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ABSTRACT: It’s been over ten years since the Law on Physical Education and Sports 
regulates the development of new pedagogical approaches and concepts for solving the 
contemporary problems of school physical education and sports. „Shumensko plateu“ 
Natural park – an attractive place for recreation and tourism. The natural conditions 
and the proximate vicinity of the park to the town of Shumen make it a favourite place 
for recreation, sports and tourism during all seasons. In this location can to be prac-
ticed the following sports: soccer, volleyball, badminton and frisbee. The following ex-
treme sports may also be practiced in the territory of „Shumensko plateu“ Natural park: 
mountain cycling, rock climbing, aerial and other sports.

The purpose of the article is to present some good practices and capabilities of the mod-
ule „tourism“ in the subtext of the legal framework for the introduction of the third hour 
of physical education and sport in schools.

KEYWORDS: modular training in tourism, physical education, tourism practices, tour-
ism, health prevention, recreation, rehabilitation, environmental education.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Изминаха над десет години откакто Законът за физическото възпита-
ние и спорта регламентира разработването на нови педагогически подходи и 
концепции за решаването на съвременните проблеми на училищното физи-
ческо възпитание и спорт.

Със заповед № РД–09–1038 от 27.07.2004 година на Министъра на об-
разованието и науката се утвърдиха модулите за организиране и реализиране 
на третия учебен час по предмета физическо възпитание и спорт. Въвежда-
нето на тази организационна форма за обучение в седмичното разписание от 
І до ХІІ клас наложи разработването на концепции, които да осигурят прак-
тическата реализация на изискванията, залегнали в заповедта на Министъра 
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на МОН. Основните цели и задачи в концепцията са насочени към създаване 
на условия за активна спортно-двигателна дейност на учениците, за форми-
ране на знания, умения и отношения за здравословен начин на живот. Това от 
своя страна предполага предоставянето на възможности за избор на форми, 
средства, иновативни методи и подходи. Тези предпоставки способстват за 
проявление, изява и развитие способностите на учениците в определен вид 
двигателна активност или спортна дейност [3].

Иновативният подход дава възможност за вариативност на учебното 
съдържание и позволява цялостната дейност да се ръководи съобразно цен-
ностната ориентация на ученика, от неговите интереси, потребности и инди-
видуални особености.

В инструкцията за организация и провеждане на модулното обучение 
са дадени следните указания: 

„Третият учебен час по физическо възпитание и спорт се реализира под 
формата на модули. Модулното обучение по предмета се осъществява съглас-
но решение на Педагогическия съвет на училището, съобразено с училищната 
и представената му общинска или държавна спортно-материална база, квали-
фикацията на учителите по физическо възпитание и традициите на училище-
то и региона. В един клас могат да се формират групи, избрали различни моду-
ли от предоставените им (техният брой не може да бъде повече от паралелките 
в съответния клас). Модулното обучение се провежда извън седмичното раз-
писание на часовете в училището. Модули, които са с продължителност 1–2 
часа се провеждат един път седмично, а модули с продължителност 4–6 часа 
(еднодневна или двудневна продължителност) един път месечно. Учителят 
подбира методиката за провеждането на модулното обучение, която трябва 
да бъде съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с 
възможностите на базата и времетраенето на модула“ [3].

Всичко казано до тук разкрива широки възможности на директори, 
учители и педагогически персонал в училище да приложи туристическата 
дейност в извънкласната и извънучилищната работа като форма и средство 
за възпитание и обучение.

Целта на нашето съобщение е да представим някои добри практики и 
възможности на модула „туризъм“ в подтекста на нормативната база за въ-
веждане на третия час по физическо възпитание и спорт в училище.

За постигане на целта използвахме основно теоретичния анализ, соци-
ологически метод – анкета с ученици от град Шумен, анализ на регионалните 
природни и антропогенни туристически ресурси на Шуменския развит ту-
ристически микрорайон и работа с учебна документация.

Туризмът като дейност.
В недалечното минало туристическата дейност е имала преди всичко 

развлекателен характер и се считала само като средство за задоволяване на 
потребностите на хората. В последните години все повече внимание се отда-
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ва и на социалните функции които изпълнява туристическата дейност. Днес 
могат да се изтъкнат и други специфични функции на туризма.

Туристическата дейност (в настоящия доклад имаме предвид соци-
алния туризъм1) е „свободна и спонтанна дейност“ за укрепване здравето 
и утвърждаване на здравословен начин на живот [1]. Според Маринов[2] 
главните области на влияние на туризма са: „културно-образователна, 
здравно-закалителна, двигателно приложна, емоционално-волева, социално 
психологическа, екологическа, физиологична“. Същият автор провежда много 
изследвания, с които доказва, че системното практикуване на туризма до-
принася за подобряването на показателите, характеризиращи физическата 
дееспособност.

