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Въведение
Този документ се изпълнява в рамките на проекта Erasmus + Your Local Guide, който има за
цел да създаде набор от инструменти за цифрови умения за експерти в управлението на
туристически дестинации и има за цел да продължи проучването на текущата сцена в
страните партньори във връзка с:
1. Дигиталните умения, необходими в управлението на дестинации
2. Дигиталните нужди, свързани с туристическия сектор
3. Настоящи положения, свързани с работата и заетостта в туризма
4. Предоставяне на цифрови курсове за обучение и пригодност за заетост
5. Европейски стратегии и инициативи свързани с дигиталните умения и възрастните хора
6. Механизъм на валидация

Проучването ни помага да разберем какви цифрови умения са налични в момента и кои
цифрови умения биха били полезни за усвояване. Освен това, реализираният в рамките на
този проект цели да създаде инструментариум за цифрови умения за възрастни хора, които
искат да работят в сферата на туризма.
Основната целева група са възрастни учащи, възрастни, работещи в туристическия сектор или
лица, пенсионирани и желаещи да намерят нова кариера в този сектор като експерти в
управлението и промоцията на дестинациите. Това може да бъде чудесна възможност за
възрастните хора да поддържат ума си ангажиран и предизвикан и да останат активни в
общността.
Очакваният резултат е повишаване на ниските дигитални умения на човешките ресурси за
възрастни в маркетинга и мениджмънта на туристическа дестинация, възрастни хора както от
цифров, така и от недигитален произход.
Нашата цел е да разработим обучителен комплект - ЕКСПЕРТ ПО МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ТУРИЗЪМ, който ще включва практически и практически приложим наръчник за
асоциации, свързани с туризма, консултантски и бизнес организации, подпомагащи
организациите (посредническа целева група), които да им улеснят прилагането на цялостно
обучение за възрастни хора по темата за управление на туристическите дестинации. Учебният
комплект ще включва четири наръчници, с елементи на тема „Дигитални умения в туризма“,
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„Стратегии и най-добри практики“, „Популяризиране на туристическа дестинация“ и
„Социални медии“ за дестинация за туризъм.

Резултати от проучванията на целевите групи по държави
Румъния

Данни за участниците
Участие взеха общо 21 респонденти, 5 мъже и 16 жени, всички със страна на пребиваване
Румъния. Над 95% от анкетираните имат университетско образование, в момента са заети и
вече имат трудов стаж.
Френският и английският са най-говоримите чужди езици от респондентите в Румъния, но
испанският и италианският имат дял от почти 10%.
Когато става въпрос за трите най-важни лични качества, които един служител в туризма
трябва да има, има силен склонност към отношението към туристите и личната организация
на работещите в туризма. По отношение на най-важните лични качества, които се изискват за
работа в туристическия сектор, редът беше следният:
•Позитивно отношение
• С любезното съдействие
• Управление на времето и организация
• Творчество
• Емпатия
• Капацитет за иновации
• лидерство

