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INTRODUCERE

Proiectul Your Local Guide, finanțat prin Programul Erasmus +, urmărește creșterea competențelor digitale
ale persoanelor în vârstă cu abilități digitale scăzute, dornice să lucreze ca experți în gestionarea și
promovarea destinațiilor turistice, înțelegând oportunitățile de afaceri pe care le aduce și cum să le valorifice
individual sau în o comunitate de profesioniști.
Proiectul va produce rezultatul noilor abordări inovatoare de predare și învățare, sub forma unui studiu de
cercetare și colecția de bune practici, 4 manuale multiple, un kit de instruire, un joc video ca instrumente
pentru a învăța cum să gestionați și să promovați o destinație turistică. Platforma proiectului de resurse și
comunitate va asigura un impact direct asupra a peste 400 de adulți (vârstnici) până în 2021, care își vor
crește abilitățile digitale scăzute și impactul pe termen lung asupra a peste 500 de agenții de turism și din
Europa.
Your Local Guide este o inițiativă a șase organizații cu experiență relevantă în subiectul proiectului, din cinci
țări UE: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est - NERDA (România), Rețeaua europeană de învățare
digitală - DLEARN (Italia), DomSpain Consulting SL - DomSpain ( Spania), CCS Digital Education Limited - CCS
DE (Irlanda), Asociația Camerei de Comerț și Industrie Ruse - RCCI (Bulgaria) și Asociația pentru Turism
Bucovina - APT Bucovina (România).
Scopul prezentului document este de a produce un Raport comparativ extrem de util pentru dezvoltarea
obiectivelor proiectului.
În plus, propunerea se bazează pe un ciclu de cercetare, susținând astfel prioritatea Erasmus + pentru
proiectarea de programe bazate pe dovezi care pot conduce la reforme care să ofere calitate în educație,
formare și politici, precum și la dezvoltarea unor modalități inovatoare care să asigure investiții durabile în
toate formele de învățare, atât formale, cât și nonformale. Se așteaptă ca rezultatele acestui I.O. va duce la
un program de perfecționare.
Raportul final va fi primul din unele țări partenere care va analiza în mod special abilitățile digitale născute în
Managementul destinației. Rezultatele raportului pot fi, de asemenea, transferate și utilizate în alte sectoare
ca dovezi, adică în sectorul ÎFP și al adulților, deoarece există un interes comun și o nevoie pentru subiectul
specific.
Poate fi utilizat ca document de referință de către factorii de decizie din țările partenere pentru promovarea
competențelor digitale pentru locuri de muncă și agenda digitală în țara lor. În plus, poate fi utilizat ca raport
informativ de către alte țări ale UE și CE.
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PREZENTAREA CONSORȚIULUI ȘI A SCOPURILOR GENERALE

2.1

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, prima instituție de tip regional din România, este un generator de
dezvoltare economico-socială a Regiunii Nord-Est.
Pentru dezvoltarea si implementarea politicilor regionale, in anul 1999, a fost infiintata Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Nord-Est, care are misiunea de a sprijini dezvoltarea economico-sociala, de a reduce
dezechilibrele intra si interregionale si de a creste calitatea vietii.
Daca, initial, ADR Nord-Est a avut rolul de unitate de implementare a proiectelor finantate din fonduri Phare,
dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, a dobandit calitatea de Organism Intermediar pentru
implementarea Programului Operational Regional la nivelul regiunii, iar din martie 2013 si pentru o parte din
Axele 1 si 3 ale Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
In acest moment, ADR Nord-Est dispune de un colectiv de specialisti foarte buni, de o cantitate
impresionanta de informatii, de un sistem relational dezvoltat si de oportunitati viabile.
Instituția are în prezent 170 de angajați, absolvenți ai învățământului superior ca ingineri, economiști,
funcționari în administrația publică, și aproape 10% dintre ei sunt implicați în activități de formare în cadrul
Centrului Regional de Studii Nord-Est (CRS), structură înființată în instituția noastră în 2010.
Centrul Regional de Studii Nord-Est este centrul nostru VET, care a oferit până în prezent instruiri pentru
peste 650 de persoane în: Managementul proiectelor, Managementul resurselor umane, Achiziții publice,
Management strategic, Leadership, Management financiar pentru absolvenții universitari. Avem lectori și
cercetători bine pregătiți cu experiență extinsă, având certificare națională (Autoritatea Națională pentru
Calificări) și certificare internațională (Extremadura Business School, Spania).
Până în prezent, centrul a obținut autorizații de la Consiliul Național pentru Pregătirea Profesională a
Adulților ca furnizor de pregătire certificată pentru cele trei cursuri / ocupații: manager de proiect, manager
resurse umane și expert în achiziții publice.
Programele de formare sunt adaptate nevoilor organizațiilor atât prin conținut, cât și prin metode de
învățare și prin adaptarea nivelului de dificultate al conceptelor la nivelurile de pregătire existente ale
cursanților, procesul de învățare fiind bazat pe parteneriat.
De asemenea, CRS și-a propus să desfășoare următoarele activități principale în domeniul dezvoltării
regionale:
1. Pregătire profesională
2. Programe de pregătire profesională certificate de Autoritatea Națională pentru Calificări.
3. Cursuri de pregătire specializată pe domenii interdisciplinare (analiza cost-beneficiu, gestionarea
proiectelor de infrastructură, marketing teritorial etc.)
4. Cursuri de formare personalizate pe probleme specifice activității ADR
5. Studii și cercetări aplicate
6. Evaluarea competențelor profesionale.