Участието на учениците в туристическа дейност дават възможност за 
реализация на техния двигателен и интелектуален потенциал, възпитава чув-
ства и качества като патриотизъм, приятелство, взаимопомощ, воля, смелост, 
решителност и др. Това ни дава основание да изложим, че туризмът оказва 
комплексно въздействие върху психофизическото и социалното развитие на 
децата и осъществява образователни, здравни, социални, културни и възста-
новителни функции.

Не на последно място туризмът се прилага като средство за адаптира-
на физическа активност2 (АФА) за хората с увреждания. Тризмът подобрява 
качеството на живота им, на тяхната рехабилитация и социална интеграция, 
като се осигуряват необходимите условия за занимания. В тази насока включ-
ването на деца със специални образователни потребности (СОП) в училищ-
ните туристически мероприятия е добра възможност за приобщаването им 
към социалната среда.

В специалната педагогика туристическите занимания успешно могат 
да се прилагат за корекционно въздействие. Според Николова и Кирилова 
(2016 г.) „корекционното въздействие трябва да е комплексно, системно и 
цялостно, както и да е присъщо на всяка дейност, провеждана с децата със 
специални образователни потребности, независимо дали се отнася за учебна 
или възпитателна дейност, или за организиране на свободното им време“ [4]. 
Tуристическата дейност въздейства благоприятно и на децата в риск. Так-
ворян (2015 г.) разглежда този тип нецеленасочени въздействия като „процес 
на адаптация корекция към образователната среда, чрез общуване, нестан-
дартни задачи и игри“ [5].

1 Социален туризъм е форма на двигателна активност сред природата за подобряване на 
физическата работоспособност и емоционално обогатяване на личността чрез организиране на 
свободното време, отдиха, почивката и физическото възстановяване на гражданите. Понятие-
то е легално определено в глава 5, член 33а, б, в от Закона за физическото възпитание и спорта. 

2 Адаптираната физическа активност (АФА) е нова интердисциплинарна област на 
научното познание, включена в европейския образователен курикулум като специализация в 
директория „Спортни науки“. Тя е свързана с двигателната активност и спорта за хора с 
различни ограничения и увреждания. 

Туристически практики в училище
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Туристическата дейност има ясно изразена интегративна връзка с дру-

гите предмети, изучавани в училище, като география, история, биология, еко-
логия, история, музиката, изобразителното изкуство и др. Това е допълнител-
на предпоставка за повишаване на интереса, любознателността и мотивация-
та на учениците да участват в различните форми на туризма.

Модулното обучение по туризъм
Продължителността на модулите се регламентира чрез методически 

указания като за модул „Туризъм“ и всички разновидности на туризма са с 
продължителност 2, 4, 6 учебни часа. Като за съответните образователни сте-
пени са следните: 

✓ I – IV клас на начален етап на основната образователна степен са –2, 
4, 6 часа; 

Примерни форми за провеждане са: 
– разходка – съчетана с подвижни игри на местността; 
– излет – съчетан с подвижни игри, включващи приложни умения на 

местността; 
– екскурзия – (осъществява резултатна междупредметна връзка с дру-

гите общообразователни учебни предмети); 
– поход – (по равнинна и пресечена местност – планински терен), съ-

четан с обучение в ориентиране по азимут, чрез игри; 
– туристически празници – съобразно традициите, опазване на при-

родната среда и екологичното възпитание на учащите се; 
– състезания и надпревари на местността
✓ V – VIII клас на прогимназиалия етап на oсновната образователна 

степен 4 – 6 часа; 
Примерни форми за провеждане са: 
– туристически игри и сръчности сред природата (бивакуване, ориен-

тиране с компас и карта); 
– пешеходни походи; 
– скипоходи; 
– колопоходи; 
– туристически преходи (при летни и зимни условия); 
– изкачване на местни планински първенци; 
– катерене на изкуствена стена; 
– състезания и надпревари на месността.
✓ IX – XII клас на гимназиалния етап на средната образователна степен 

4 – 6 часа (с еднодневна или двудневна продължителност)
– Излети и походи със състезателен характер по ориентиране на мест-

ността. Туристически игри и сръчности сред природата (бивакуване, 
ориентиране с компас и карта); 

– скипоходи; 
– колопоходи; 
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– туристически преходи (и при зимни условия); 
– изкачване на местни планински първенци (катерене на изкуствена 

стена); 
– изкачване на популярни върхове; 
– походи по стъпките на известни българи; 
– тренировъчни лагери; 
– туристически събори и празници; 
– преглед на туристическата подготовка, планинско спасяване; 
– състезания и надпревари на местността.
От посочените методически указания за организиране на модула „Ту-

ризъм“ се експлицират разнообразни вариации и възможности за реализа-
ция на дейността в зависимост от кадровия потенциал и квалификация на 
кадрите, от традициите, антропогенните и природните ресурси в отделните 
региони.

