните агроекологични мерки за опазване на птиците.
Идентифициране на основните европейски селскостопански ландшафти и тяхното значение
за птиците.
Възможност за оценка на значението на опазените земеделските ландшафти за развитието
на орнитологичния туризъм.

9.3 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА, ТЕМА 5: ТЕРИТОРИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ.
УЧЕБЕН МОДУЛ 15: ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ
Концепцията за екосистемните услуги придоби голяма популярност както
в природните, така и в човешките науки и в икономиката. Тази концепция
включва ресурсите или процесите на естествените екосистеми, които са от
полза за хората. Нейната основа е анализът на връзките между природните
условия и тяхното използване от хората с цел да се улесни организацията
на територията и управлението на природните ресурси. Туризмът е
неделим от природата, тъй като той е в основата на личното преживяване
и в същото време е материален ресурс, поради което е признат за
екосистемна услуга.
Самите птици са част от нашето природно наследство и ключов елемент от
поддържането на всички екосистеми, където живеят. Но в допълнение, те
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предоставят на обществото набор от предимства или услуги, които могат да бъдат групирани в
четири основни типа: регулиращи услуги, културни услуги, поддържащи услуги и материални
услуги.
В рамките на културните услуги бихме могли да включим възможностите за туризъм и отдих.
Удоволствието от наблюдаването на птици по света привлича милиони туристи. Тази услуга
предлага не само ползи за посетителите, но също така представлява голяма възможност за доходи
за местните общности или за доставчиците на услуги за природен туризъм.
И въпреки че броят на посетителите и генерираните доходи не са много високи, нощувките и
приходите се генерират в „ниския сезон“, сезонно коригирайки туризма и осигурявайки
непрекъснатост на бизнеса в най-неблагоприятните моменти.
Професионалното обучение трябва да включва тези понятия в преподаването, насочено към
експерти, които ще посвещават своята дейност на орнитологичния туризъм, в контекста на
количествената и качествена оценка на екосистемните услуги, предоставяни от птиците и
ландшафта.
ЦЕЛИ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 15
•
•
•
•
•

Определяне на стойността на орнитологичния туризъм като основна културна екосистемна
услуга.
Обучение на специалисти по туризъм в екосистемните услуги.
Икономическа оценка на орнитологичния туризъм като екосистемна услуга и източник на
местно развитие.
Изграждане на възприятие, че екосистемните услуги допринасят за икономическото и
социалното развитие на селските райони.
Създаване на система за плащания за екосистемни услуги, в която се откриват дейностите,
произтичащи от орнитологичния туризъм.

КОМПЕТЕНТНОСТИ
•
•
•
•
•
•

Способност за тълкуване на основните понятия за на екосистемните услуги с не накъсана,
приятна и спонтанна реч, варираща подхода в зависимост от възможните слушатели
Прилагане на знания за екосистемните услуги, за да се гарантира професионална дейност.
Способност за отговаряне с доброта и ефективност на предполагаемите въпроси, съмнения и
нужди
Способност за научаване на нови концепции или процедури и ефективно прилагане на
придобитите знания по време на обучението.
Готовност за инвестиране на време и усилия, за разширяване на
знанията и информираност, които да се използват в работата.
Способност за оценка на разнообразието и богатството на
европейското орнитологично
наследство на като основна
екосистемна услуга.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ 15
•
•
•
•

Екосистемни услуги: дефиниция и видове.
Културни екосистемни услуги: туризъм, околна среда и птици.
Оценка на екосистемните услуги: Орнитологичен туризъм.
Плащания за екосистемни услуги: определение и примери.
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•

Екосистемни услуги и нови технологии: маркетинг на туризма.

ОЦЕНЯВАНЕ НА НАУЧЕНОТО
•
•
•

Разбиране на концепцията за екосистемната услуга и нейната връзка с птиците.
Идентифициране на основните културни екосистемни услуги, които птиците предоставят.
Възможност за оценка на значението на птиците за развитието на орнитологичния туризъм.
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ЕРУ 2: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕКСКУРЗОВОДСКИ УСЛУГИ НА ТУРИСТИ И ПОСЕТИТЕЛИ И
ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРНИТОЛОГИЧНИ ТУРОВЕ
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМА 5: ТЕРИТОРИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ

УЧЕБЕН МОДУЛ 13:
ОРНИТОЛОГИЧЕН
ТУРИЗЪМ И
ПРИРОДОЗАЩИТА

•
•
•
•
•

•

ОСП и агроекологичните мерки: определение и примери.
Планове за развитие на селските райони (ПРСР).
Птици и селскостопански ландшафти: основни видове.
Орнитологичен туризъм в селскостопански ландшафти.
Икономически анализ на агроекологичните мерки.

•
•
•
•
•

Екосистемни услуги: дефиниция и видове.
Културни екосистемни услуги: туризъм, околна среда и птици.
Оценка на екосистемните услуги: Орнитологичен туризъм.
Плащания за екосистемни услуги: определение и примери.
Екосистемни услуги и нови технологии: маркетинг на туризма.

•

УЧЕБЕН МОДУЛ 14:
•
ДОБРИ АГРОЕКОЛОГИЧНИ •
ПРАКТИКИ И ПТИЦИ
•

УЧЕБЕН МОДУЛ 15:
ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ

Данни за опазване на птиците.
Защитени природни зони: ограничения и характеристики.
Въздействието на орнитологичния туризъм върху околната
среда.
Добри екологични практики в орнитологичния туризъм.
Повишаване на информираността и съзнанието: дейности и
получатели

10. МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
В този раздел ще трябва да определим, от една страна, вида дейности,
които ще извършваме, а от друга - динамичните техники, които ще
използваме по време на учебен модул 1 – Основи на орнитологичния
туризъм.
Ще бъде използвана методологията „modus operandi“. Следователно,
първото нещо, което трябва да направим, е да го определим. В днешно
време има нови тенденции, които насочват към самостоятелно изграждане
на знания, винаги започвайки от съществуващи познания като или ги
подсилваме или ги заменяме с нови.
Необходимо е също да се прекъсне тенденцията на „скучно образование“,
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с многобройни ресурси и дидактически техники, в които участниците се забавляват, докато
получават и усвояват информация. Трябва да имаме предвид, че ние предаваме послания, но по
активен и приобщаващ начин.
При определяне на методологията трябва да помним:
• Обучението по орнитологичен туризъм е образование за действие. Методологията трябва
да се фокусира върху участието.
• Чрез подходяща методология ще извършим всички необходими стъпки за постигане на
цялостен тренировъчен процес:
o информиране
o изграждане на съзнание
o обучение за действие.
• Подобряване на способността за наблюдение и възприятие за получаване на възможно наймного информация от околната среда, стимулиране развитието на сетивата и
индивидуалната чувствителност.
• Упражняване на мотивация и любопитство, възползвайки се от ежедневните преживявания
на обществото за повишаване на тяхната възприемчивост и внимание.
• Повдигане и задаване на въпроси, които подпомагат рефлексията.
• Предлагане на проучвания и анализ на взаимодействията на елементите, възползвайки се
от Научния метод за интерпретация и разбиране на динамиката и глобалното
функциониране на околната среда. Прилагане на интердисциплинарни подходи за
интегриране на различните аспекти на околната среда.
• Използване на непосредствената среда на обучаващия се като основен дидактически ресурс
за илюстриране на реални и не абстрактни концепции, процеси и проблеми. Обучението
трябва да започне от знанието и анализа на реалността на обучаващите се, свързвайки
съдържанието с техния собствен опит.
• Популяризиране на процесите на групово обучение, тъй като те разширяват концептуалния
хоризонт и позволяват разработването и упражняването на ценности, навици,
комуникационни нагласи, сътрудничество и работа в екип.
• Търсене на съгласуваност между принципите на действието и отношението на водещият
обучението. Необходимо е да се избягват противоречията между изпълнението и целите,
тъй като характеристиките на този професионалист и тяхната намеса са референтни
елементи за обучаващия се.
• Използване на въображението и креативността като основни елементи за включване на
обучаващите се в разработването на проекти и получаване на решения на откритите
проблеми.
• Отбелязвайки, че тренировъчните действия и упражненията не са изолиран момент; те са
част от процес, който включва придобиване на знания, умения и ценности за личностно и
колективно развитие с цел постигане на оптимални нива на качество на живот.
След като бъде дефинирана методологията, която ще следваме, трябва да
уточним какви дейности ще развием. Дейностите са действията, които ще
извършим, за да постигнем дидактическите цели. Те трябва да бъдат
структурирани и последователни; тоест следване на логически ред според
целите, които сме си поставили и съдържанието, което сме избрали за този
дидактически модул.
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11. УЧЕБНА ПРОГРАМА: ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ
В рамките на проекта са планирани поредица от дейности и учебни материали, които ще бъдат
инструментите, които както обучителите, така и обучаващите се ще използват в този учебен модул
за постигане на установените цели.
УЧЕБНИ МОДУЛИ (ДИЗАЙН НА УЧЕБНА ПРОГРАМА):
Този документ ще бъде тестван чрез пилотен курс (интелектуален продукт 4), за да се оцени на
място дали съдържанието, предвидените часове и тяхното разпределение по модули са
подходящи.
Ще продължим с редактирането на текстов файл и висококачествен CD с цялото съдържание,
генерирано в рамките на учебната програма на всички езици, представени в проектното
партньорство. Ще започнем процеса на признаване и оценяване чрез
съответните институти за професионална квалификация на страните,
участващи в проекта EUROBIRD (Испания, Португалия, България и Чешката
република).
За целта ще трябва да анализираме възможностите за постоянно
актуализиране на новите професионални компетенции, извличане на
уроците за професионално обучение, включване и реинтеграция на
европейски работници и непрекъснато обучение по природен туризъм в
компании от селските райони. Ще трябва да разработим официално
предложение, водещо до получаване на акредитации за професионално
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обучение и сертификати за професионализъм ,свързани с новите и иновативни единици Резултати
от учене.

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ОРНИТОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ:
Това е книга, в която учебните модули се адаптират към обучаващите се от пилотния курс за
обучение и за бъдещи курсове по орнитологичен туризъм. Тази книга се основава на учебната
програмата.
Така 14 учебни модула + 1 стаж във фирма (дуално обучение), в които се развива съдържанието,
което позволява на студента да постигне ключови компетенции в областта на орнитологичния
туризъм, се утвърждават в следните няколко глави:
Глава 1: Основи на орнитологичния туризъм
Глава 2: Птиците и мрежата Натура 2000.
Глава 3: Интерпретация на орнитологичното наследство.
Глава 4: Провеждане на орнитологични турове
Глава 5: Територия и наблюдение на птици.
Методологията се основава на иновативен педагогически подход,
включващ редуването на дуално обучение между компанията и
училището; систематично и последователно обединение на теория и
практика. Практиките, считани за един от най-важните фактори за
обучаващите се. Обучаващият се е не само способен да придобие
теоретично техническо обучение, но е в състояние да разглежда
професията като средство за самореализация.
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ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕСУРСИ (OER) МУЛТИМЕДИЙНИ МАТЕРИАЛИ:
Те са отворен образователен ресурс, който включва лиценз, който улеснява повторното използване
и адаптиране, без предварително разрешение. Представляват обучителни материали и
изследвания в областта на орнитологичния туризъм, които ще бъдат публично достъпни на портала
Open Education Europe и други портали на страните партньори (REA). Тези материали ще бъдат
проектирани във връзка със съдържанието на учебните модули, които постигат единиците
резултати от учене на учебната програма (O1) и ще бъдат тествани през онлайн обучителен курс в
платформата Moodle. Чрез тази методология се предвижда да се отговори на изискванията на OPAL
(Открито качество на образованието). Кои принципи в ЮНЕСКО си сътрудничат с основните
европейски институции?
Тези мултимедийни материали позволяват разработването на интерактивни учебни ресурси, които
помагат на обучаващите се да се възползват от информационните и комуникационни технологии
(ИКТ), за да подобрят своето самостоятелно обучение и да оптимизират комуникацията с
преподавателите си. Те са представени във формат, съвместим с Moodle Scorm с различно онлайн
съдържание на различни учебни единици, предоставени в интелектуален продукт 2. Освен това е
налична и възможност за онлайн оценяване, използвайки различни
предварително програмирани дейности. Възможно е да използвате REA
безплатно, но без възможност за модификация.
Платформата за обучение предоставя на преподаватели и студенти
възможност да изследват, създават, да си сътрудничат и да споделят
знания. Учителите и / или учениците могат да регистрират и създадат своя
собствена "игра" с множество въпроси по избор относно знанията, които
трябва да се научат във връзка с орнитологичното наследство, опазването
на птиците и орнитологичния туризъм. Чрез код, който се генерира след
създаването на „играта“, учителите могат да споделят играта с учениците.
Възможно е да се създава собствен материал и да се разпространява
свободно, но не може да се променя платформата.
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Типът на мултимедийните материали може да бъде:
•
•
•
•
•

Мултимедийни презентации с помощта на специализиран софтуер (Powerpoint, Prezi, Genially
и т.н. ...)
Видео уроци, видео презентации, видеорепортажи, документални филми и др. ...
Тестове за оценка в интернет, туториуми, учебни мултимедийни игри.
Форуми, видеочатове за обмен на опит.
Учебно модули с възможност за сваляне на архивирани . pdf файлове.