Scop general
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est vizează instruirea de calitate, ca o resursă care poate duce la
îmbunătățirea sectoarelor economice și sociale din Regiunea Nord-Est a României. NERDA a dezvoltat un
model global de gândire, orientat să genereze și să transfere cunoștințe pentru personalul intern, dar mai
ales să creeze viitorii specialiști, lideri în sectorul dezvoltării regionale. Până acum, peste 650 de participanți
au absolvit cu certificate / diplome programele de pregătire oferite de CRS.
ADRNE este preocupată constant de toate nivelurile sectorului educațional și de ocupare a forței de muncă
din regiunea Nord-Est, componente cheie ale dezvoltării economice durabile. De exemplu, ADR a coordonat
consorțiul regional și a elaborat Planul de acțiune regională pentru dezvoltarea învățământului tehnic și
profesional.
Participarea noastră la acest proiect este importantă datorită experienței noastre substanțiale, pe de o parte
în dezvoltarea regională și, pe de altă parte, în educația adulților, sectorul turismului, incluziunea
persoanelor în vârstă, programe de formare, cercetare, studii aplicate și sondaje.

2.2

European Digital Learning Network (DLEARN)

Rețeaua europeană de învățare digitală - DLEARN - urmărește să înfrunte provocările aduse de revoluția
digitală în ceea ce privește nepotrivirea competențelor digitale, către o societate digitală incluzivă. 47%
dintre europeni nu sunt calificați corespunzător digital - cu toate acestea, în viitorul apropiat, 90% din
locurile de muncă vor necesita un anumit nivel de competențe digitale și numeroase oportunități în ceea ce
privește locurile de muncă care vor contura piața muncii. Obiectivele noastre sunt caracterizate de 4 cuvinte
cheie: ÎMPĂRTĂSIRE, CONECTARE, DISEMINARE, STIMULARE. DLEARN este un colecționar de practici și idei,
care adună diverse organizații din Europa pentru a reflecta, gândi și declanșa noi inițiative, spre valorificarea
și îmbunătățirea învățării digitale. Rețeaua este formată din 25 de organizații diferite din toată Europa, active
în domeniul educației și învățării digitale la diferite niveluri. Printre alții, membrii DLEARN sunt: -AsociațiiCentre educaționale (educație pentru adulți) -Centre de instruire-furnizori de servicii de educație TIC-experți
TIC-ONG-uri-IMM-universități-școli profesionale-centru de formare pentru adulți.
Rețeaua este activă prin membrii săi în diferite activități:
-ICT / noi tehnologii / competențe digitale
-Educație interculturală / intergenerațională și învățare pe tot parcursul vieții
- Noi programe de învățare inovatoare / metode educaționale / dezvoltarea cursurilor de pregătire
- Învățare antreprenorială - educație antreprenorială
- Îmbunătățirea și stimularea competențelor
- Dezvoltarea instrumentelor educaționale inovatoare prin abordarea bazată pe jocuri, aplicații mobile și
platforme interactive pentru implicarea cursanților.
- Promovarea și implementarea instrumentelor europene de transparență pentru educație și formare
(ECVET, EQAVET etc.).

Prin urmare, cele două obiective principale pe care le promovează rețeaua sunt:
- Dezvoltarea și însușirea abilităților digitale pentru fiecare cetățean, de orice vârstă, la toate nivelurile;
- Încurajarea învățării digitale sau, cu alte cuvinte, utilizarea instrumentelor și metodelor TIC pentru a face
învățarea mai atractivă, mai eficientă, mai flexibilă și pentru a garanta accesul egal pentru toți.
Rețeaua este organizată în 4 grupuri principale de lucru, care reprezintă domeniul educației și domeniului de
aplicare pe care DLearn îl acoperă prin activitățile sale. - Învățământ superior: pentru a stimula studenții în
regim de învățare cantered și metode educaționale inovatoare-Educație pentru adulți și tineret: Promovarea
conștientizării și competenței exploatarea TIC în cadrul societății - Educație profesională și formare
profesională: Îmbunătățirea educației digitale pentru a depăși nepotrivirea abilităților și a încuraja modelul
de instruire inovativ-Educația școlară: Îmbunătățirea pedagogiei și predarea cu instrumente TIC și practici
inovatoare.
Rețeaua se poate baza pe experiența personalului propriu, dar și pe cunoștințele și relațiile membrilor
implicați care se angajează activ să consolideze aceste rețele, precum și să îmbunătățească dezbatereli,
pledând pentru următoarele obiective:
- Crearea legăturilor între organizațiile locale și instituțiile europene, pentru a permite apariția nevoilor
locale
- Îmbunătățirea caracterului complet al instrumentelor de transparență (EQF, ECVET, EQAVET) pentru a fi
ușor înțelese de către cetățeni și organizații
- Promovarea învățării digitale prin participarea la grupuri de lucru relevante și grupuri de interese la nivel
European: Nivelul Comisiei și al Parlamentului.
Putem conta pe o rețea stabilă de parteneri și părți interesate pentru o cooperare reciprocă. Aceasta crește
și mai mult capacitatea de implicare a partenerilor noștri în toate acțiunile necesare în timpul fazelor de
diseminare și exploatare.
Spre exemplu:
-

LIFELONG LEARNING PLATFORM (Platforma de învățare pe tot parcursul vieții) www.lllplatform.eu