Дигитални умения, необходими в управлението на дестинациите
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По отношение на управлението на дестинацията 19 респонденти са запознати с този термин,
а двама души нямат познания за него. 14 души са имали работа, изискваща предишни
цифрови умения, но само 5 лица са посещавали специално обучение, включително
неофициално обучение, насочено към подобряване на цифровите умения. Това показва, че за
наемането на работа са необходими цифрови умения, но малък брой хора участват в
обучения за придобиване на такива способности.
Нивото на участниците със следните цифрови дейности е както следва:
• Информационна грамотност (достъп до Интернет, намиране на информация онлайн,
учене / изучаване онлайн, печат / сканиране на документи, попълване на онлайн
формуляри, изтегляне / качване на документи) - средно претеглено 4,40, като 65% от
анкетираните имат високо ниво.
• Създаване на цифрово съдържание (Създаване / изтриване / преименуване на папка
или файл, Настройка на текст в Microsoft (или Mac) Word, Настройка на електронна
таблица в Microsoft (или Mac) Excel, Настройка на презентация в Microsoft (или Mac)
PowerPoint , Съставяне, изпращане / получаване на имейли) - средно претеглена
стойност 4,20, като 60% от анкетираните са с високо ниво, а 5% - с много ниско ниво.
• Комуникация и сътрудничество (Използване на социални медии, Споделяне на
медии (снимки, видео, файлове), Способност за извършване на телефонно или видео
разговор на компютъра или на някое цифрово устройство) - средно тегло 4,20, като
45% от анкетираните имат високо ниво и 35% с много добро ниво.
• Безопасност (Създаване на силни и уникални пароли, знаете какви неща могат да
споделят или не онлайн, Сърфирайте безопасно онлайн, Идентифицирайте
потенциално вредни спам имейли, Свържете се сигурно с WIFI мрежа, Способна да
намерите помощ за решаване на проблеми и отстраняване на проблеми) - средно
претеглено 3, 32, като само около 16% от анкетираните имат високо ниво, 26% имат
много добро ниво и 37% имат добро ниво.
Като цяло най-ниската средно претеглена стойност е в случай на категория Безопасност,
който аспект би се нуждаел най-вече от подобрение. Най-добрият резултат е в
категорията Информационна и информационна грамотност.
По отношение на инструментите, които са използвали за създаване / редактиране на
съдържание, най-използваният е Photoshop, следван от Illustrator и Audacity; никой не
използва Camtasia.
По отношение на другите подходи на цифрови умения, които искат да получат, списъкът
ще изглежда така:
• Основно ИТ програмиране и разработка на ИТ софтуер
• Графично и фото редактиране
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• Видео редактиране
• Използване на комуникационни платформи
• Създаване на рекламни материали, създаване на уебсайтове
• Уеб дизайн
• Защита на данни
• SEO
• Способност за намиране, оценка, използване, разпространение и създаване на
съдържание и умения за „компютърно мислене“
• Онлайн работа
• Всякакви цифрови новини.

В заключение, в Румъния в областта на туризма и извън него се изискват цифрови умения и
хората изглежда имат основните познания в тази област. Необходими са обаче подобрения,
особено в областта на киберсигурността и защитата на данните. Хората изглежда се
интересуват от развитието на графичното програмиране и уменията за редактиране, но те са
отворени да научат нови неща във всеки аспект на дигиталното образование.
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Италия

Данни за участниците
Общо имаше 22 участници, 7 мъже и 15 жени и всички тези страни на пребиваване бяха
Италия. Тук следват разпределението на образователното ниво: i) 1 основно училище ii) 6
гимназия iii) 2 професионално училище и iv) 13 университет; що се отнася до настоящата
заетост на участниците, само 2 от 22 са обявени за безработни към момента на попълване на
въпросника.
Френският и английският са най-говоримите чужди езици от респондентите в Италия.
Когато става дума за трите най-важни лични качества, които един туристически служител
трябва да притежава, има силна склонност към отношението към управлението на времето и
организацията, веднага след това от любезността и позитивното отношение. По отношение на
най-важните лични качества, които се изискват за работа в туристическия сектор, редът беше
следният:
• Управление на времето и организация (17)
• С любезното съдействие (15)
• Положително отношение (11)
• Иновационен капацитет (8)
• Творчество + съпричастност (6)
• Лидерство (4)
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Дигитални умения, необходими в управлението на дестинациите