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ, ПРЕДОСТАВЕН СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП ЧРЕЗ
ПЛАТФОРМАТА MOODLE В ИНТЕРНЕТ
Онлайн курс на обучение с платформата Moodle за оценка и тестване на нови учебни единици,
свързани с орнитологичния туризъм, основаващи се на методическото ръководство за
орнитологичен туризъм.
Продължителност: 40 ч. Брой обучаващи се: 15 за всеки проектен партньор (15x5 = 75 обучаващи
се).
Цел: да се демонстрира, че учебната програма и учебните модули са адаптирани към нуждите на
целевата група на проекта.
МЕТОДОЛОГИЯ:
а) Интернет платформа (Moodle)
б) Чрез форум и видео блог, които ще бъдат тествани в туристически
компании като основа за обучение на работното място в туристическия
сектор, околната среда и / или естеството на услугите, свързани с
орнитологичните наследство и наблюдаване на птици.
ОЦЕНКА (ВЪПРОСНИЦИ):
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•
•
•

Приложимост на учебните модули.
Методология на дуалната система.
Приложения на мултимедийни материали (OER).

За първи път се провежда курс по орнитологичен туризъм от обща европейска перспектива. В
допълнение, курсът ще има обща за всички основа, така че да е възможен диалог между участници
от различни страни в Европа (главно партньорските страни по проекта EUROBIRD в единна мрежа в
реално време чрез платформата Moodle.
ИНСТРУМЕНТИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Te ще направят възможно създаването на YouTube канал като видеоблог със специфичната функция
на консултиране относно заетостта и орнитологичния туризъм на преките бенефициенти на
проекта, както и на широката общественост (отворен лиценз). Този инструмент ще бъде използван
като допълнение към учебните дейности.

СЪБИТИЯ ЗА МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ЕФЕКТА НА ПРОЕКТ EUROBIRD: УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
В ОРНИТОЛОГИЧНИЯ ТУРИЗЪМ.
Всеки партньор по проекта ще организира семинар за разпространение и
оценка на интелектуалните резултати (национални и международни
класни стаи и конференции по Skype, семинари ...).
ЦЕЛ: Дейност за разпространение на всички интелектуални резултати.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни.
АУДИТОРИЯ: целеви групи по проекта, заинтересовани страни и широката
общественост.
ДЕЙНОСТИ:
74

ИП1
2020

Ден 1: 4 конференции (по една за всеки интелектуален резултат) + кръгла маса. Всички презентации
ще бъдат излъчвани в стрийминг и впоследствие ще бъдат публикувани на уебсайта на проекта.
Ден 2: Провеждане на организиран орнитологичен тур.
ПРЕЗЕНТАТОРИ: експерти от организацията, която ръководи дейността, и които активно участват в
проекта като цяло и по-специално в развитието на интелектуалните резултати.
ДРУГИ УЧАСТНИЦИ: Всички партньори по проекта ще бъдат представени на обществеността чрез
връзка по скайп.
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ:
•
•
•
•

учебна програма за две единици Резултати от учене.
Структуриран курс за обучение в интернет: наблюдение на птици.
Методическо ръководство за орнитологичен туризъм
Отворени европейски ресурси – мултимедийни материали.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРНИТОЛОГИЧНИ ТУРОВЕ: ГРУПОВА ДИНАМИКА И ДЕЙНОСТИ НА ОТКРИТО
Като част от всяко събитие за мултиплициране на резултатите на проекта ще бъде организирани и
проведени орнитологични турове с водач.
Целта е да се популяризират природните и културните ценности на
орнитологичното биоразнообразие във всяка от териториите на
партньорите на проекта, като се разкрият заплахите, пред които са
изправени, и се насърчи участието в тяхното опазване.
Едновременно с това ще се извършва специална дейност за наблюдение
на птици, като се използват бинокли/ телескопи. Ще бъде възможно да се
наблюдават някои от видовете, които обитават всяка екосистема.
За да се улесни наблюдението на птиците, ще има орнитологично
информационно ръководство за идентифициране на различните видове и
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техните местообитания. Той ще бъде приятен инструмент, така че посетителите ще могат да
насладят от свързването на свободното време със знанията за птиците.
Предвидените орнитологични пътувания са систематизирани начини за организация и развитие на
групова дейност и се основават на „Теорията на груповата динамика“. Тук можем да намерим
различни видове техники:
•
•
•
•
•
•

Презентация.
Освобождаване от задръжки.
Опознаване на околната среда.
Сенсибилизация.
Симулация.
Оценка.

Всички споменати инструменти не са изключителни за екологичното образование, тъй като
обслужват и други дисциплини, посветени на изучаването на комуникационни, преподавателски и
учебни процеси.

12. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА EUROBIRD
Партньорите по проекта EUROBIRD ще получат конкретни съвети за стартиране на учебната
програма и / или задълбочаване на различните й методически аспекти,
както и специфични учебни материали в подкрепа на методологичните
фази.
От друга страна е необходимо да се уточни какви ресурси ще са
необходими. Важен момент е рискът, недостатъчната подготовка да
затрудни постигането на желаните резултатите на проекта.
Човешки ресурси:
Това е техническият екип. Той варира в зависимост от нуждите на
програмата и всички аспекти трябва да бъдат взети под внимание.
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Координатор, орнитолози, биолози, монитори, специализирани техници, външни асистенти и др.
Материални ресурси:
•
•

•

Инфраструктури: класни стаи, настаняване и др.
Оборудване: тук се включва всичко, което е необходимо за развитието на учебната
програма и което не е нетрайно, поне в краткосрочен план. Например: столове, маси,
компютри, бинокъл и др.
Консумативи: това са всички материали, които ще бъдат изразходвани по време на проекта.
Консумативите трябва да бъдат добре актуализирани (един проект не е по-добър, защото
използва повече материали, важното е оптимизирането на тези материали). Не трябва да
забравяме, че съгласуваността е основен аспект, когато обмисляме учебната програма.

Тази учебна програма ще включва о поредица от ресурси и материали, които ще подкрепят
дейностите, проведени на живо в двете единици резултати от учене. Тези материали ще бъдат
достъпни на уебсайта на проекта.

