
Анимација во туризмот
Одлична придружна работа за водичите



Потекло и 
значење

Анимацијата во туризмот е специфична 
форма на комплементарен производ.

Според етимолошкото потекло на зборот, анимацијата 
е активност која има за цел да ја оживее туристичката 
понуда и да ги мотивира посетителите да учествуваат 
во неа.

Анимацијата е низа спортско-рекреативни, културни и 
забавни содржини, кои ги мотивираат посетителите да̀ 
учествуваат активно и динамично во нив, за време на 
престојот.

Општо, тоа значи збогатување на туристичката содржина. 

Може да се појави како збогатување или 
усовршување на постоечка понуда. 

Анимацијата сама по себе не е 
самостоен производ или услуга. 



Локалните туристички места немаат 
услуга за анимација. Тие не ја 
разбираат важноста на овој сегмент 
во туристичката понуда, а понекогаш 
и го израмнуваат со едноставна 
забава од талентирана индивидуа. 
Ова ја влошува нејзината функција и 
спречува оптимално искористување 
на придобивките.
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Постојат неколку насоки на анимација:
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Управување со анимација на туристите
По дефиниција, управувањето со 
анимацијата вклучува работа со многу 
ограничени ресурси, лични контакти, 
континуирано планирање, организирање, 
координирање и контрола на постојаното 
доаѓање на туристите. Во пракса 
управувањето со анимацијата вклучува 
планирање и изработка на програма, 
организирање на персонал, техника и 
простор, спроведување активности, избор 
и координација на аниматори, 
комуникација и крајно оценување на 
процесот.



• Една од главните улоги на аниматорот е да
им помогне на луѓето да се чувствуваат
пријатно да зборуваат едни со други.

• Ова гарантира дека подоцна тие ќе се
чувствуваат слободни да се релаксираат и
да придонесат за забава и добра
атмосфера.

• Современ посетител,
жител на урбана
средина, честопати не е
во можност да
воспостави контакт со
други луѓе, иако
чувствува потреба за
тоа.



• Комуницирањето
е составен
сегмент на
анимацијата.

• Аниматорот е 
медијатор со чија 
помош 
посетителите 
полесно 
започнуваат 
комуникација, 
учествуваат во 
забавна или 
релаксирачка 
активност.



• Основниот фактор за успешна анимација е успешна комуникација.

• Дали примателот го разбира тоа целосно без потреба од
дополнителни објаснувања?

• Примателите често се хетерогена маса со различни карактеристики и
разбирања



Временски 
блокови на 
маршрута
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Основи на анимацијата
За успешна реализација на 
активност за анимација, 
аниматорот мора да има 
претходно познавање на 
социјалната психологија: 
која е мотивацијата кај секој 
од учесниците на групата

• самата активност,
• привлечноста на

другите членови на
групата,

• можноста учесниците
да ги покажат своите
способности.

За успешна анимација 
на посетителите, 
аниматорот мора да 
извршува сложени и 
динамични задачи.

Тоа вклучува личен 
интегритет, меки 
вештини, основно 
општо образование и

специјализација во 
одредена активност.
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Мотивирање на туристите 
да се вклучат во 
активности надвор од 
нивната удобна зона, два 
вида на мотивација - 
внатрешна, што произлегува 
од вредностите, интересите, 
карактеристиките на 
личноста и сликата за нив, 
надворешна мотивација што 
произлегува од наградите за 
активностите, вниманието и 
реакциите на други луѓе. 

Не користете празни 
реченици.

Структура на информации 
каде што информациите се 
структурирани да одговорат 
на „5W“ - WHO, WHAT, 
WHERE, WHEN, WHY (кој, 
што, каде, кога и зошто). 
Ваквите структурирани 
информации би изгледале: 
групата (кој) да дојде (што) 
во задниот двор на хотелот 
(каде) во 9 ч. наутро (кога) да 
оди на планинарење (зошто).

Брза проценка на индивидуалните можности и потреби на вклучените туристи
Постојат суптилни меѓучовечки односи во помали групи како што се семејството или 
пријателите што ја сочинуваат поголемата група туристи. Активностите треба да ги олабават 
овие улоги, но не до степен до кој кршат некои непишани правила, така што никој од 
учесниците не може да доживее силни негативни емоции.



Ви Благодарам!
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