По отношение на управлението на дестинацията само 4 респонденти са запознати с този
термин, а 18 души не знаят за него. 13 души имаха работа, изискваща предишни цифрови
умения, но само 7 души посетиха специално обучение, включително неофициално обучение,
насочено към подобряване на цифровите умения. Това показва, че за наемането са
необходими дигитални умения, но по-малък брой хора участват в обучения за придобиване
на такива способности.
Нивото на участниците със следните цифрови дейности е както следва:
• Информационна и информационна грамотност (достъп до Интернет, намиране на
информация онлайн, учене / учене онлайн, печат / сканиране на документи,
попълване на онлайн формуляри, изтегляне / качване на документи) - почти 34% от
анкетираните имат високо ниво.
• Създаване на цифрово съдържание (Създаване / изтриване / преименуване на папка
или файл, Настройка на текст в Microsoft (или Mac) Word, Настройка на електронна
таблица в Microsoft (или Mac) Excel, Настройка на презентация в Microsoft (или Mac)
PowerPoint , Съставяне, изпращане / получаване на имейли) - 33% от анкетираните с
високо ниво и около 12% с много ниско ниво (силно увеличени, когато става въпрос за
създаване на електронна таблица и презентация).
• Комуникация и сътрудничество (Използване на социални медии, Споделяне на
медии (снимки, видео, файлове), Способност за извършване на телефонни или видео
разговори на компютъра или на някое цифрово устройство) - около 23% от
анкетираните с високо ниво и почти 9% с много ниско ниво.
• Безопасност (Създаване на силни и уникални пароли, знайте какви неща могат да
споделят или не онлайн, Сърфирайте сигурно онлайн, Идентифицирайте потенциално
вредни спам имейли, Свържете се сигурно с WIFI мрежа, Способна да намерите помощ
за решаване на проблеми и отстраняване на проблеми) - само около 21% от
анкетираните с високо ниво и 12% с много ниско ниво.

Като цяло най-ниското ниво е в категорията на безопасността, заедно с създаването на
цифрово съдържание. Най-добрият резултат е в категорията Информационна и грамотна
информация.
Що се отнася до инструментите, които са използвали за създаване / редактиране на
съдържание, най-използваният е Photoshop, следван от Illustrator и Audacity.
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В заключение, цифрови умения са необходими в Италия в областта на туризма и извън него, а
хората изглежда имат основните познания в тази област. Необходими са обаче подобрения,
особено в областта на киберсигурността и защитата на данните. Хората изглежда се
интересуват от развитието на графичното програмиране и уменията за редактиране, но те са
отворени да научат нови неща във всеки аспект на дигиталното образование. В допълнение
към това, статистиката, която трябва да доведе до по-нататъшни изследвания и дискусии, е не
толкова високата разлика между най-ниското и най-високото ниво в няколко категории, като
създаване на цифрово съдържание, комуникация и сътрудничество и безопасност. Такава
малка пропаст очертава необходимостта от по-нататъшно усъвършенстване, за да се даде на
хората, дори и на хора, обучени в някои цифрови умения, повече знания и самочувствие,
когато става въпрос за използването на ИТ инструменти.

Испания
Информация за респондентите
Имаше 23 респонденти, от които 15 бяха жени и 8 мъже, всички жители в Испания. От тях над
56% са завършили университетско образование, над 30% са завършили професионално
обучение и над 13% са завършили средно образование. Понастоящем над 81% от участниците
са заети, а само 8% от участниците нямат трудов стаж.
Испанският и английският са най-говоримите езици в Испания, следвани от френски с 30% от
говорителите.
Относно 3-те най-важни атрибута в туристическия сектор, участниците решиха управлението
на времето и организацията като най-важното качество, последвано отблизо от позитивно
отношение и съпричастност. Редът на предпочитанията ще бъде следният:
- Управление на времето и организация
8
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-Позитивно отношение
- Емпатия
- Творчество
- С любезното съдействие
- Капацитет за иновации
- лидерство