-

EUROPEAN OFFICE OF CYPRUS (Biroul European Cipru) : www.eoc.org.cy

EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (Asociația Europeană a Coordonatorilor
Erasmus): www.eaecnet.com
-

EU PARENT’S ASSOCIATION (Asuciația Europeană a Părinților) www.euparents.eu

-

DIGITALEUROPE (Europa Digitală) www.digitaleurope.org

-

DIGITAL LEADERSHIP INSTITUTE (Institutul Digital de Leadership) www.dlii.org

-

EBN (EUROPEANBUSINESS CENTERS) Centrul European de Afaceri și partenerii săi www.ebn.eu

EUROGEO (European Association of Geographers – Asociația European a Geografilor)
http://www.eurogeography.eu/
-

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION (Fundația Europeană de Știință) www.esf.org

EUROPEAN UNIVERSITY
foundation.eu/european

FOUNDATION

(Fundația

Europeană

Universitară)

http://uni-

EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (Asociația Europeană a Coordonatorilor
Erasmu)s http://eaecnet.com/
European Association of Institutes for Vocational Training (Asociația Europeană a nstituțiilor de
Formare Vocațională) http://evbb.eu/
ORGANISING BUREAU OF EUROPEAN STUDENT SCHOOL UNIONS (Biroul European al Studenților)
https://www.obessu.org/
EC DGs: CONNECT; EMPLOYEMENT (UNIT A3 APPRENTICESHIP, VET AND ADULT EDUCATION); EAC
(UNIT A2 EIT and FUTURE OF EDUCATION)

Obiective Generale
Această cercetare de birou a fost realizată la nivel de țară (Italia) cu scopul de a:
- Investiga scena națională în legătură cu aspectele cheie ale datelor demografice ale persoanelor în vârstă și
compararea acesteia cu abilitățile și competențele lor;
- Cunoaște abilitățile digitale necesare pentru a favoriza angajabilitatea persoanelor în vârstă din sectorul
turistic;
- Explora relația dintre strategiile și inițiativele italiene și ale UE disponibile în sectorul digital și turistic
pentru persoanele în vârstă;
- Analiza politicile și documentele pentru a cartografia competențele unui Manager al destinației;
- Explora furnizarea de oportunități educaționale în sectorul public italian relevant pentru sectorul turistic;
- Înțelege oportunitățile de afaceri pe care le aduce și modul de valorificare individuală sau într-o comunitate
de profesioniști

2.3

DomSpain Consulting SL (DomSpain)

DomSpain Consulting (DomSpain) este un centru de educare și formare al adulților care lucrează la nivel
național și european. Cursurile și activitățil pentru cursanții adulți se concentrează pe limbi străine (engleză,
franceză, germană, rusă, italiană ...), spaniolă și catalană, precum și pe TIC și dezvoltarea competențelor
digitale. Programele de formare sunt concepute pentru a dezvolta abilități de comunicare, leadership,
angajabilitate și abilități antreprenoriale și sunt implementate atât în spațiile noastre, cât și în 6 centre civice
din provincia Tarragona; angajăm în jur de 25 de educatori și avem aproximativ 1200 de studenți în fiecare
an academic. DomSpain lucrează cu o echipă de înaltă calificare a tehnologiei informației, care a
implementat diverse proiecte la nivel național și internațional care implică dezvoltarea de platforme
educaționale. DomSpain organizează vizite de studiu pentru educatori și cursanți din diferite țări, cursuri de
perfecționare pentru profesorii de limbi străine, cursuri de instruire pentru o comunitate internațională,
inclusiv cursuri privind politici incluzive și durabile, elaborează și publică manuale de instruire și alte
publicații. Dezvoltă programe educaționale în două direcții principale: cursuri pentru cursanții adulți, inclusiv
cursuri de limbi străine, TIC, bucătărie, dans și creștere personală; și instruiri pentru educatorii adulți care se

