


 

 

 

 

Модул 3. Учебни ресурси за развиване на умения за устойчивост  

ДЕЙНОСТ 3: Метод за учене чрез практически задачи 2 

Вид дейност Дейност за присъствено обучение 

Преглед и цел на 

обучението 

Учене чрез практически задачи: Зелени умения за опазване 

на околната среда 

Обучението ще запознае обучаващите се с подхода за 

учене чрез практически задачи и зелените умения в туризма.  

Обучаемите ще придобият ноу-хау, чрез подхода за учене 

чрез практически задачи и работа по проекти за 

практическо обучение, разработени по проект ESTET по 

темите:  

-Управление на отпадъците и 3 R`s  

-Управление на енергията 

-Природосъобразен транспорт 

-Управление на водите 

-Емисии на парникови газове  

-Биоразнообразие  

 

Цели: 

- Придобиване на знания за устойчивия туризъм, свързани с 

опазване на околната среда.  

- Придобиване на умения за устойчивото управление на 

различни форми на туристически предприятия. 

- Изграждане на нагласи, насочени към проактивно и 

творческо участие в устойчивия туризъм 

Продължителност/ 

времетраене 

2 часа  

Материали и работна 

среда 

Занятието е предназначено за присъствена групова работа.  

Материалите, необходими за провеждане на обучението, 

са: 

- Оборудване за мултимедийни презентации 

- Компютър/лаптоп с интернет връзка 

Алтернативно, обучението може да бъде организирано и 

проведено онлайн. 

Процедура за 

изпълнение 

(инструкции/забележки 

за обучителите) 

I. Инструкции (20 минути) 

● Представяне на обучителя 

● Представяне на участниците 



 

 

 

 

● Представяне на проекта. Информация за 

обучителната сесия, нейните цели и структура - компоненти 

и времеви рамки. 

● Представяне на проектите за практическо обучение, 

свързани със зелените умения за опазване на околната 

среда. 

● Информация за очакваните резултати и крайни 

продукти  

II. Процес на изпълнение (80 минути) 

● Формиране на малки групи (5 минути) 

Обучителят разделя участниците в обучението на малки 

групи, на които са разпределени различни теми, свързани с 

опазването на околната среда: 

-Управление на отпадъците и 3 R`s  

-Управление на енергията 

-Природосъобразен транспорт 

-Управление на водите 

-Емисии на парникови газове  

-Биоразнообразие  

● Преглед (10 минути) 

Представете основната тема за анализ. На групите ще 

бъдат дадени инструкции и конкретна информация за 

съответните умения, необходими на заинтересованите 

страни и посетителите за опазване на околната среда 

(PowerPoint презентация). 

● Определяне на уменията (45 минути) 

Всяка група провежда мозъчна атака, за да идентифицира 

зелените умения, необходими за правилно управление от 

страна на  заинтересованите страни и съответно за 

изграждане на правилно отношение към 

обекта/дестинацията от страна на посетителите. Следва 

групова дискусия за това как тези умения могат да бъдат 

придобити или усъвършенствани чрез ангажиране с 

различни теми и направления, свързани  с опазването на 

околната среда. Всяка група трябва да подготви 

презентация за своите констатации. 

● Отворена групова дискусия (20 минути) 

Основната тема за обсъждане може да бъде: Зелени 

умения за опазване на околната среда.  

Всяка група представя резултатите си пред цялата група. По-

нататъшно обсъждане на новите въпроси, които възникват по 

време на представянето на резултатите. Обучителят 



 

 

 

 

направлява дискусията и обобщава основните констатации 

и заключения на всички групи. 

III. Дебрифинг и анализ (20 минути) 

Открита дискусия, по време на която участниците могат да 

споделят мнението си, да повдигат въпроси и да обсъждат 

участието си в сесията, както и резултатите от самото 

обучение.  

Съвети и препоръки за 

обучители 

Много е важно обучителят да има добри познания за подхода 

на обучение чрез практически задачи и как да го използва.  

Също така е много важно обучителят да се подготви 

предварително и да има задълбочени познания по темата и 

проектите за практическо обучение, които възлага на 

участниците, за да им помага и да ги насочва в процеса на 

обучение. 

Вариации / възможност 

за адаптиране 

Съществува възможност упражненията да бъдат адаптирани 

за смесени или изцяло онлайн учебни сесии. Участниците 

могат да изпълнят всички стъпки онлайн. 

Наръчници и други 

ресурси 

Предоставяне на материали за Модул 3 и Проекти за 

практическо обучение по темата за зелени умения за 

опазване на околната среда на участниците преди началото 

на обучението.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




