
СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 

пк 1202, гр.. София, бул. “Сливница” 182 телефони:   02 983  51 30,  02 983 39 58, 

02 983 36 92   факс:  02  986  77 7 8, e-mail : thh_sofia@abv.b 

                                                  

ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ  12 клас 

 

КРИТЕРИИ 

за оценяване на постиженията на учениците   

 

Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните резултати 

от обучението, е: 

Отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебната програма; в 

знанията и уменията няма пропуски; усвоена е методологията и ученикът я използва 

правилно; притежава необходимите компетентности и умее да разработва самостоятелно 

интересни маршрути, рекламни беседи, екскурзоводски беседи, както и устно да ги 

представя увлекателно. Прилага отлично екскурзоводската интерпретация.   

 Ученикът познава изчерпателно методологията, използва я с точност и я прилага 

с правилна последователност, отлично владее и специалната терминология, 

отлично е подготвен по изучаваните теми и маршрути и умее да открива 

информация от актуални и надеждни източници на информация; 

 Умее да прилага отлично и да разработва в детайл методичните планове на 

практика.  

 Умее да създава адекватна анимационна програма, добре балансирана като 

физическо натоварване и съобразена със спецификата на групата;  

 Работи активно в клас, води записки по изучаваната тема, проявява засилен 

интерес към предмета; 

 Прави изводи и предположения при решаване на учебни задачи; 

 Изразява мнение и гледна точка за основни тенденции в развитието на 

туристическата анимация. 

 

Много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебната 

програма; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; усвоил е новите 

понятия/методологии и като цяло ги използва и прилага правилно; доказва придобитите 

компетентности при създаване на тематични/обзорни маршрути, познава отлично 

изучаваните теми и умее да развива маршрути, свързани с тях, а нерядко – и по теми, 

които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност; умее да създава 

и подходяща анимационна програма, но понякога не съумява да прецени балансирана 

натовареност на програмата спрямо възрастовите особености на гостите.   

 Познава отлично изучаваните теми и умее да ги представя устно, но има 

колебания при интерпретирането им в други подобни тематични маршрути; 

 Работи активно в клас, води записки по изучаваната тема, проявява интерес към 

предмета, полага усилия за изясняване на неусвоени знания по учебния предмет; 
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 Прилага усвоените методологични знания, но изразява известна 

несигурност и колебания в прилагането им при разработване на маршрут, или 

има малки неточности в последователността; 

 Разграничава надеждни източници на информация. 

 

Добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебната 

програма; показва придобитите знания и умения с пропуски и успешно се справя с 

методичните планове на маршрутите и допуска неточности при прилагането им, или се 

нуждае от помощ при прилагането им в непознати теми; усвоена е преобладаващата част 

от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят 

до краен резултат. 

 Отговаря с несъществени пропуски и недобра убедителност; при изясняване на 

устни въпроси, зададени от преподавателя от преподавания материал в клас;  

 Разпознава и обяснява примери, изучавани в клас; 

 Работи в клас и полага частични усилия за изясняване на неусвоени знания по 

учебния предмет; 

 Притежава добра степен на анализ, но демонстрира слаба аргументация. 

 

Среден – ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми;  

в знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоена е само част от  

методологията и тя не се прилага адекватно в практиката; притежава малка част от 

знанията, определени като очаквани резултати в учебната програма, при това ги 

представя с неувереност, пропуски и грешки; знанията му съдържат важни недостатъци 

и рядко водят до краен резултат – цялостен маршрут спрямо методологичните 

изисквания, липсват и обстойно разработени екскурзоводски беседи. 

 Отговаря, но допуска съществени пропуски при изясняване на теоретични 

въпроси от преподавания материал в клас; 

 Не подкрепя своите отговори с конкретни примери и демонстрира слаби 

познания в основната терминология по учебния предмет; 

 Демонстрира повърхностни знания; 

 Неактивно работи в клас и не полага усилия за изясняване на неусвоени от него 

теоретични знания по учебния предмет. 

 

Слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени  

като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител 

„среден“ 

 Не отговаря или отговаря неточно на устни въпроси, зададени от преподавателя 

от преподадения учебен материал, не познава тематиката на изучаваната 

материя; 

 Не се ориентира в учебния материал и използва объркани и неясни изречения; 

 Демонстрира незаинтересованост към предмета, не работи в клас и не полага 

усилия за изясняване на неусвоени от него теоретични познания по учебния 

предмет. 
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КРИТЕРИИ 

за оценяване постиженията на учениците при писмено изпитване 

 

Писменото изпитване се извършва чрез тест с избираеми и/или отворени отговори на 

въпросите, и/или контролна работа/есе. Проверката се извършва въз основа на 

предварително заявен брой точки за всеки правилен отговор, а получените точки се 

приравняват в оценка чрез формула: Оценка = 6*К/N , където К е брой получени от 

ученика точки, а N e максимален брой точки – винаги този максимален брой точки е 100. 