concentrează pe aplicarea instrumentelor digitale și „predarea eficientă”. De asemenea, oferă cursuri pentru
cursanții adulți care vizează abilitățile lor soft și oferă atât cursuri față în față cât și cursuri Skype.
La nivel UE, suntem membri co-fondatori ai DLearn, o rețea europeană de învățare digitală, în cadrul căreia
organizăm webinarii și conferințe online adresate educatorilor, furnizorilor de educație sau oricărei entități
active în domeniul educației și formării în domeniu alfabetizării digitale, instrumente TIC și resurse digitale
educaționale. În aceeași linie, avem o experiență vastă în proiectarea, accesarea, administrarea,
implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate de UE în domeniul educației adulților. Atât ca
partener, cât și ca coordonator, DomSpain s-a implicat în mai multe proiecte internaționale, a dezvoltat
materiale educaționale pentru adulți, precum și mediul educațional online și interfața pentru mai mult de 15
proiecte europene.
De asemenea, ne concentrăm pe consolidarea capacității întreprinderilor și organizațiilor de dimensiuni mici,
precum și voluntariatului, care lucrează pe probleme sociale, implicând în activitățile noastre toți membrii
comunității, inclusiv angajatorii și oficialii guvernamentali de la toate nivelurile. Susținem alte entități, cum
ar fi organismele publice (departamente de educație, tineret, servicii sociale și persoane în vârstă și
durabilitatea orașului și a provinciei, consilii), întreprinderi sociale și ONG-uri (asociații ale persoanelor cu
dizabilități, grupuri de femei, organizații culturale etc.)
În domeniul turismului, al patrimoniului cultural și al destinațiilor turistice, în general, prin rețelele și
parteneriatele sale, DomSpain promovează constant importanța patrimoniului cultural și se implică activ,
garantând o ofertă culturală sigură și plăcută pentru toți.
La nivel național, DomSpain pregătește - proiectarea, traducerea în limbi străine și adaptarea materialelor
pentru vizitatorii cu nevoi speciale - a expozițiilor permanente și temporare ale muzeelor din Reus și
Tarragona (Spania) și participă la proiecte transversale. De asemenea, memmbri organizației sunt experți în
proiectarea itinerariilor accesibile ale atracțiilor turistice locale, precum Ruta Cistrului, care include trei
mănăstiri ale Cataluniei. Aceștia organizează întâlniri și discuții dedicate faptelor istorice, care au ca scop
răspândirea și promovarea patrimoniului cultural local, precum și stabilirea punctelor de comunicare între
diferite culturi. În mod regulat, aceștia organizează, în orașul lor local, tururi ghidate pentru cursanții adulți,
cu accent pe diferite elemente de patrimoniu (piețe, clădiri importante, stiluri arhitectonice ...).
La nivel internațional, DomSpain a fost implicat în diferite proiecte internaționale ca și coordonator și în
multe altele ca partener. În domeniul patrimoniului cultural, împreună cu partenerii din 8 țări UE au
dezvoltat un proiect COS-TOUR „Vizite4U” (699484), un proiect de 18 luni care a dezvoltat și a oferit instruire
turistică incluzivă și consolidarea capacităților pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și a susține
proiectare incluzivă în turism. DomSpain a fost responsabil de proiectarea a două itinerarii (Tarraco Romana
Tarragona și Reus Modernist Reus): www.visits4u.eu
Obiective generale
Această cercetare de birou a fost realizată la nivel spaniol cu scopul de a:
-

Investiga scena naționale în legătură cu aspectele cheie ale datelor demografice ale persoanelor în
vârstă și compararea acesteia cu abilitățile și competențele lor;

-

Cunoaște competențele digitale necesare pentru a favoriza angajabilitatea persoanelor în vârstă din
sectorul turistic;

-

Explora relația dintre strategiile și inițiativele spaniole cu UE disponibile în sectorul digital și turistic
pentru persoanele în vârstă;
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-

Analiza politicile și documentele pentru a cartografia competențele unui Manager de destinație;

-

Explora furnizarea de oportunități educaționale în sectorul public spaniol relevant pentru sectorul
turistic;

-

Înțelege oportunitățile de afaceri pe care le aduce și modul de valorificare individuală sau într-o
comunitate de profesioniști

CCS Digital Education Limited (CCS DE)

CCSDE Education Digital (CCSDE) a fost fondată în 2013, cu misiunea de a propulsa procesul de predareînvățare într-o nouă eră, sporind eficiența acestuia prin utilizarea TIC.
Compania oferă clienților săi soluții și servicii integrate cu o valoare adăugată ridicată, de la conceptualizare,
proiectarea vizualizării conținutului (storyboarding) și dezvoltarea de aplicații până la servicii de consultanță
pentru exploatarea media digitală (marketing digital) și designul marketingului vizat campanii pentru
aplicațiile clientului. Mai mult, compania oferă atât editare educațională, cât și metodologică a aplicațiilor
software pe care le dezvoltă.
CCSDE își dezvoltă propriile instrumente de învățare, de la platforme de învățare electronică, oferind medii
de învățare personalizate, până la jocuri serioase, simulări, medii imersive și instrumente de învățare socială
cu platforme încrucișate, cu capacități de gamificare.
CCSDE are o experiență excepțională în proiectarea instructivă și are o unitate de jocuri, care este în prezent
cea mai rapidă unitate a companiei. CCSDE va conduce activitățile pertinente pentru transformarea
conținutului în material multimedia interactiv infuzat cu resurse digitale bazate pe principii de gamificare.
Folosind proiectarea instructivă, CCSDE va conduce partenerii pentru a oferi componente de instruire pentru
abordări gamificate pentru rezultatele învățării proiectului, pentru a dezvolta o experiență educativă
antrenantă pe tot parcursul proiectului. Metodologia aplicată de CCSDE a fost dezvoltată și utilizată de
Unitatea de jocuri a CCSDE și a fost deja dovedită în dezvoltarea mai multor jocuri cu valoare educativă.
CCSDE are o experiență vastă în proiectarea și dezvoltarea programelor de instruire și eLearning.
Metodologia cel mai frecvent aplicată este OBE (Out Based Education). Prin aplicarea procesului OBE,
proiectanții de instruire CCSDE restructureaza programele de învățământ și practicile de evaluare existente
pentru a asigura realizarea de învățare și stăpânire de înaltă calitate pentru grupurile țintă, mai degrabă
decât acumularea de credite de curs.
Tot conținutul digital dezvoltat de CCSDE vine în format deschis și este ambalat folosind standardul SCORM
2.0. Toate conținuturile și lucrările statice sunt furnizate și sub formă de resurse detaliate care pot fi
adoptate și / sau utilizate ca elemente de construcție pentru cursurile viitoare.
Obiective generale
Scopul acestei cercetări de birou:
• Adunarea datelor cu privire la datele demografice din Irlanda, inclusiv persoanele în vârstă
• Explorarea nevoilor de competențe digitale și analizarea inițiativelor guvernului irlandez în educație, în
ceea ce privește sectorul digital și turistic