13. ПЛАН ЗА КАЧЕСТВО И ПОСТОЯННА ОЦЕНКА (QPEP)
Разработен е План за качество и постоянна оценка (QPEP), координиран от Българска Фондация
Биоразнообразие, за да се осигури последователно и диференцирано наблюдение на дейностите
по проекта за идентифициране и разрешаване на вътрешни отклонения, които могат да засегнат
целите на проекта. Този план ще се осъществява по време на всички етапи
и дейности по проекта, като позволява информация за всички процеси и
действия от гледна точка на (качествени и количествени) резултати, цели и
целеви групи.
За да провери съответствието на целите на проекта, координаторът
провежда цялостни, систематични и периодични тестове за дейности и
резултати, позволяващи на партньорите по проекта да диференцират
своите силни и слаби области, където могат да бъдат направени
подобрения:
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Оценка на въпросници, провеждани вътрешно на всеки 4 месеца (самооценка ).
Въпросник за оценка, провеждан на всеки 4 месеца от външни оценители (целеви
групи/„заинтересовани страни“).

•
•

След този процес на оценка координаторът издава съответните технически и финансови отчети,
които се изпълняват чрез планове за подобряване, чийто напредък се следи (коригиращи
действия). Въпросниците за оценка ще бъдат предназначени за анализ на следното:
Разработване на съдържанието на единиците резултати от учене:
•
•
•

Резултати: Учебните модули по темите от учебната програма.
Продукти: Пълна учебна програма.
Индикатори: Брой модули, валидиране и акредитация EQF и ECVET, професионално
завършване, брой езици.

Структуриран обучителен курс за оценка и тестване на нови професионални умения:
•
•
•

Резултати: Обучение на 75 основни бенефициенти. 40 ч дуално обучение.
Продукти: мултимедийни ресурси, методическо ръководство.
Индикатори: Брой ученици и степен на удовлетвореност на потребителите.

Мултимедийни образователни материали:
•
•
•

Резултат: подреждане на продукти в OER платформите и портала Open Education Europa.
Продукти: интерактивни материали и платформа за обучение.
Индикатори: Брой потребители, обратна връзка за удовлетвореност от качеството, брой
платформи.

Разработване на онлайн съдържание:
•
•
•

Резултат: уеб страницата на проекта.
Продукти: бюлетини, бази данни, ръководства в pdf формат.
Индикатори: Брой потребители и изтегляния.

Мултиплициращи събития:
•
•
•
•

Резултат: 5 семинара
Продукти: Регистрационни форми, химикалка, папка, брошура и информационен пакет.
Индикатори: Брой заинтересовани страни и бенефициенти, брой събития, брой участници и
степен на удовлетвореност.

14. СИСТЕМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В
СТРАНИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПРОЕКТА
След проектиране на учебната програма, свързана с необходимите
компетенции, идентифицирани в проекта и след разработване на нейното
съдържанието, ще пристъпим към тяхното интегриране в EQF (European
qualification framework – Европейска квалификационна рамка) и ECVET
(European Credit System for Vocational Education and Training - Европейска
кредитна система за професионално образование и обучение)във всяка от
четирите страни, които съставляват проектното партньорство.
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Една от добавената стойност на този проект в сравнение с други проекти, включващи партньорите
на проекта EUROBIRD, е значението на реализирането на учебна програма, вдъхновена от общ
европейски професионален профил, основан на европейски умения, ESCO, EQF и ECVET, за да се
отговори на изискванията за квалификация на хората от селските райони. Резултатите от проекта
ще бъдат преведени в иновативна учебна програма за професионално обучение с интегрирано
използване на информационни технологии и обучителни ресурси със свободен достъп, като се
прилага контрол на качеството на единиците резултати от учене чрез установяване на принципите
на EQAVET (Еuropean Quality Assurance in Vocational Education and Training) за осигуряване на
качество.
RVA (Recognition, Validation and Accreditation - Признаване, Валидиране и Акредитация) на учебната
програма в Системата за квалификации и професионално обучение във всяка страна, интегрирана
в Европейския център за развитие на професионално обучение (CEDEFOP), отговаряща на
изискванията на процеса на EQF и ECVET и принципите за осигуряване на качество EQAVET.
https://www.cedefop.europa.eu/es
https://www.eqavet.eu/
https://ec.europa.eu/esco/portal/home#modal-one
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-educationand-training-vet_es
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ПОО) В ИСПАНИЯ
Професионалното образование и обучение (ПОО) е главна отговорност на органите за образование
и заетост. Националната система за квалификация и професионално обучение е главната
институция за програмите за ПОО, което води до официални квалификации, издадени или от
органите за образование, или от заетостта.
Генералният съвет за професионално обучение е националният правителствен консултативен орган
политиките по отношение на ПОО; той включва представители на национални и регионални
публични органи, както и социални партньори (предприятия и синдикати).
Заинтересованите страни участват в проектирането и актуализирането на квалификации за ПОО в
съответствие с нуждите на пазара на труда. Те разработват професионални стандарти във всички
сектори на икономиката, които съставляват националния регистър (CNCP) и се използват като
ориентир за проектиране и актуализиране на програми и квалификации за ПОО.
Образователен орган ПОО предлага средно и по-високо професионално образование. Всички
програми са с продължителност две години (2.000 часа) и включват
обучение на базата на работа във фирма и в образователна институция за
ПОО.
Възможно е придобиване на квалификация чрез дуално ПОО (договори за
практики или други схеми). В такива случаи продължителността на
програмата може да бъде до три години, при средно 33% от обучението,
прекарано в компанията.
Възрастните могат да се запишат в същите програми за ПОО като младите
хора. Тези, които са по-възрастни от 16 години, също могат да посещават
програми за професионално обучение в областта на заетостта, за да
получат професионален сертификат, отговарящ на професионален профил.
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Програмите се доставят от оторизирани доставчици на ПОО и могат да включват договор за
практика. Не се прилагат официални изисквания за достъп за влизане в професионални програми
за сертификати от ниво 1 (ISCED 254) и обучаващите се могат да преминат към следващото ниво в
същата сфера. Програмите от ниво 2 (ISCED 351) и ниво 3 (ISCED 453) също са достъпни за онези,
които са завършили съответно задължителното основно и гимназиални етапи или еквивалентни
нива. Продължителността варира в зависимост от резултатите от обучението, които трябва да се
постигнат на всяко ниво (от 180 до 1 110 часа); достъпът до следващото ниво е възможен в
ограничени професионални области. И трите нива съдържат задължителен модул за обучение на
работното място.
Испанската система за ПОО е модулна, позволяваща разпознаване и трансфер на (единици)
резултати от учене, придобити в една програма за ПОО, към друга, съкращавайки нейната
продължителност. Единиците резултати от учене могат да бъдат придобивани и чрез валидиране
на предварително обучение. CVET включва широк спектър от курсове, предназначени за различни
нужди и профили на умения, позволяващи на хората да повишат уменията си и да придобият
(частичен) професионален сертификат. Той може да бъде финансиран чрез публични средства
(главно вноски на фирми и работници в социалното осигуряване). Обучението се предлага от частни
и публични институции, акредитирани от органите по труда като доставчици на професионални
сертификати, и от други центрове за професионално обучение.
ИСПАНСКИЯТ ПРОЦЕС НАПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Проектът EUROBIRD произтича от необходимостта да има отделна професионална квалификация за
„Водач на орнитологични турове“. Новата квалификация сама по себе си обаче не означава
напредък, ако не бъде приет от различните администрации и не се генерират нови степени или
сертификати за професионализъм.
Професионалните сертификати са официалният инструмент за акредитация за професионална
квалификация в Националния каталог на професионалните квалификации в областта на трудовата
администрация.
Всеки сертификат акредитира набора от професионални компетенции, които дават възможност за
развитие на работна дейност в производствената система.
Сертификатите са официални и валидни на цялата национална територия и се издават от SEPE и
компетентните органи на автономните общности.
Те могат да бъдат получени по два начина:
•
•

