ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ
“АНИМАТОР В ТУРИЗМА”
СПЕЦИАЛНОСТ „ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ", код по СППОО 8120402, трета
степен по професионална квалификация
Аниматорът отговаря за планирането, разгласяването и провеждането на анимационните програми в
туристически обекти, като въвлича, мотивира, участва и подпомага участието на туристите в тези програми. Говори
на достъпен и разбираем за повечето туристи език и с дейността си допринася за активно и разнообразно
прекарване на свободното време на туристите, като ги насърчава и стимулира да го оползотворяват според
предпочитанията си.
Аниматорът в туризма извършва подготвителни, основни и заключителни дейности:
- Подготвителните дейности на аниматора включват: предварителни проучвания за специфичните характеристики на
туристите, за техните очаквания и предпочитания за оползотворяване на свободното им време; осигуряване на
необходимото оборудване и обзавеждане на анимационния офис; разработване на обща и специализирани
анимационни програми, организационни планове, план-сметки и бюджети; извършване на резервации в
туристическите обекти за провеждане на екскурзоводска анимация и на различни анимационни прояви извън хотела;
ангажиране на външни изпълнители на анимационни програми и събития; осигуряване на необходимите материали,
технически средства и аксесоари за провеждане на различни видове анимация; подготовка на залите, сцените,
площадките и обектите; изготвяне на информационни и рекламни материали за предлаганите анимационни
програми и изяви;
- Основните дейности на аниматора включват: установяване на професионални контакти с туристите; представяне
на анимационните програми; рекламиране на анимационните мероприятия и мотивация на туристите за участие в
тях; групиране на туристите и включването им в различни анимационни програми и изяви; провеждане на
анимационните програми, мероприятия и прояви както на български, така и на чужд език; осигуряване на
безопасност на туристите по време на участието им в анимационни мероприятия; изпращане на туристите и
проучване на тяхната удовлетвореност от проведената анимационна програма;
- Заключителните дейности на аниматора включват: анализ на резултатите от реализацията на анимационните
програми; връщане в изправно състояние на наетите материално-технически средства; привеждане в изправност и
съхранение на анимационното оборудване.Организаторът на туристическа агентска дейност изпълнява основно
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посреднически, търговски, информационни и комуникационни дейности, свързани с планирането, представянето и
продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания.

Какви знания, умения и компетенции ще придобиете след обучението?
Цели на обучението:
1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална
подготовка единна за всички професионални направления.
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
-

Може да организира и контролира спазването на правилата за безопасно провеждане на анимационните

мероприятия;
-

Умее да осъществява ефективна комуникация както с туристите, така и с колегите от туристическата

фирма (хотел, туроператор, туристическа агенция, организатор на делови и конгресни събития и др.);
-

Може да работи в екип при разработването и подготовката на анимационната програма, при

изпълнението и при отчитането на резултатите;
-

Притежава предприемачески и творчески умения за разработване на нови анимационни програми;

-

Може да използва компютър и мултимедийни продукти и техника при разработването, изпълнението и

отчитането на анимационната програма;
-

Познава стопанското и политическото устройство на страната, разбира съществуващите икономически

отношения, процеси и явления в сферата на туризма.
2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията"
при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от
професионално направление " Пътувания, туризъм и свободно време".
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
-

Може да прилага процедури съгласно изискванията в случай на природни бедствия (пожар, наводнения

и др.), терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на туристическа
анимация;
-

Познава законодателството в областта на туризма;

-

Познава географските, културните и историческите особености на маршрутите в България;

-

Разбира същността, етапите и средствата, методиката и технологията за осъществяване на
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туристическите прояви;
-

Познава традициите и културата на различни народи;

-

Зачита религиозните и културните особености на туристите, без да проявява дискриминация по пол,

религия, раса или вероизповедание.
3. Цели за формиране на специфични професионални компетенции за изпълнение на дейностите от
"Профила на професията" при обучението по специалност " Туристическа анимация" задължителна професионална
подготовка.
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
-

Може да осъществява спортна анимация на български и чужд език.

-

Може да осъществява детска анимация на български и чужд език.

-

Може да осъществява фолклорна анимация на български и чужд език.

-

Може да осъществява хотелска анимация на български и чужд език.

-

Знае как да осигурява безопасно провеждане на различните видове анимационни програми.

-

Знае как проверява техническите устройства, помещенията и съоръженията, използвани за провеждане

на забавления на туристите.
-

Може да прилага процедури в случай на пожар, наводнения, терористичен акт или друго необичайно

събитие в местата за провеждане на туристическа анимация.
-

Може да подготвя отчети за проведените анимационни мероприятия.
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