• Recunoașterea faptului că consolidarea alfabetizării digitale va oferi noi și mai bune oportunități de
angajare
• Eliminarea barierelor pentru ca o persoană în vârstă să obțină un loc de muncă

2.5

Ruse Chamber of Commerce and Industry Association (RCCI)

Camera de comerț și industrie Ruse (RCCI) este un ONG în beneficiul publicului, oferind o gamă largă de
servicii de calitate pentru peste 1000 de companii membre și non-membre pentru a ajuta la dezvoltarea și
extinderea afacerilor lor, atât acasă, cât și internațional. Contribuie proactiv la dezvoltarea economică a
regiunii Ruse, oferă sprijin și reprezentare a afacerilor și antreprenorilor la nivel regional și național (de
asemenea, prin intermediul rețelei naționale de camere de comerț și industrii și EBN).
Camera are expertiză în organizarea de training-uri, workshop-uri și seminarii pe diverse teme precum
instrumente și scheme de sensibilizare a mediului companiei, contabilitate durabilă, economie colaborativă,
screening de idei de afaceri, elaborarea planului de afaceri; pregătirea investitorilor pentru început, procesul
responsabil de cercetare și inovare, industria 4.0 etc. RCCI are, de asemenea, experiență în organizarea unui
spectru larg de evenimente de afaceri - B2B de potrivire, întâlniri cu autoritățile naționale străine, târguri,
delegații, întâlniri de consultare și reuniuni de reprezentare a afacerilor .
Împreună cu activitatea de susținere a afacerilor, RCCI are o experiență vastă în gestionarea și
implementarea proiectelor în cadrul diferitelor programe de finanțare ale UE și alte programe de finanțare
(inclusiv LdV, PC 7, Programe de cooperare teritorială, USAID, COSME, H2020 etc.), toate inițiativele legate
de sprijin și promovare antreprenorială, dezvoltare durabilă a afacerilor, conștientizare a mediului pentru
afaceri, favorizarea și susținerea inovației etc. RCCI a funcționat timp de câțiva ani ca unul dintre punctele
intermediare din cadrul programului Erasmus pentru tineri antreprenori care facilitează schimbul de
experiență, abilități și cunoștințe practice. între antreprenori din toată Europa.
De asemenea, camera a înființat în Bulgaria - Business Innovation Center, care este membru complet al
rețelei europene de afaceri și inovare (EBN), cu scopul de a sprijini și promova potențiali și actuali
antreprenori și start-up-uri. Din 2014, Camera face parte din rețeaua paneuropeană a Hub-urilor RRI, unde
RCCI este punctul central pentru România și Bulgaria care participă activ la răspândirea conceptului RRI.`
Obiective generale
Camera de comerț și industrie Ruse a avut anumite obiective specifice la întocmirea acestei cercetări:
- Obținerea unei mai bune înțelegeri a sectorului turismului în Bulgaria prin colectarea și analizarea datelor
despre importanța sa pentru economie și ocuparea forței de muncă;
- Stabilirea obiectivelor pentru colaborarea viitoare cu companiile și birourile de turism din regiunea Ruse;
- Îmbogățirea experienței sale în sectorul turistic în creștere;
- Adunarea de date despre abilitățile digitale ale persoanelor în vârstă și analizarea acestora în contextul
sectorului turistic;
- Cercetarea abordării instituțiilor de învățământ din Bulgaria pentru ghiduri de formare.

2.6

Asociatia pentru Turism Bucovina (APT Bucovina)

Asociația Turistică Bucovina este o asociație profesională din sectorul turismului fondată în 2001, cu peste 50
de membri - facilități de cazare, restaurante, agenții de turism și autorități publice - angajate să lucreze
împreună pentru dezvoltarea și promovarea turismului regional. Organizația este implicată într-o gamă largă
de activități, precum dezvoltarea de produse turistice, marketingul turistic regional, cursuri de instruire
pentru management și personalul companiilor de turism, sensibilizare și lobby pentru păstrarea autenticității
destinației turistice bucovinene.
Principalul obiectiv al Asociației Turismului Bucovina este promovarea Bucovinei la nivel mondial ca
destinație turistică de înaltă calitate. În acest scop, am organizat mai multe cursuri de instruire în domeniul
comunicării, orientării către clienți, calității serviciilor, managementului turismului, cu cursuri de calificare
pentru profesiile de bază (recepționer, bucătar, ospătar, agent de turism, ghid turistic). Furnizorii de turism
din regiunea Bucovinei au înțeles importanța unui personal bine instruit, cu abilități bune în comunicare și
preocupat să satisfacă și să satisfacă nevoile și așteptările clienților.
În domeniul turismului de marketing, avem o experiență îndelungată în participarea la cele mai importante
târguri de turism din Europa - IT Berlin, FITUR Madrid, Ferien Messe Viena, BIT Milan. De asemenea, am
organizat mai multe excursii de teren în regiunea noastră dedicate operatorilor de turism și reprezentanților
mass-media. Atracțiile principale din Bucovina sunt celebrele biserici medievale și mănăstirile cu fresce
exterioare, incluse în Lista Patrimoniului Mondial, alături de peisajele frumoase ale munților Carpați. În
ultimii ani, eforturile de promovare s-au concentrat pe marketingul digital și comunicarea online.
Din 2009, Asociația de Promovare Turistică Bucovina este unul dintre membrii fondatori ai Federației
Organizațiilor de Management al Destinațiilor din România, acționând ca un promotor pentru îmbunătățirea
legislației și reglementărilor pentru sectorul turistic.
La nivel european, Asociația de Promovare Turistică Bucovina are o expertiză importantă în gestionarea și
implementarea proiectelor finanțate de UE în domeniul dezvoltării turismului, patrimoniului cultural,
accesibilității și educației adulților.
Obiective generale
 Colectarea datelor despre abilitățile digitale ale persoanelor în vârstă și analizarea acestora în
contextul sectorului turistic
 Cercetarea și evaluarea abordării instituțiilor de învățământ din România în ceea ce privește
instruirea ghizilor turistici
 Creșterea gradului de conștientizare a persoanelor în vârstă despre importanța de a fi activ și
implicat în comunitățile din destinațiile turistice
 Încurajarea și implicarea persoanelor în vârstă, în special din zonele rurale, în împărtășirea
experiențelor și a cunoștințelor lor despre locurile și oamenii din destinațiile turistice
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3.1