Отличен  – ученикът  логично, обосновано и точно комбинира знанията си по учебния 

материал. Демонстрира задълбочени знания и придобити професионални 

компетентности по дисциплината, които доказва чрез пълни и аргуметирани отговори. 

Ученикът е овладял учебния материал, включен в писменото изпитване. 

Много добър  – ученикът демонстрира много добри знания, но допуска незначителни 

пропуски по учебния материал, свързан с писменото изпитване. Включва специфични 

понятия и терминология. Ученикът е овладял учебния материал много добре, включен в 

писменото изпитване.    

Добър  – ученикът допуска пропуски, притежава добра степен на анализ, но демонстрира 

слаба аргументация. Общите познания и понятия от учебния материал, включен в 

писменото изпитване, не са усвоени напълно.    

Среден  – забелязват се сериозни пропуски в писменото изпитване. Ученикът познава 

някои понятия, но не ги прилага правилно в отговорите си. Затруднява се в изясняването 

на учебния материал, което демонстрира слаби познания. 

Слаб  – ученикът не владее учебния материал, има сериозни пропуски в знанията си и 

не успява да посочи достатъчно верни отговори. Допуснати са многобройни грешки.  

       

При текуща оценка по екскурзоводство се прилагат следните критерии за устно изпитване: 

 

1. Демонстрира задълбочени познания по изучаваната тема/туристически район 
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2. Познава теоретично нормативните документи и изисквания при лицензиране на 

екскурзоводска дейност, основни права, задължения и изисквания към екскурзовода, 

същността и особеностите на туристическите ресурси,  

3. Познава методиката на създаване на екскурзоводска беседа и умее да създава 

интересна екскурзоводска беседа, спазва основните изисквания и да я представя устно; 

умее да подбира информацията за съставяне на екскурзоводската беседа, съобразена с 

възрастовите и интелектуални специфики на туристите;  

4. Разработва отлично методични планове за деветте туристически района на България и 

знае основната информация за туристическите обекти по маршрута; 

 

5.      Умее да разпределя времевата ангажираност и физическа активност в съставената 

програма по туристически маршрут, съобразена с целевата група туристи;  

6. Умее да подбира подходящи туристически дестинации, туристически обекти и 

транспортни средства според предварително посочени критерии;  

7.  Подбира и представя ясна информация за туристическите дестинации, туристическите 

обекти и включените дейности;  

8. Разбира важността на отчитането на удовлетвореността на туристите; 

9. Умело прилага екскурзоводска интерпретация и представя знанията си   професионално. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ  НА ПРАКТИКА НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

ЕКСКУРЗОВОДСКА БЕСЕДА 

 

№ Критерии за оценка Максимален 

брой точки 

Самооценка Оценка 

1. Предварителна подготовка 

- подбира подходяща литература и я 

цитира правилно; 

- използва знанията си по история, 

география, гостоприемство, музика, 

15т. 

5т. 

 

5т. 
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изобразително изкуство, български език и 

литература; 

- спазва стандарти за външен вид и облекло, 

съобразени с Вътрешния правилник на 

СПГТ. 

 

 

 

5т. 

 

 

2 Професионални знания и умения 

-следва изцяло методологията и създава  

подходяща екскурзоводска беседа по 

предварително зададени критерии; 

-спазва основните принципи за научност, 

целенасоченост и/или тематичност;  

- спазва структурата при съставяне на 

екскурзоводска беседа:  

1. увод – постига ефект за привличане на 

вниманието;  

2. изложение – ясно, последователно и 

логическо свързано;  

3. заключение – обобщава или акцентира 

най-важното от изложението;  

- адаптира изложението според типа 

туристи и техните интереси; 

- поднася достъпна и увлекателна беседа; 

- представя устно беседата, без да я чете;  

- езикът е точен и ясен;  

- умело прилага и ползва елементи и 

препратки към изучавани теми 

80т. 

10т. 

 

 

5т. 

15т. 

 

 

 

 

 

5т. 

5т. 

  

10т. 

5т. 

5т. 
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- умело отговаря на допълнителни въпроси 

от туристите (учителя) 

- спазва съвременните граматични и 

правоговорни норми;  

- използва език, богат на изразни средства 

(метафори, сравнения, пословици, цитати и 

др.)   

