ЕЛАБОРАТ ЗА ОБУКА НА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ
Со овој елаборат се определуваат содржините, наставниот кадар, роковите за пријавување на
кандидати, роковите за полагање на модулите како и останатите институционални и организациски
аспекти за организирање на обука на туристички водичи дадени во продолжение на овој документ.
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА
УСТАНОВАТА/ИНСТИТУЦИЈАТА
1.

Датум на аплицирање

2.

Назив на
установата/институцијата
за образование на
возрасни

4.

Овластено лице

Декан, Проф. д-р Сашо Коруновски

5.

Податоци за контакт

Адреса: Кеј Маршал Тито 95

Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Телефонски број: +389 76 355 501
E-mail адреса: ftu@uklo.edu.mk
6.

Податоци за
координаторот на
програмата

Име и презиме: М-р Михаел Ристески
Работна позиција: Асистент
Квалификација: М-р по туризам
Телефонски број:
Адреса на е-пошта: Michael Risteski <risteski_m@yahoo.com>;
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7.

Назив на програмата

Програма за обука за туристички водич

8.

Опис на програмата

Изработката на Програмата за обука за туристички водич е во согласност со ЕУ Регулативата
за професионални квалификации која ги утврдува содржините, начините и условите за
спроведување на обука за туристички водичи. Бидејќи туристичките водичи всушност се
претставници на градовите, регионите и државата за која се обучуваат да ја претстават пред
туристите, нивната улога е на професионален начин и со соодветни познавања да го
промовираат културното и природното наследство, едновремено придонесувајќи да се
обезбеди одржливост во туристичкиот развој на дестинациите.
Програмата за обука опфаќа теоретски и практичен дел кој ќе се реализира во 610 единици за
обука (една единица е еквивалент на еден час).
Теоретскиот дел содржи општ и посебен дел со кој кандидатот се здобива со потребните
знаења предвидени во содржината на предметите.
Со практичниот дел од програмата се подразбира реализирање на студиска и
демонстрациска тура заради стекнување практични знаења и демонстрирање на стекнатото
знаење на кандидатот во пракса.
Испитот исто така се состои од теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел од испитот се
состои од проверка на знаењето од предметите кои се составен дел од општиот и посебниот
дел на програмата за обука. Практичниот дел од испитот подразбира симулација на водење
на група туристи при што кандидатот практично го покажува знаењето кое го стекнал од
предвидената програма за обука на туристички водич на јазикот/јазиците кои претходно ги
навел во пријавата.

9.

Профил на учесникот на
програмата

1.
2.
3.
4.
5.

Да биде државјанин на Република Македонија
Да има живеалиште на територијата на Република Македонија
Да има најмалку средна стручна подготовка
Да има положен курс за прва помош
Кандидатот задолжително пријавува минимум еден странски јазик (светски или
европски) на кој на крајот од програмата за обука го полага практичниот испит.

ЗАБЕЛЕШКА: точките 1, 2 и 3 се од член 40 од Законот за туристичка дејност, а точките 4 и 5
се од член 19 од правилникот.
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10. Планиран број на
учесници во програмата

Не е ограничен.

11. Цели на програмата

Врз основа на член 39 ОД ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ основните цели на овој
елаборат е креирање на обука и модули за туристички водичи кои ќе бидат компетентни на
домашните и странските посетители во Република Македонија им ги презентира природните и
антропогените туристички атрактивности, историјата на земјата и културно-историските
споменици, уметнички дела, етнографски и други атрактивности, историски настани, легенди и
личности за тие настани, општественото уредување на земјата и има комуникативни
способности општи познавања од туризмот и психологијата на туризмот и го познава јазикот
кој го користат странските туристи.

12. Резултати од програмата

Креиран материјал за модулите кои ќе се изучуваат на Обуката за туристички водичи,
запишувани кандидати за туристички водичи, организирана теоретска и прачктична настава за
потребите на обуката, како и организиран теоретски и практичен испит за учесниците на
обуката. Крајните резултати се обучени туристички водичи кои ќе одговорат на поставените
цели на програмата, како и позитивна евалуација за обуката и наставниот кадар кој ја одржува
обуката.
Од новата програма се очекува да се креираат кадри кои ќе бидат на еднакво рамниште со
колегите од другите земји во Европа и развиените држави во светот. Со оваа програма се
решава прашањето и на познавањето на странските јазици што претставува основа во
туристичкото водење.
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13. Критериуми за влез во
програмата

А. Кандидатите што немаат универзитетска диплома од областа на туризмот, треба да ја
поднесат следната документација:
1. Уверение за државјанство
2. Извод од матична книга на родени
3. Доказ за завршено најмалку четиригодишно средно образование (копија од диплома
заверена на нотар)
4. Уверение за положен курс за прва помош (се поднесува пред полагањето на
практичниот испит)
5. Уплата во износ од 15.000,00 денари на жиро сметка на факултетот со цел на дознака
„обука на туристички водичи – теоретски општ и посебен дел“
6. Такса во износ од 5.000,00 денари на посебна жиро сметка на факултетот за полагање
на практичниот испит по регион
ЗАБЕЛЕШКА: Точките од 1 до 5 се од член 19 на Правилникот за туристички водичи, а
точка 6 е од член 27 од Правилникот
Б. Кандидатите кои претходно дипломирале на факултет за туризам и угостителство на насоките
туризам, гастрономија и исхрана и диететика или хотелско – ресторанска се ослободени од
полагање на теоретскиот дел од обуката и истите се упатуваат на полагање на практичниот испит.
Овие кандидати треба да поднесат:
1. Уверение за државјанство
2. Извод од матична книга на родени
3. Доказ за завршено соодветно високо образование на факултет за туризам и
угостителство (копија од диплома заверена на нотар)
4. Уверение за положен курс за прва помош (се поднесува пред полагањето на
практичниот испит)
5. Административна такса во износ од 3.300,00 денари на жиро сметка на факултетот
6. Такса во износ од 5.000,00 денари на посебна жиро сметка на факултетот за полагање
на практичниот испит по регион
ЗАБЕЛЕШКА: Уплатите и условите за кандидатите со туризам се согласно член 24 од Правилникот
Вкупен број на часови