Дигитални умения, необходими в управлението на дестинациите

Когато става въпрос за термина управление на дестинацията, 9 души от анкетираните са
запознати с него, докато 14 души не са. Само 7 души бяха длъжни да имат предишни цифрови
умения преди да влязат в новата работа, а 8 души посетиха специално обучение за
подобряване на уменията си. Статистиката показва, че цифровите умения не са толкова
необходими, колкото другите качества за работа и намален брой хора посещават курсове за
подобряване на техните способности.
По отношение на дигиталните дейности нивото на участниците е следното:
• Информационна и информационна грамотност (достъп до Интернет, намиране на
информация онлайн, учене / изучаване онлайн, печат / сканиране на документи,
попълване на онлайн формуляри, изтегляне / качване на документи) - средно
претеглено 3,70, като над 34% от анкетираните имат добро ниво и същия процент с
много добро ниво.
• Комуникация и сътрудничество (Използване на социални медии, Споделяне на
медии (снимки, видео, файлове), Способност за извършване на телефонно или видео
разговор на компютъра или на някое цифрово устройство) - средно тегло 3,48, като над
52% от анкетираните имат добро ниво.
• Създаване на цифрово съдържание (Създаване / изтриване / преименуване на папка
или файл, Настройка на текст в Microsoft (или Mac) Word, Настройка на електронна
таблица в Microsoft (или Mac) Excel, Настройка на презентация в Microsoft (или Mac)
PowerPoint , Съставяне, изпращане / получаване на имейли) - средно претеглено 3,26,
като 47% от анкетираните са с добро ниво, а само 8% - с високо ниво.
• Безопасност (Създаване на силни и уникални пароли, знаете какви неща могат да
споделят или не онлайн, Сърфирайте безопасно онлайн, Идентифицирайте
потенциално вредни спам имейли, Свържете се сигурно с WIFI мрежа, Способна да
намерите помощ за решаване на проблеми и отстраняване на проблеми) - средно
9
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претеглено 3, 13, като над 56% от анкетираните имат добро ниво, 8% имат високо ниво
и 4% имат много ниско ниво.
За възобновяване категорията на безопасност е с най-ниска средно претеглена стойност,
което показва, че тя трябва да бъде засилена. Напротив, информационната и информационна
грамотност получиха най-добрата средна стойност.
Позовавайки се на четирите инструмента, предложени в анкетата за редактиране или
създаване на съдържание, Photoshop е най-използваният, следван от илюстратор и със
същите резултати Audacity и Camtasia.
В заключение, цифровите умения не са широко необходими в Испания в областта на туризма
и затова хората имат основни познания за тях. Въпреки това те трябва да бъдат подобрени,
особено в сектора на безопасността.

Ирландия
Проучването беше разпространено онлайн чрез социални медии и имейл. 21 потребители
отговориха на проучването, като по-голямата част от тях живеят в Ирландия (90%), докато 10%
споменават, че живеят в Испания. По-голямата част от участниците в проучването (57%) са
жени и 33% мъже. 10% предпочитат да не споменават техния пол. По отношение на възрастта
10

Erasmus+ Strategic Partnership - 2017-1-RO01-KA202-037435

по-голямата част от анкетираните са на възраст между 60 и 70 години (45%), а 35% са на
възраст между 50 и 60 години. Що се отнася до образованието, повечето от анкетираните
казват, че имат висше / висше образование (43%) и 29%, че са посещавали професионално
училище. Освен това понастоящем повечето от потребителите са заети (68%) и всички имат
трудов стаж. И накрая, всички респонденти говорят английски, а мнозина говорят и втори
език, като испански (24%), френски (19%) и немски (14%).
На въпроса за най-важните атрибути, необходими в туристическия сектор, мнозинството
(52%) споменават положително отношение. Останалите атрибути са избрани в следния ред:

- Управление на времето (48%)
- Лидерство (43%)
- любезност (43%)
- креативност (38%)
- Капацитет за иновации (33%)
- Емпатия (29%)