- подбира подходящи жестове и интонация 

при представяне на екскурзоводската 

беседа  

 

5т. 

5т. 

 

5 т. 

 

 

5т. 

6. Спазва изискванията за ЗБУТ 5т.   

 Общ брой точки: 100   

 

ІІ. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Оценка =  6 * К / N, където К = получения брой точки, a N = максималния брой точки е 100. 

Получената оценка се закръглява към най-близкото цяло число.  

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА МЕТОДИЧЕН ПЛАН И ПРОГРАМА НА МАРШРУТ 

 

№ Критерии за оценка Максимален 

брой точки 

Самооценка Оценка 

1. Предварителна подготовка 

- подбира подходяща литература и я 

цитира правилно; 

- подбира подходящи туристически обекти 

и дестинации – изяснява критерии за 

20т. 

5т. 

 

5т. 
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подбор;  

- използва карта при подбора на населени 

места;  

- спазва стандарти за външен вид и облекло, 

съобразени с Вътрешния правилник на 

СПГТ.  

 

5т. 

 

5т.  

 

 

2 Професионални знания и умения 

- създава подходящ туристически маршрут 

и програма по зададени критерии;  

-спазва структурата при изготвяне на 

методичен план и програма ; 

- избира подходяща атрактивна тема за 

туристически маршрут; 

- разпределя последователно селищата и 

обектите, включени в маршрута;  

- изчислява правилно разстоянието между  

отделните селища;  

- разпределя правилно времевата 

ангажираност и физическата активност в 

туристическата програма;  

- спазва принципите на научност, 

целенасоченост и/или тематичност;  

- представя подходяща и интересна 

туристическа информация за конкретния 

туристически район и туристически обекти;  

- поднася устно методичния план и 

програма;  

75т.  

10т.  

 

5т.  

 

5т.  

5т. 

 

5т. 

 

10т. 

 

 

5т. 

 

5т. 
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- езикът е точен и ясен;  

- спазва съвременните граматични и 

правоговорни норми.  

15т. 

5т. 

5т.  

6. Спазва изискванията за ЗБУТ 5т   

 Общ брой точки: 100   

 

ІІ. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Оценка =  6 * К / N, където К = получения брой точки, a N = максималният брой точки= 100. 

Получената оценка се закръглява към най-близкото цяло число.  

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЗАДАЧИ / КАЗУСИ  

№ Критерии за оценка Максимален 

брой точки 

Самооценка Оценка 

1. Предварителна подготовка: 

- притежава необходимите знания за 

решаване на учебната задача /казус/, 

съобразена с изучения материал по 

предмета;  

- умее и знае къде да търси информация за 

решаване на учебната задача /казус/.  

15т. 

 

10т. 

 

 

5т. 

  

2 Професионални знания и умения 

- извлича самостоятелно необходимата 

информация от учебната задача /казус/;  

35т. 

5т. 
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- умее да разграничи отделните 

компоненти от задачата;   

- намира и посочва кои са проблемите, 

зададени в задачата /казус/;  

- обосновава подбора си от действия, защо 

са най-подходящи за разрешаване на 

откритите проблеми; 

- представя и други възможни действия за 

правилно разрешаване на задачата.  

5т. 

 

5т. 

 

10т. 

 

 

10т. 

3. Спазва изискванията към ЗБУТ 5т.   

4. Презентационни умения 

- представя устно казуса, без да чете. 

5т.    

 Общ брой точки: 60   

 

ІІ. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценка =  6 * К / N, където К = получения брой точки, a N = максималния брой точки 60. 

Получената оценка се закръглява към най-близкото цяло число.  

*ЗАБЕЛЕЖКА: Окончателната оценка от брой точки се превръща в цифрова 

оценка с точност до 0,01 по формулата:   

 

Цифрова оценка = окончателната оценка в брой точки х 

0,06. Окончателната оценката се определя, както следва:  

  

Качествен показател  Количествен показател  

Отличен (6)  От  5,50  до  6,00  



СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 

пк 1202, гр.. София, бул. “Сливница” 182 телефони:   02 983  51 30,  02 983 39 58, 

02 983 36 92   факс:  02  986  77 7 8, e-mail : thh_sofia@abv.b 

Много добър (5)  От  4,50  до  5,49  

Добър (4)  От  3,50  до  4,49  

Среден (3)  От  3,00  до  3,49  

Слаб (2)  От 2,00 до  2,99  

 

 

Учител: 

            (Татяна Димитрова) 

                                                                                                         Дата: ……………….2022 г. 

 