Официално обучение: преминаване на всички модули.
Признаване на трудов опит или неформални форми за обучение:
когато сте получили признаването и акредитацията на всички
резултати от учене, които съставляват сертификата.

Има сертификати за професионализъм, които биха могли да бъдат
свързани с работата на орнитологичните туристически водачи, но те не
съответстват на специалната роля, която играят водачите на орнитологични
турове (напр. Ръководене за туристи и посетители, интерпретация на
природно наследство и екологично образование ).
Новата квалификация позволява обучението на водачи на орнитологични
турове да бъде интегрирано от Министерството на образованието в цикъл
на висше обучение чрез курс за специализация или интегрирането
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му в нов структуриран курс, генериращ специфично обучение по орнитологичен туризъм. (Часове
за клас 2000 + 400-600 ч).
Впоследствие автономните общности ще определят съдържанието на новите степени на цикъла за
висше обучение.
След като този процес на валидиране на професионалната квалификация приключи, ще има
възможност да се възползвате от процедура за акредитация на умения в Ръководството за
орнитологичен туризъм (чрез съветите по заетостта, RD 1224/2009) чрез:
•
•

Оценка на работата с поне 3 години опит в сектора.
300 часа нерегламентирано обучение.

И накрая, автономните общности изискват законодателство в областта на туризма, за да оформят
новата фигура на водача на орнитологични турове и да я разграничат от другите видове туризъм.

Nueva
Cualificación
GUIA DE TURISMO
ORNITOLÓGICO
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Фигура: Испанската образователна система (не е приравнена към EQF).
Вляво цифри в синьо: Възраст на обучаващите се (Age). Вдясно: цифри в синьо – години в системата. Светлосини правоъгълници – обща
образователна програма. Тъмносини правоъгълници – ПОО. Раирани тъмносини правоъгълници – програми комбиниращи ПОО и
общообразователна програма. Общото образование е задължително до десети клас. В оранжева ивица са степените, позволяващи
преминаване на следващо образователно ниво. Жълтата ивица показва официално признати професионални степени. Горе вляво –
висше образование, горе вдясно в бял правоъгълник: обучение за възрастни извън училищната система.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ПОО) В ПОРТУГАЛИЯ
Основни принципи на предоставянето на ПОО са широката гама от
програми, достъпни за млади хора и възрастни, връзката между
предоставянето на ПОО и нуждите на пазара на труда и гъвкавостта във
вида и продължителността на курсовете за възрастни. Учещите в ПОО имат
възможност за достъп до програми в рамките на по-високо средно или
висше образование. Кредитите, постигнати в програмите след средното
образование, могат да бъдат признати при кандидатстване за програма за
висше образование в същата област на обучение. Приемът е осигурен за
възрастни над 23 години, като им се предлага достъп до висше
образование чрез признаване на предишно обучение и професионален
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опит. Акредитирането на публично финансирани доставчици и обучители на ПОО е задължително
и заедно с техните външни оценки гарантира качеството на ПОО.
Националната квалификационна система (SNQ) насърчава по-високото средно образование като
минимално ниво на придобиване, разширяващо опциите за IVET и по-гъвкави учебни пътеки за
възрастни. Националната квалификационна система прие модел на управление, основан на
участието на различните доставчици на ПОО, секторни съвети и социални партньори, като установи
общи цели и инструменти. Инструменти, които се поддържат от SNQ, са:
•
•

•

Осемстепенна национална квалификационна рамка (QNQ), проектирана в съответствие с EQF.
Национален каталог на квалификациите (CNQ), който помага да се управляват и регулират
всички квалификации, с изключение на тези във висшето образование. Тя има за цел да
разработи квалификации, базирани на компетенции, да регулира двойното сертифициране, да
помогне за разработването на програми за обучение, да предостави референтна рамка за
процеса на RVCC, да насърчава прозрачността и ефективността на публичното финансиране и
да модулира предлагането на обучение.
Инструмент за ориентиране и индивидуално досие на квалификациите и компетенциите
(instrumento de orientação e registo individual de kvalificações e konkurências), който регистрира
развитието на квалификациите и компетенциите на обучаващите се през целия живот (както в
рамките на CNQ, така и във всички други завършени курсове за обучение).

Националният каталог на квалификациите (CNQ) стартира през 2008 г. Той е проектиран като
инструмент за стратегическо управление на квалификационната рамка за ПОО на нивата на
образование с изключение на висшето, което помага да се регулира предоставянето на ПОО и води
до двойно сертифициране. Една от основните му цели е да разработи квалификационни стандарти
и ключови компетенции, необходими за конкурентоспособността и модернизацията на
икономиката и за личното и социалното развитие на хората. Квалификациите в CNQ се организират
по области на обучение на ниво сертификация. През 2018 г. CNQ включва 310 квалификации в 41
области на образование и обучение.
Всеки стандарт за квалификация на CNQ се състои от:
•
•

•

професионален профил, включващ работните дейности, свързани с квалификацията, както и
знанията и уменията (професионални, лични и социални).
рамка за обучение, определяща съдържанието, както и информацията, необходима за
организиране на предоставянето в съответствие с рамката на компетенции, водеща до двойно
сертифициране. Състои се от основен компонент за обучение (ориентиран към училище) и
технологичен компонент за обучение, организиран от автономно сертифицирани звена с
кратка продължителност (от 25 до 50 часа), позволяващи гъвкави квалификационни пътеки и
възможност за преминаване между различни обучения в една и съща
област;
рамка за RVCC на формално или неформално придобити компетенции
помага да се насочи кандидат по квалификационен път според
неговите нужди и води до придобиване на сертификат (на ниво
основно или средно образование) и / или сертификат за обучение ( на
ниво 2 или 4 на EQF).