Интересно е, че 67% от анкетираните са казали, че са запознати с понятието „Управление на
дестинации“. Освен това мнозинството (57%) казаха, че в един момент от тях е помолено да
имат цифрови умения за работа. 52% обаче не са се обучавали да развиват своите цифрови
умения.
На въпроса за техните компетенции за различни цифрови дейности по-голямата част от
анкетираните оценяват своите знания и умения над добри. Този резултат показва, че
възрастните хора в Ирландия имат добро ниво на дигитални компетенции в много различни
дейности. Обаче безопасността онлайн е с най-нисък резултат (30% споменават, че нивото на
тяхната компетентност е ниско, а 19% е много ниско).
Относно цифровите инструменти, които са използвали, само 4 от 21 отговориха на въпроса.
Всички те споменаха, че са използвали Photoshop, 2 от тях са използвали дързост и Camtasia, а
1 респондент е използвал илюстратор.
В заключение, въпреки че възрастните хора в Ирландия изглежда имат задоволително ниво
на дигитални умения, все още има място за подобрение, особено в областта на цифровите
умения, свързани с работата и по въпросите на киберсигурността. Като цяло дигиталните
умения са много важни на пазара на труда, но по-възрастните служители не получават
достатъчно обучение.
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България
В България проучването беше разпространено чрез платформите за уеб и социални медии на
Търговско-промишлената палата в Русе. Той беше изпратен и до заинтересовани страни от проектите
като туристически агенции и клубове за възрастни със седалище в Русе.
Общо въпросникът получи двадесет отговора - най-вече от хора със седалище в България (19 души) и
един човек, живеещ в Испания.
По-голямата част от анкетираните са жени (70%), докато само 6 мъже (30%) са отговорили на
въпросите.
По отношение на възрастта най-голям брой отговори бяха от хора, по-малки от 50 години (65% от
всички отговори). Все пак старшите възрастови групи демонстрират прилична активност от 35%.
Повечето от анкетираните притежават висше образование (75%), трима от тях (15%) са с
професионална квалификация, а двама не са посочили образователното си ниво.
Почти 80% от всички са заети и почти всички (95%) имат известен професионален опит.
По отношение на владеенето на чужди езици, изненадващо английският заема първо място - 80% от
хората казват, че го говорят. Следва го руски - 60% и немски - 25%. Второто място на руския език може
да се обясни с факта, че той е бил задължителен чужд език за всички ученици до 1990 г. и
следователно по-старите поколения го владеят много добре. През последните дни английският и
немският език се утвърдиха като най-разпространените чужди езици в училище в съответствие със
западната политическа и икономическа ориентация на България.
Втората част на проучването съдържаше по-специализирани въпроси относно туристическия сектор и
цифровите умения.
В тази връзка, на въпроса „Какви според вас са трите най-важни лични качества, които трябва да
притежавате, за да работите в туристическия сектор?“ Повечето хора се обединяват около три
отговора: положително отношение (65%), учтивост (60%) и управление на времето и организация
(55%). Независимо от това, отговорите, подчертаващи качества като креативност (40%) и иновативни
способности (25%), не трябва да бъдат подценявани.
Относно знанията на хората за термина Организация за управление на дестинации, мнозинството
казва, че не са запознати с концепцията (60%). Отговорите не са изненадващи, тъй като, както е
обяснено в глава „Национална актуална сцена, свързана с организациите за управление на
туристически дестинации“ от подробния анализ за България, създаването на ДМО започна в началото
на 2019 г.
Що се отнася до въпросите за цифровите умения, почти 95% посочват, че са имали работа, изискваща
цифрови умения.
От друга страна, само 55% са посещавали обучение, насочено към подобряване на дигиталните им
умения.

12

Erasmus+ Strategic Partnership - 2017-1-RO01-KA202-037435

На въпроса за нивото на цифровите умения отговорите варират от средна оценка средно 3,45 в
категория „Безопасност“ до добра 4,20 в категория „Информационна и информационна грамотност“.
Между тях с много близки резултати са „Създаване на цифрово съдържание“ - добри 4.00 и
„Комуникация и сътрудничество“ - добри 3.95.
По отношение на инструментите за създаване / редактиране на съдържание, повечето от
анкетираните никога не са използвали никакво (65%), като само 35% от всички казват, че са запознати
с Photoshop.
Като цяло отговорите от проучването потвърждават изводите от подробния доклад за България и найновите данни на ЕК, които показват, че страната изостава в ЕС по отношение на приемането на
цифрови технологии. Делът на хората в България с поне основни цифрови умения е около 29%, докато
средното ниво в ЕС е 57%. Само 11% от хората имат умения над основните, което е по-малко от 1/3 от
средното за общността. Ситуацията е особено тежка във възрастовата група 50 плюс, както е обяснено
в доклада.
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Сравнителен анализ