DATE DEMOGRAFICE LA NIVELUL ȚĂRII CU PRIVIRE LA GRUPUL
NOSTRU ȚINTĂ (SENIORI)

România

Structura de vârstă a României este înclinată puternic către grupa de vârstă 25-54 de ani. Această categorie
reprezintă aproximativ 46,3% din populație. Cea mai tânără generație, din categoria de vârstă de 0-25 de ani,
are o ponedere de 24,95% din populație și este în creștere. Acestea sunt indicii încurajatoare, care arată că
România are o forță de muncă înfloritoare și o generație viitoare disponibilă pentru dezvoltarea sa, cu
condiția să creeze oportunități adecvate pentru locuitorii săi pentru a ajuta la dezvoltarea economică pe
termen lung.
Mai mult, categoria persoanelor în vârstă din România (persoane de peste 55 de ani) reprezintă, de
asemenea, o parte semnificativă a populației țării, în pondere de 27,8%. Această răspândire a populației
arată, de asemenea, că România are o distribuție foarte uniformă a populației sale în toate categoriile de
vârstă.
Îmbătrânirea demografică este un fenomen global. Conform datelor ONU, ponderea populației în vârstă va
crește, pe termen lung, chiar și în regiunile în care natalitatea este mai mare decât rata mortalității.
Îmbătrânirea demografică este prezentă, în special în Europa, unde există un declin natural și se observă o
îmbătrânire excesivă a populației. La începutul anilor 90, țările Europei Centrale și de Est aveau un grad
scăzut de îmbătrânire demografică comparativ cu țările occidentale.
Aceste țări au înregistrat o natalitate mai mare, implicată de politicile de planificare familială a vechilor
regimuri, dar, pe de altă parte, au avut un nivel ridicat de mortalitate la vârste mai mari (peste 70 de ani) și o
speranță de viață scăzută. După 30 de ani, schimbările politice, economice și sociale au modificat radical
peisajul economic și social al României, iar aceste schimbări au avut un impact asupra evoluțiilor
demografice.
În ultimii 20 de ani, un alt fenomen specific fostelor țări comuniste, cu implicații majore atât la nivel
macroeconomic, cât și la nivelul familiei și indivizilor, este migrația. Migrația internațională este un fenomen
care se referă nu numai la mișcările populației dintr-o țară în alta, ci este un proces mai complex, care
implică mai multe aspecte sociale și produce o gamă largă de efecte economice.
În România, migrația internațională a produs în ultimii ani un impact vizibil asupra vieții economice, sociale,
culturale și politice. Driverele internaționale de migrație subliniază o serie de componente a căror
importanță este admisă ca determinantă a tendințelor viitoare de dezvoltare a țării. În acest context, tinerii
aleg să lucreze și, în multe cazuri, să-și întemeieze o familie în străinătate.

Raportul EUROSTAT „O privire asupra vieții persoanelor în vârstă din UE astăzi” publicat în septembrie 2017
oferă câteva date interesante despre acest subiect, pentru 2016:

EU

Romania

19,2%

17,4%

21,2%

18%

17,9%

14,5%

Care este ponderea persoanelor în vârstă care trăiesc
singure?

32,1%

35,6%

Care este ponderea vârstnicilor cu vârste cuprinse între 65
și 74 de ani, care sunt activi din punct de vedere economic?

9,5%

15%

48,8%

13,5%

45%

13%

Care este ponderea persoanelor în vârstă (65 ani sau
peste) în rândul populației totale?
Cu câți ani în plus se pot aștepta să trăiască bărbați și
femeile care au împlinit 65 de ani?
femei
bărbaţi

Care este ponderea persoanelor în vârstă care călătoresc?
Care este ponderea vârstnicilor care folosesc internet cel
puțin o dată pe săptămână?

Analizând datele din tabelul de mai sus, putem observa câteva aspecte importante privind vârstnicii din
România în comparație cu cei din UE: persoanele în vârstă din România sunt mai active din punct de vedere
economic (15%, comparativ cu 9,5%), dar călătoresc mai puțin ( 13,5%, comparativ cu 48,8%) și nu folosesc
internetul destul de des (13%, comparativ cu 45%).
Cunoașterea modului în care bătrânii percep tehnologia și înțelegerea profilului lor sunt aspecte vitale care
trebuie să fie luate în considerare de către întreprinderile, guvernul și părțile interesate din serviciile sociale
care oferă servicii, produse sau programe destinate persoanelor în vârstă. Astfel, persoanele în vârstă sunt
considerate o comunitate sensibilă caracterizată prin venituri medii și uneori mici, mai puține nevoi
financiare și mult timp liber. Cu toate acestea, necesită integrare socială.