Резултати от проучването: 
В училище СОУ „Сава Доброплодни“ град Шумен след обработката на 

проведената анкета констатирахме повишен интерес към модула „Туризъм“. 
От 210 отзовали се ученици от V до ХІІ клас – 63,2% изявяват желание да 
практикуват туризъм, 26,5% – спортни игри, 6,8% – водни спортове-плуване. 
Тези данни доказват, че туризмът е най-предпочитаният модул от учениците, 
защото са убедени в неговите образователни, оздравителни и спортни функ-
ции. Занятията ги привличат, защото се провеждат сред природата в еколо-
гична чиста среда и са наситени с голяма емоционалност и пространствена 
свобода.

Природният парк „Шуменско плато“ е подходящо място за провежда-
нето на третия час по физическо възпитание и спорт. Средната надморска 
височина е 350 метра, с най-висока точка 502 метра и площ 3895 хектара. Не-
посредствената близост до града 500–600 метра и добре изградената пътно-
алейна мрежа улесняват достъпа до всички негови точки. Многобройни са 
пешеходните и тематични маршрути (фигури № 1, 2, 3), които обхождат пар-
ка и отвеждат до интересни теренни и скални форми. Особено подходящи 
и интересни за излет с учениците са: Екологичният маршрут, съчетан с ден-
дрологична пътека от ТК „Орбита“ – пещера „Русалка“ – пещерата „Бисер-
на“ – „Кьошковете“; маршрут от местността „Кьошковете“ – „Старият град“ 
– резерват „Букака“ – хижа „Букаците“; Екстремният маршрут от комплекс 
„Бохеми“ – Дивдядовски скални венци – скален феномен „Охлюва“ – ком-
плекс „Създатели на Българската държава“ и други.

Туристически практики в училище
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Фиг. № 1

По откритите пространства и пред туристическите заслони има въз-
можност за игра на футбол, волейбол, утбол и други игри сред природата. 
Добрата проходимост на гората предоставя оптимални условия за практику-
ването на ориентиране и планинско колоездене. Разработени и са маркирани 
тренировъчни маршрути за начално обучение по ориентиране.

Фиг. № 2
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По-голямата част от района е картографирана, което позволява да се ра-

боти за формиране на знания и умения по топография. Наличието на оборуд-
вани и обезопасени скални полигони дава много добра възможност за провеж-
дането на начално обучение и усъвършенстване по спортно катерене (Фиг. № 
4). Този вид дейност е особено актуална, тъй като международната нормативна 
база на ICC-международна комисия по състезателно катерене и учебните пла-
нове и програми на Федерацията на Българските алпийски клубове(ФБАК) да-
ват възможност за обучение и тренировки още от предучилищна възраст.

Фиг. № 3

Налице са множество места за обучение за изграждане и оборудване 
на биваци. В тази дейност съществуват възможности за интегриране на дей-
ностите от модула „Туризъм“ със скаутизма и обучение на техника по „Оце-
ляване“.

Фиг. № 4

Туристически практики в училище
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Тези природни дадености и видове спортни дейности мотивират уче-
ниците и повишават интереса им към двигателната дейност на открито, сред 
природата. Това позволява да се решават в по-голяма степен оздравителните 
задачи за повишаване на съпротивителните сили на детския организъм, за 
нормално физическо развитие и психо-физическа рекреация. Богати възмож-
ности за реализация на модула „Туризъм“ се предоставят и от природните 
ресурси на историко-археологически резерват „Мадара“. Той също е картог-
рафиран и предоставя условия за практикуване на различни видове туризъм. 
Още повече, че там е трасирана прекрасна екопътека „Мадарски конник“.

Експонираните до тук ресурси могат да бъдат допълнени от прекрасни-
те условия на Източна Стара планина и Предбалкан в близост до град Смядо-
во, град Преслав и град Върбица. В тези части на Шуменска област функцио-
нират туристически хижи и други места за настаняване и хранене на ученици.

Анализът на практическия опит до настоящия момент за реализацията 
на третия час по физическо възпитание и спорт и проучените възможности 
на региона ни позволяват да направим следните изводи: 

1. Учениците от прогимназиална и гимназиална степен проявяват под-
чертан интерес към модула „Туризъм“.

2. Ресурсите и потенциалът на град Шумен и Шуменска област предос-
тавят максимални възможности за пълноценно решаване на задачите на фи-
зическото възпитание в третия час –модул „Туризъм“.

3. Анализираните природни и антропогенни ресурси осигуряват реа-
лизацията на междупредметните връзки в сложния съвременен образовател-
но-възпитателен процес в сегашното българско училище.

4. Туристическите практики в училище са достъпни и могат да изпъл-
няват рекреационна и рехабилитационна функция за деца със СОП.
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