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В ТОВА ИЗДАНИЕ:
 



На 1-2 юли 2021 г. всички партньори по проекта най-накрая успяха да се
срещнат лично във Виена за втората транснационална среща по проекта на
DIGISETS. Двудневното събитие се проведе в централата на ipcenter и се
фокусира върху надграждането на предишната виртуална работа с цел
финализиране на резултатите от проекта. 
Първият ден беше посветен на административните задачи и на работните
сесии по основните градивни елементи на IO1, а именно анкетата на
служителите/заинтересованите страни и „рамката на компетенциите“, която в
момента се финализира въз основа на австрийската рамка DigComp AT 2.2 за
цифрови компетенции. За да структурираме нашите профили на
компетентност, ние групирахме „семействата на работниците“ съгласно
кодексите на ESCO - новосъздадената рамка за компетентност след това ще
бъде прегледана от външни експерти и заинтересовани страни от пазара на
труда и институциите за обучение. 
Вторият ден беше фокусиран върху IO2, инструментариума за оценка, който ще
се използва за оценка на свързаните с работата цифрови компетенции на
служителите и стажантите в сектора на туризма и търговията на дребно.
Концептуалните и технологичните изисквания бяха обяснени и
спецификациите на уебсайта IO2 ще бъдат разработени през лятото. 
Освен срещата и работните сесии, събитието беше чудесна възможност да се
опознаят партньорите по проекта. 
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ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОЦЕНКА НА
УМЕНИЯТА И СЛЕДВАЩА СРЕЩА НА
ПАРТНЬОРИТЕ 

Следващите стъпки в  изпълнението на проекта 

Работата по втората интелектуална продукция започна
наскоро и срещата във Виена помогна на партньорите при
проектирането на платформата и да разберат по -добре
техните очаквания. Инструментът за онлайн оценка ще бъде
силно съгласуван с Рамката на IO1 и ще бъде насочен главно
към работодатели и стажанти в сектора на туризма и
търговията на дребно. Освен това инструментът ще подпомага
обучителите при оценката на дигиталните компетенции на
учениците, за да се отговори по -добре на техните нужди от
обучение.Партньорите ще се срещнат отново във Валенсия,
когато през октомври ще бъдат домакини от испанския
партньор I-Box Create. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАШИТЕ НАЦИОНАЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ
И АНАЛИЗИ 

Фазата на преглед  доведе до обобщение на националните проучвания за идентифициране на
пропуски в цифровите умения за работещите в сферата на туризма и търговията на дребно. 
Тя включва данни за Австрия, България, Гърция и Испания в следните части: 
- Национални стратегии за насърчаване на цифрови умения на граждани и работници 
- Основни умения, търсени от работодателите в сектора на туризма и търговията на дребно 
- Област на ИКТ, загрижена от недостига на умения 
- Основни схеми за обучение, налични на работното място 
- Налични методи и инструменти за оценка на цифровите умения 
- Допълнителни констатации. 
Въз основа на начален комплект от умения събрахме емпирични данни в нашата проучвателна
фаза и представяме тук няколко интересни първи факта. Докато използването на цифрови
устройства е най-необходимата компетентност, в туризма „използването на лични текстови
съобщения“ (електронна поща и съобщения) е посочено като най-необходимо. Най-необходимата
специфична за сектора компетентност беше посочена в търговията на дребно с „работа с
логистичен и складов софтуер“. От другата страна на спектъра „Прилагане на принципите за
геймификация и цифрово разказване на истории“ беше изброено като цяло като компетентност,
която се нуждае от подобрение, последвана от използване на услуги за електронно правителство
и инструменти за управление на проекти. Специфичните за сектора „Осигуряване на управление
на дестинацията (ГИС и GPS)“ [туризъм] и „Внедряване на дисплей маркетинг в изложбени зали и
онлайн“ [търговия на дребно] бяха изброени като компетенции, на които трябва да се преподава
повече. 
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