ВАЛИДИРАНЕ НА ПРЕДИШНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНИЕ
Признаването на предишни резултати от обучение (процес на признаване,
валидиране и сертифициране на компетенции - RVCC) включва
идентифициране на формални и неформални компетенции, придобити
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през целия живот; чрез разработване на конкретни дейности и прилагане на набор от подходящи
инструменти за оценка. Възрастните могат да започнат този процес по всяко време в център
Qualifica.
Процесът на RVCC има два различни пътя: образователен и професионален.
За достъп до образователни или професионални RVCC процеси кандидатите трябва да са на възраст
поне 18 години и да притежават достатъчно знания във връзка с ключовата компетентност и
рамката на професионалните компетентности. 23-годишните или по-младите кандидати също
трябва да представят доказателство за минимум три години професионален опит чрез
удостоверение, издадено от съответната служба за социално осигуряване.
Един от инструментите, използвани в процеса на RVCC за оценка на кандидатите, е рефлексивното
учебно портфолио (portefólio reflexivo). Това е писмен запис (досие) на придобитите през целия
живот компетенции на кандидата; то също така представя критична оценка на техните знания,
придобитите компетенции, предишен опит и образование. Досието включва цялата съответна
подкрепяща документация, свързана с различните области на портфолиото. Утвърждаването на
тези компетенции се извършва в референтната рамка на ключовите компетенции, разработени от
ANQEP.
Комисията, назначена от център Qualifica, извършва сертифицирането на компетенциите след
оценката на кандидата. Тя може да включва писмено, устно или практическо оценяване или
комбинация от трите, които могат да бъдат организирани по ключови области на компетенциите в
случай на образователен път или по професионални компетенции в случай на професионален път.
Кандидатите могат да получат пълна сертификация (когато са доказали, че притежават всички
единици Резултати от учене, включени в стандарта) или частична сертификация. В случая на
образователен път пълното сертифициране дава възможност на кандидата да получи сертификат
за основно образование (4, 6 или 9 години на образование) или висше образование (12 години на
образование), съответстващо на нива от 1 до 4 на EQF. Пълен сертификат свидетелства, че
кандидатът притежава компетенциите по специфичен професионален стандарт на ниво 2 и 4 на
EQF. Частичните сертификати позволяват на кандидата да посети останалото обучение, за да получи
квалификация.
За тези процеси отговарят центровете Qualifica, управлявани от ANQEP. В момента има около 290
центъра, разпространени в цялата страна.
Участието в RVCC процесите през 2017 г. е 11,1% в сравнение с всички възрастни, записани в рамките
на ПОО в Португалия.
За повече информация относно условията за валидиране на неформалното
и неформалното обучение, моля, посетете европейската база данни на
Cedefop.
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Фигура: Португалската образователна система (приравненa на нива EQF).
Вляво цифри в синьо: Възраст на обучаващите се (Age). Вдясно: цифри в синьо – години в системата. Светлосини правоъгълници – обща
образователна програма. Тъмносини правоъгълници – ПОО. Раирани тъмносини правоъгълници – програми комбиниращи ПОО и
общообразователна програма. Общото образование е задължително до десети клас. В оранжева ивица са степените, позволяващи
преминаване на следващо образователно ниво. Жълтата ивица показва официално признати професионални степени. Горе вляво –
висше образование, горе вдясно в бял правоъгълник: обучение за възрастни извън училищната система.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ПОО) В ЧЕХИЯ
Ранно проследяване: учениците избират между общите и
професионалните прогимназиални образователни пътеки на 15-годишна
възраст. От 17 до 19 години повечето ученици в ПОО придобиват
професионална квалификация, призната на пазара на труда.
Общите предмети са силен компонент във всички видове ПОО.
Пропорцията им варира в зависимост от програмата, представляваща 30%
до 70% от времето за обучение.
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ПОО е основно базирана в училище. Той включва периоди на работа. Дължината им зависи от вида
на учебната програма. Обучаващите се нямат трудови договори и не се считат за служители на
компаниите.
Постигането на висше образование във възрастовата група от 30 до 34 години е доста ниско (33,7%
спрямо 40,7% през 2018 г. в ЕС-28 като цяло). През последното десетилетие делът на младите хора,
постъпващи във висше образование, нарасна значително (от 13% през 2005 г. на 28% през 2014 г.).
Въвеждането на бакалавърските степени е основен фактор, водещ до тази тенденция.
Всеки възрастен може да изучава всяка програма за ПОО в официалната училищна система. Много
програми са проектирани така, че да се комбинират с професионалния живот, но общото участие
на възрастни е ниско. Голямото разнообразие от продължаващи програми за ПОО (CVET),
предоставяни извън официалната система, по принцип не е регламентирано, но е обект на
свободния пазар; въпреки това, системата за валидиране на неформалните резултати от
обучението постепенно се развива от 2007 г., когато влезе в сила законът за утвърждаване и
признаване на резултатите от продължаващото ПОО.
ПОО В СИСТЕМАТА ЗА ОБРАЗОВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЧЕХИЯ
Предучилищното образование се предоставя за деца от 2 до 6 години предимно в обществени
(учредители са общини) или частни (напр. компании) детски градини (mateřská škola). За
петгодишни деца (последната година преди да влязат в основното училище) посещаването е
задължително.
Задължителното образование продължава девет години. Учениците или посещават девет години
основно училище (от 6 до 15 години), или се прехвърлят в гимназия (gymnázia) на възраст 10 или 12
г. по програми, които продължават 6 или 8 години и интегрират първичното средно (задължително)
и вторичното средно общо образование ,
На 15-годишна възраст учащите, завършващи основното училище, избират между общо
образование (четиригодишна гимназиална програма) и IVET. IVET не е път в „задънена улица“. След
завършване на средното образование (общо или IVET) почти всички завършили могат да изберат
подходящ път за преминаване към по-високи нива на образование.
В средното образование IVET се предлага от училища за професионално образование и обучение,
предлагащи тригодишни учебни програми / курсове с професионално свидетелство и четири
годишни учебни програми / курсове със зрелостен изпит. На нивото на висше образование IVET се
предлага от висши професионални училища (VOŠ - vyšší odborné školy) и висши учебни заведения
(VŠ - vysoké školy).
Висшите учебни заведения съставляват самоуправлявана система,
регулирана от Закона за висшето образование. Средните професионални и
технически училища често са интегрирани в рамките на едно юридическо
лице (училище), като по този начин се предоставят по-разнообразни
възможности за обучение под „един покрив“. Висшите професионални
училища (VOŠ) често са интегрирани със средни училища.
По-рядко срещаният учебен път е осигурен от консерватории, които
осигуряват образование в областта на изкуствата (музика, танц или драма)
на ниво средно и висше професионално училище.
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IVET в държавните училища (по-голямата част) се предоставя безплатно, докато частните и
църковните училища могат да събират такси за обучение.
Средните училища могат да предоставят образование за ученици със специални образователни
потребности в зависимост от вида на увреждането. Такива програми за IVET (ISCED 253) са насочени
към учащите над 15 години с трудности в обучението.
В страната няма система за практики (или „дуална система“). IVET е предимно в училище.
Задължителното практическо обучение на базата на работа и трудоустрояването в реалната
работна среда или поне в училищните помещения са интегрирани в учебните програми за IVET.
IVET се предоставя в рамките на официалната училищна система. Това води до квалификация от
ниво 2 на EQF до ниво 6. Официалното образование от детска градина към висше ПОО се регулира
от Закона за образованието (2004).
IVET е основно базирано в училище, със задължително практическо обучение / обучение на
работното място, обикновено вътрешно дружество или в училищни работилници или училищни
съоръжения. Националните учебни програми (рамкови образователни програми) са
централизирано обработени документи, издадени и одобрени от образователното министерство.
Те определят условията, при които може да се проведе обучение в дадената област, обвързващи
образователни изисквания за модулните нива и области на образование, форми на обучение,
съдържание на образованието и минимален диапазон от уроци за всяка образователна област.
CVET може да бъде предоставено:
•
•
•
•