Хората, завършили проучването, са предимно жени във всички страни, участващи в
проучването, повечето от тях на възраст под 50 години и между 50 и 60 години, с изключение
на Ирландия, където по-голямата част от анкетираните са между 60 и 70 години.
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Резултатите показаха, че повечето от анкетираните от всички участващи страни са наети по
време на прилагането на въпросника, а огромното мнозинство също има трудов опит.
Въпреки това, най-високият процент на безработицата е в Ирландия и България.
Също така подобни ситуации имаме, когато става въпрос за нивото на образование: повечето
от анкетираните са завършили колеж или университет, на второ място са тези, които са
завършили гимназия или професионално училище.
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Както се очаква, английският език е най-разпространеният чужд език сред респондентите,
следван от френския.
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Що се отнася до запознаването с термина на управление на туристическата дестинация,
нещата са малко по-различни. В Румъния и Ирландия има най-високата степен на познаване
на концепцията, а в България и Италия терминът е най-малко известен.
По отношение на най-важните лични качества в работата в туристическия сектор, първите три
най-важни биха били положителното отношение, любезността и управлението на времето. и
най-малко важни бяха иновационният капацитет и лидерство. Резултатите показват, че
отношението и организацията са предпочитани пред иновациите или лидерството.
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С изключение на Испания, където повечето респонденти не са имали работа, изискваща
цифрови умения, в останалите страни ситуацията е сходна, като има работни места, където са
били поискани такива умения.
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Румъния е най-ниското ниво, що се отнася до участието на респондентите в
подобряване на цифровите умения. Повечето отговорили в Румъния не са
обучения (16 отговора с „Да“), но също така и Италия и Испания или подобна
респонденти от България и 10 от Ирландия участваха в такива обучения, като
високите проценти, регистрирани в проучването.
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По отношение на информационната грамотност може да се отбележи, че Италия и Испания са
почти на едно и също ниво, с оценка 3 или по-близо, докато Румъния и Булга имат резултати,
близки до 4 или по-малко.
В почти всички дигитални умения в създаването на цифрово съдържание Румъния и България
са отбелязали 4 точки. Италия и Испания имат малко над 3 точки, а Ирландия е единствената
под този праг.
Поради обхвата на социалните медии в последно време, глава „Комуникация и
сътрудничество“ записа резултати от 4 в Румъния и България и над 3 в Италия, Испания и
Ирландия.
Безопасността е категорията с най-ниски резултати във всички страни партньори. Отново
Румъния и България имат най-добри резултати, малко над 3, а Испания, Италия и Ирландия
имат по-ниски резултати от 3.

Що се отнася до най-използваните инструменти за създаване или редактиране на
съдържание, ситуацията е сходна във всички страни: Photoshop е най-използваният
инструмент, следван от Illustrator, а Camtasia е най-малко известният и използван.
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Бяха отправени различни искания по отношение на допълнителни дигитални умения, при
които участниците биха получили интерес към обучението, като се започне от най-простите
до най-сложните като: кодиране, създаване на уебсайт, езици за програмиране, уеб дизайн,
управление на социалните медии, защита на данните , SEO, копирайтинг и графичен дизайн.
В заключение, необходимостта от обучения за придобиване на цифрови умения и какво
съществува в момента на пазара на труда и в областта на туризма. Програмите за обучение са
необходими, за да се помогне на хората да придобият опит и увереност. Дори да има
определени хора, които са участвали в такива курсове или имат редица цифрови умения,
постоянно са необходими подобрения, особено в областта на киберсигурността и защитата на
данните. Следователно европейските програми, като Вашето местно ръководство, са повече
от добре дошли.
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