3.2

Italia

1

Speranța de viață la 65 de ani în Italia (18,9 ani pentru bărbați și 22,2 pentru femei în 2015) a fost cu un an
mai mare decât valoarea Uniunii Europene. Dar, în rândul persoanelor în vârstă în vârstă de 75 de ani și
peste, condițiile de sănătate în Italia au fost mai grave decât în alte țări ale UE.

1

ISTAT - The national institute of statistics Italy, archive Elderly_Health-conditions_2015.pdf https://www.istat.it/it/files//2017/09/Elderly_Healthconditions_2015.pdf

În ceea ce privește bolile cronice, în comparație cu Uniunea Europeană, Italia a raportat condiții de sănătate
mai bune în rândul persoanelor în vârstă mai tinere, cu vârste cuprinse între 65-74 ani, cu rate mai mici
pentru aproape toate bolile cronice. Dimpotrivă, persoanele în vârstă în vârstă de peste 75 de ani aveau
condiții de sănătate mai proaste. În Italia, aproximativ jumătate dintre vârstnici au fost afectați de cel puțin o
boală cronică severă sau au avut mai mult de trei boli cronice (comorbiditate). În rândul persoanelor în
vârstă cu vârsta de peste 80 de ani și peste estimări au fost 59,0%, respectiv 64,0%.

3.3

Spania

Potrivit celui mai recent raport al Ministerului Sănătății, Serviciilor Sociale și Egalității, al Secretarului de Stat
pentru Servicii Sociale și Egalității și al Institutului pentru Persoane Vârstnice și Servicii Sociale (IMSERSO)
privind persoanele în vârstă efectuate în 2016 în Spania, numărul a persoanelor de peste 65 de ani a crescut
la peste 500.000 de persoane, ceea ce înseamnă că acest sector al societății reprezintă un procent de 18,7%
din totalul populației, comparativ cu 17,3% în 2011. Este important să subliniem că în acest grup există un
procent de 6% dintre persoanele din grupa de vârstă 80+.
Această creștere a speranței de viață a oamenilor se datorează în principal condițiilor de viață mai bune, care
au un impact direct asupra sănătății și calității vieții, permițând astfel o viață mai lungă în condiții fizice și
mentale bune. Acesta a fost un proces progresiv, observat din 1900 până în zilele noastre. În Spania, acest
proces de îmbătrânire a populației este mult mai intens decât în majoritatea celorlalte țări europene
mediteraneene.
Conform prognozelor bazate pe statistici, populația în vârstă de 65 de ani și peste va continua să crească, cel
puțin până în 2050, dacă vom compara creșterea acestui grup cu creșterea țării în ansamblu. Dacă privim cu
atenție, putem observa o tendință în creștere a acestui grup între 2020 și 2030 (a se vedea graficul 1).

Graph 1: Tendințe demografice in Spania 1900-2065. Source.

De asemenea, va fi crescută și îmbătrânirea vârstnicilor, în intervalul de 80 de ani și peste, astfel încât se
estimează o creștere a limitărilor funcționalității la persoanele aparținând acestui grup. Această îmbătrânire
a populației în Spania este însoțită de o scădere a fertilității, care a scăzut de la 2,8 copii pe femeie în 1975 la
1,3 copii în 2015. Aceasta este legată de vârsta medie la care se naște primul copil, care a trecut de la 25,2 în
1975 până la 30,6 în 2015. Această situație a fost afectată de criza economică din Spania, care a influențat
întârzierea sosirii primului copil. Toți acești factori influențează Spania pentru a fi una dintre țările cu cea mai
mică rată de fertilitate la nivel internațional, precum și cu întârzieri în cee ace privește maternitatea.
În termeni generali, putem vorbi de o îmbătrânire a populației la nivel mondial, pe care Organizația
Națiunilor Unite o clasifică drept una dintre transformările sociale ale secolului XXI (Națiunile Unite: Agenția
Mondială a Populației, 2015) și care va avea un impact asupra tuturor sectoare ale societății și pe factorii
sociologici care o alcătuiesc (piețe, servicii, structuri, locuințe, ocuparea forței de muncă, transporturi, familii
etc.). În ceea ce privește datele turistice din Spania, potrivit Institutului Național de Statistică, în 2017, peste
80 de milioane de oameni ne-au vizitat în Spania, 81,8 milioane dintre ei fiind turiști internaționali. Aceasta
reprezintă o creștere de 8,6% față de anul precedent. Se estimează că vor fi cheltuiți aproximativ 86.823 de
milioane de euro, ceea ce înseamnă cu 12,2% mai mult decât în 2016. Potrivit Institutului Național de
Statistică, peste 80 de milioane de persoane au vizitat Spania în 2017, reprezentând o creștere de 8,6% față
de anul precedent. Se estimează că aceste cheltuieli sunt de 86.823 milioane de euro, cu 12,2% mai mult
decât în 2016.
Luând ca referință și anul 2016, aceeași sursă ne informează că turismul reprezintă 11,2% din PIB și
generează 2,6 milioane de locuri de muncă, ceea ce reprezintă 13% din numărul total de locuri de muncă
(Instituto Nacional de Estadística: España en cifras, 2018).
În Spania în anii crizei, în special în 2014, turismul a furnizat 13% din locurile de muncă în economie și a
reprezentat 11,2% din PIB (Sursa: INE, citată de Hosteltur), deci este considerat a susține economia spaniolă
în anii criza economică. Concret, și citând aceleași surse, în 2018, ocuparea forței de muncă în domeniul
turismului a crescut la 2,56 milioane de locuri de muncă.