в рамките на официалната училищна система (възрастните могат да учат в официални
училища без възрастови или други формални ограничения);
в рамките на активни политики на пазара на труда (т. нар. преквалификация);
във фирми (или задължително обучение, определено от закона, или нерегламентирано
обучение въз основа на фирмената политика);
въз основа на индивидуалното търсене (има широк свободен пазар на обучители).

Продължаващото ПОО е частично регламентирано от Закон № 179/2006 за верификация и
признаване на резултатите от продължаващо образование (акт VNFIL). До май 2019 г. в
Националния регистър на квалификациите (NSK) има 182 пълни професионални квалификации,
които позволиха да се получи достъпът до квалификация IVET, без да се посещава IVET (формална)
учебна програма в училище.
С изключение на най-посещаваното редовно обучение, училищата
предлагат и други форми, подходящи особено за заети възрастни (напр.
Дистанционна форма), където по-краткото (предимно през уикенда)
присъствие в училище се комбинира с консултации и различни методи за
дистанционно обучение, като самостоятелно обучение, електронно
обучение и т.н.). Тези курсове обикновено траят една допълнителна година
в сравнение с програми на пълен учебен ден. Само 7,5% от всички
обучаващи се в ПОО посещават други (не на пълен учебен ден) форми на
обучение.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПОО В ЧЕХИЯ
Основният орган, който притежава изпълнителни правомощия в областта на образованието (IVET и
CVET) на национално ниво, е Министерството на образованието, младежта и спорта (Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy - MŠMT). Основните му отговорности включват разработване на
националната стратегия за образование и приоритети; разработване на учебна политика и грижа за
качеството на образованието за и в съответствие с целите и съдържанието на образованието;
координация на публичната администрация и финансиране в областта на образованието.
Министерството на образованието, младежта и спорта носи основната отговорност за
администрацията и определя правилата за висшите училища, които обаче имат широка академична
самостоятелност.
Министерството на труда и социалните въпроси (Ministerstvo práce a sociálních věcí - MPSV) отговаря
за преквалификацията под егидата на публичната служба по заетостта. Министерството на
здравеопазването отговаря за обучението на здравния персонал; Министерството на вътрешните
работи е отговорно за акредитацията на курсове за обучение на служители в държавната
администрация и др.
На регионално ниво самоуправляващите се органи - регионалното събрание и регионалният съвет
(zastupitelstvo kraje, rada kraje) - са пряко отговорни за създаването на публични Училища за
професионално образование и обучение в прогимназиални и висши професионални нива.
Регионалното събрание има правомощия за вземане на решения и консултации относно броя,
структурата, осигуряването, качеството и финансирането на училищата. Областният съвет (9 - 11
членове) се избира от събранието и има изпълнителни правомощия. Формира експертни
консултативни комисии в различни области, включително образование.
Регионален орган на държавната администрация (krajský úřad) е отговорен за разработването на
регионален дългосрочен план за развитие на образованието и за доклад за образованието в
региона. Той също така разпределя ресурси от държавния бюджет за училища, които покриват
заплатите на педагогическия персонал и преките разходи за образование.
Регионалните съвети за развитие на човешките ресурси изпълняват консултативна функция.
Всички училища (включително ПОО) имат сравнително високо ниво на автономия. Директорите на
училищата притежават значителни правомощия. Те са отговорни за подготовката и прилагането на
училищните програми въз основа на одобрени национални учебни програми, за качеството на
педагогическата работа и политиката в областта на човешките ресурси, както и за управлението на
образованието и ефективното използване на финансовите ресурси. В училищата се създават
училищни съвети като консултативен орган. Съветите включват
представители на учредителния орган на училището, педагогически
персонал, родители и понякога ученици.
Социалните партньори могат да повлияят на професионалното
образование на национално и регионално равнище, по-специално чрез
сътрудничество при подготовката на учебните програми. Участието на
техните представители в окончателните изпитни комисии на
прогимназиалните професионални програми (ISCED 353) и в абсолютните
комисии на висшите професионални програми (ISCED 655) е задължително
и е залегнало в Закона за училището. Те също така си сътрудничат за
нововъведените стандартизирани задания за заключителни изпити (ISCED
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353) и профилни (професионални) части на изпитите за матурите (ISCED 354), докато участието им в
изпитната комисия за матурите не е задължително, но е високо оценено. Повишаването на ролята
на работодателите и увеличаването на тяхното участие в ПОО е един от настоящите национални
приоритети.