14. Времетраење на
програмата

Изразено во проценти

Теорија

360

59%

Пракса

240

39%

Оценување

10

2%
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*Други информации
Број на часови неделно:
Траење на програмата во месеци/години:
Дополнителни коментари:
15. Форми на спроведување на
наставата

Форми на
спроведување

Забележи

Настава во училница/кабинет
Практична настава
Електронско учење
16 . Методи во наставата

Настава на далечина
Метод
Предавање
Дискусии во група

Забележи

Набљудување
Истражување/откривање
Учење преку симулации
Учење насочено кон решавање на
проблеми
Практична настава во
работилница/кабинет
Обука на работно место
Индивидуална настава
Самонасочено учење
Посети/студиски патувања
Друго (специфицирај):
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20. Самоевалуација/ внатрешна Алатки/методи (прашалници, дискусии, извештаи за спроведена евалуација)
Времетраење: Заедно со теоретскиот дел од испитувањето на кандидатите, тие ќе бидат
евалуација
обрвзани да пополнат прашалници преку кои ќе се спроведе евалуација на обуката и
наставниот кадар.
Наставниците ќе бидат запознати со резултатите од самоевалуацијата со цел да го подобрат
работењето со идните генерации на кандидати.
21. Наставен кадар

Општ дел
Предмет

Наставник

Основи на светската историја;
Основи на историјата на уметност,
архитектура и култура;
Општествено-политички систем на ЕУ;
Светски туристички региони;
Деловна етика и комуникациски
техники и вештини во туризмот;
Менаџмент на групи;
Деловно работење во туризмот.

Проф. д-р Пере Аслимоски
Проф. д-р Сашо Коруновски

Број на
часови
(6+4)
(6+4)

Проф. д-р Јове Кекеноски
Проф. д-р Иванка Нестороска
Проф. д-р Лилјана Баткоска

(6+4)
(6+4)
(12+8)

Проф. д-р Зоран Тунтев
Проф. д-р Лидија Симонческа

(12+8)
(6+4)

Посебен дел

Moдул
Историја на Македонија;
Туристичка географија на Македонија;
Културно наследство на Македонија;
Туризам и економски развој на РМ;

Наставник

Проф. д-р Пере Аслимоски
Проф. д-р Науме Мариноски
Проф. д-р Сашо Коруновски
Проф.
д-р
Симона
Мартиноска
Општествено уредување и законската Проф. д-р Ристо Речкоски
регулатива од областа на туризмот во РМ.
22.

Поддршка на
учесниците

Број на
часови
(12+8)
(12+8)
(12+8)
(12+8)
(6+4)

Учесниците на обуката за туристички водич ќе имаат институционална поддршка од
Координаторот за обуката, како и од Службите на Факултетот за туризам и угостителство –
Охрид.
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23. Опрема и наставни
помагала

24.

25.

3 интернет линии со вкупна брзина од 46Мбпс
Компјутерска училница со 20 компјутери
8 училници опремени со презентациона опрема
1 амфитеатар опремен со презентациона опрема
Опрема за учење на далечина Polycom 7000HDX
Веб страна на факултетот на која се објавуваат огласи и резултати

Рокови за пријавување на Кандидатите ќе може да се пријават според Конкурс кој ќе биде објавен од страна на
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, два пати во текот на една академска година
кандидати
и тоа во Јуни и Декември.
Рокови за полагање на За кандидатите се определуваат три испитни рокови во текот на една академска година и тоа:
- Декември – втора недела
теоретскиот и практичниот
- Јуни – последна недела
испит
- Октомври - втора недела
Самофинансирање
врз основа на уплатите од учесниците
Финансирање
на
програмата

Други установи/институции Министерство за економија – Сектор за туризам
Стопанска комора за туризам
Здружение на туристи водичи и придружници.
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
27. Место на
спроведување

26.

28. Изјава

29. Име и презиме на Деканот

Јас долупотпишаниот/ата:
- ја потврдувам точноста на информациите содржани во формуларот
- потврдувам дека формуларот е пополнет согласно Прирачникот за верификација на
посебни програми за образование на возрасни
- потврдувам дека сите потребни услови за спроведување на програмата се исполнети
- се согласувам да се врши мониторинг на спроведувањето на програмата од надлежните
институции
Проф. д-р Сашо Коруновски

Потпис и печат на
установата/институцијата
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АНЕКС 1
Доколку посебната програма е од модуларен тип, наместо полињата 17 и 18 се пополнува АНЕКС 1, за секој модул одделно.
Назив на
модулот

Опис

Резултати
(знаења, вештини,
компетенции)

Статус Времет
(задолжите раење
лен/
(часови)
изборен)

Период на
оценување

Методи на
оценување

Критериуми за
оценување

Времетр
аење на
оценува
њето
(мин.)
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