Фигура: Чешка образователна система (приравненa на нива EQF).
Вляво цифри в синьо: Възраст на обучаващите се (Age). Вдясно: цифри в синьо – години в системата.
Светлосини правоъгълници – обща образователна програма. Тъмносини правоъгълници – ПОО.
Раирани тъмносини правоъгълници – програми комбиниращи ПОО и общообразователна програма.
Общото образование е задължително до десети клас. В оранжева ивица са степените, позволяващи
преминаване на следващо образователно ниво. Жълтата ивица показва официално признати
професионални степени. Горе вляво – висше образование, горе вдясно в бял правоъгълник: обучение
за възрастни извън училищната система.
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ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ПОО) В БЪЛГАРИЯ
ПОО в България е базирано основно в училищно, включени в системата на държавното средно
образование.
Средното образование (възраст 14-18 години) е задължително до навършване на 16 години. Това
може да бъде общо средно образование или общо средно образование, комбинирано с програми
за ПОО. Завършилите ПОО програми получават диплома за общо образование в допълнение към
сертификат за професионално образование.
В България квалификациите са свързани с професия, но не и с образователни нива (основно, средно
и по-високо). Квалификации могат да бъдат придобити в допълнение към свидетелство,
удостоверяващо нивото на образование. Свидетелството дава право на обучаващия се да
продължи обучението си на следващото образователно ниво и е еднакво за общото образование и
ПОО.
Средните училища, предлагащи ПОО, са професионални гимназии, училища по изкуства и спортни
училища. Други доставчици (профилирани гимназии, средни училища, затворнически училища)
също могат да предлагат ПОО като допълнителна програма. Примери за квалификация на средното
ниво са техник по компютърни системи, техник по транспортна техника, електротехник,
реставратор, готвач, икономист, системен програмист, строителен техник и монтажник на
селскостопанска техника.
Повечето обучаващи се избират път за ПОО на 14-годишна възраст (7 клас). Тъй като държавните
изпити са еднакви в ПОО и общото образование, семейните традиции и личните интереси са
основни фактори за избора на ПОО. Консултирането все още се развива и не оказва реално влияние
върху избора на учащия. Учещите в ПОО могат да избират между осем форми на обучение, въпреки
че не всички програми се предлагат във всички форми - дневна, вечерна, задочна, индивидуална,
дистанционна, дуална и самостоятелна форма на обучение.
Обучението на основата на работа (WBL) е задължителен елемент във всяка програма за ПОО, но
не се счита за отделна форма на обучение съгласно законодателството. В национален контекст
обучението на основата на работа (WBL) в училищните помещения като част от редовни часове през
учебната година се нарича учебна практика. За професии, свързани с висок клас технологии,
практиката се осъществява в реална работна среда. Времето на WBL във фирма (например седмица
или месец) в края на 11 и 12 клас се нарича производствена практика (производствена практика).
Има четири национални нива на квалификация за ПОО:
a) ниво 1: придобити компетенции за изпълнение на рутинни
дейности (WBL най-малко 70%) - NQF / EQF ниво 2.
b) ниво 2: придобити компетенции за изпълнение на сложни
дейности в променяща се среда (WBL най-малко 60%) - NQF / EQF
ниво 3.
c) ниво 3: придобити компетенции за изпълнение на сложни
дейности в променяща се среда, включително управление на
човешките ресурси (WBL най-малко 50%) - NQF / Ниво на EQF 4.
d) ниво 4: придобити компетенции за изпълнение на широк спектър
от сложни дейности в променяща се среда, включително
управление на човешките и финансовите ресурси (WBL най-малко
50%) - на NQF / EQF 5.
90

ИП1
2020
Полувисши професионални квалификации (ISCED 2011 ниво 4, ниво на EQF 5) могат да се
придобиват само от хора с предварително завършено средно образование. Придобитата на това
ниво квалификация осигурява достъп до пазара на труда, но не и до друго образователно ниво.
Примери за такива квалификации са фирмен мениджър, мениджър на хотелиер, мениджър на
ресторанти, както и спортни и военни / отбранителни квалификации.
След средното образователно ниво, ПОО се провежда в институции за обучение на възрастни
(професионални колежи и центрове за професионално обучение). Делът на обучаващите се в ПОО
в професионалните колежи в сравнение с общия брой на обучаващите се в ПОО е незначителен
(около 1% през 2017 г.).
Няма максимална възрастова граница за записване в ПОО. Възрастни (16+) могат да се запишат на
всяко ниво и във всяка форма на обучение, стига да покриват изискванията за ниво на образование
за конкретната квалификация. За да придобият квалификация за ПОО, обучаващите се за възрастни
учат: (а) 300 часа за ниво EQF 2; (б) 660 часа за ниво 3 на EQF; в) 960 часа за ниво на EQF 4; г) 1 260
часа за ниво на EQF 5. Възрастните обучаеми могат да получат пълна квалификация според
държавния образователен стандарт или частична квалификация за определена част от професията.
Доставчиците на ПОО - професионални гимназии, професионални колежи, центрове за
професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране - са
контролирани от държавата или общините или са частни.
БЪЛГАРСКИЯТ ПРОЦЕС НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
За да бъде официално призната, нова професия ПОО трябва да бъде включена в националния
списък на професии за ПОО. Включването в списъка изисква разработване на държавен
образователен стандарт.
Националната агенция за ПОО (НАПОО) разработва стандартите, съгласувано със съответните
министерства и ведомства, а министърът на образованието ги одобрява. Стандартите са
структурирани по професия (често за няколко специалности) и съдържат:
а) изисквания към кандидатите;
б) описание на професията;
в) единици резултати от обучението;
г) изисквания към съоръженията за обучение;
д) изисквания към обучителите.
Този подход използва принципите на препоръката на Европейската система за професионално
образование и обучение (ECVET) от 2015 г. Той има за цел да свърже единиците резултатите от учене
с кредитите в ПОО. Стандартите са задължителни за програми за ПОО, водещи до национално
признати квалификации, включително за възрастни.
Въвеждането на нови квалификации включва консултации между
доставчици на ПОО и представители на бизнеса.
Валидирането е алтернативен начин за придобиване на професионална
квалификация за тези, които не са завършили официална програма за ПОО,
но са участвали в неформално обучение.
Кандидатите представят доказателствата за резултатите от ученето, които
притежават, за да придобият квалификация или част от нея, която
позволява достъп до професионално обучение и до пазара на труда.
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Методите за оценка на резултатите от ученето по същество са идентични с тези за оценка на знания,
умения и компетенции, прилагани във формалното образование и обучение. След валидирането
могат да бъдат издадени два вида сертификати:
а) сертификат, валидиращ пълна квалификация. Чрез проверка удостоверява, че са постигнати
всички единици резултати от учене, определени в държавния образователен стандарт;
б) удостоверение, потвърждаващо част от професионална квалификация (частична квалификация).
Това удостоверява чрез изпит, че са постигнати една или няколко единици резултати от учене,
включени в държавния образователен стандарт. Валидирането може да бъде направено от
професионални гимназии, професионални колежи, центрове за професионално обучение.
За да имате призната професия „Водач на орнитологични турове“, тя трябва да бъде включена в
списъка на професиите за ПОО. Първият анализ показва, че той трябва да бъде включен в
образователната област Пътуване, туризъм и свободно време и специалност Туризъм с ниво 3 от
националните нива на квалификация за ПОО.

Фигура: Българската образователна система (приравненa на нива EQF).
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