3.4

Irlanda

La 1 ianuarie 2017, populația UE-28 a fost estimată la 511,5 milioane. Tinerii (0 până la 14 ani) au constituit
15,6% din populația UE-28 (a se vedea tabelul 1), în timp ce persoanele în vârstă (65 ani sau peste) au avut
un procent de 19,4%.
În statele membre ale UE, cea mai mare pondere a tinerilor din totalul populației în 2017 a fost observată în
Irlanda (21,1%). În ceea ce privește ponderea persoanelor în vârstă de 65 de ani sau mai mari din populația
totală, Irlanda a avut cea mai mică pondere (13,5%). Deși, proporția celor mai tinere grupe de vârstă a fost
un pic mai mare în 2017 decât în 2007 (21,1% și, respectiv, 20,3%), tendința unei îmbătrâniri a populației
este vizibilă și în Irlanda, din cauza procentelor vizibile în celelalte două. grupe de vârstă, între 15 și 64 de ani
și peste 65 de ani.

Îmbătrânirea populației este una dintre poveștile de succes ale societății moderne. Progresele medicale,
alimentația îmbunătățită și condițiile de viață și o mai bună asistență medicală au dus la creșterea rapidă a
numărului persoanelor în vârstă. Această tendință este vizibilă în transformările structurii de vârstă a
populației și se reflectă într-o pondere din ce în ce mai mare a persoanelor în vârstă, cuplată cu o pondere în
scădere a persoanelor în vârstă ocupate din totalul populației.
Conform proiecțiilor Eurostat, persoanele în vârstă vor reprezenta probabil o pondere din ce în ce mai mare
din totalul populației: cei cu vârsta de 65 de ani sau mai mult vor reprezenta 29,1% din populația UE-28 până
în 2080, comparativ cu 19,4% în 2017.
Date despre turism
Un motor important al activității generale - și, prin urmare, cererea de competențe - în sectorul ospitalității
este cererea turistică internațională. La nivel internațional, Consiliul Mondial de Călatorii și Turism
raportează că turismul reprezintă 10,4% din PIB-ul global și 313 milioane de locuri de muncă, sau 9,9% din
totalul locurilor de muncă, în 2017.
Potrivit Oficiului Central de Statistică (CSO), numărul total de călătorii în Irlanda realizate de către rezidenții
de peste mări a fost de 10.616.300, cu o creștere de 6,9% față de 2017. Statisticile arată că veniturile din
turism în primele șase luni ale anului 2018 au crescut cu 8,5% la aceeași perioadă din 2017, care în sine a fost
un record. Vizitatorii Irlandei au cheltuit 2.270 de miliarde de euro în primele șase luni ale anului. Atunci
când sunt incluse tarife pentru transportatori, cheltuielile au crescut cu 8,1%, până la 3.049 miliarde EUR.
Niall Gibbons, CEO al Tourism Ireland, a declarat: „campaniile sunt în plină evoluție, pentru a se baza pe
succesul anului 2018. Scopul nostru este să creștem veniturile din turism de peste mări în 2019, până la 6,5
miliarde de euro, pentru insula Irlanda”. Între timp, principala preocupare în rândul întreprinderilor de
turism și a Organizațiilor de gestionare a destinației (DMO) în anul următor este Brexit. La Fáilte Irlanda,
acestea își acumulează în mod semnificativ activitățile pentru a se asigura că turismul irlandez este atât
„pregătit pentru produse”, cât și „pregătit pentru industrie” înainte de retragerea Marii Britanii din UE, cu un
fond de 5 milioane de euro pentru a sprijini sectorul în timp ce se pregătește Brexit. Nu există nici o îndoială

că Brexit reprezintă o amenințare semnificativă pentru succesul continuu al industriei noastre turistice, iar
sectorul va trebui să continue să manifeste agilitate și rezistență în lunile următoare.

3.5

Bulgaria

În ciuda dezvoltării rapide a infrastructurii de internet atât în zonele rurale, cât și în cele urbane, utilizarea de
zi cu zi a serviciilor online sau a tehnologiilor bazate pe computer în ansamblu este relativ scăzută când vine
vorba de persoane în vârstă. Potrivit Institutului Național de Statistică (INS) al Bulgariei, cei mai activi
utilizatori de internet din 2018 au fost tineri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, deoarece 92,2% dintre ei
folosesc internetul în fiecare zi sau cel puțin o dată pe săptămână. Odată cu creșterea vârstei, dorința și
nevoia de a fi prezenți în rețeaua globală scade și doar 17,8% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 65 și
74 de ani navighează regulat. 69,1% dintre ei nu au folosit niciodată internetul în 2018.

Pe de altă parte, adoptarea pe scară largă a tehnologiilor de internet în toate sferele vieții sociale schimbă
modul în care și persoanele în vârstă mai conservatoare privesc interacțiunile cotidiene. Datorită numărului
mare de oameni, care lucrează sau studiază în străinătate, mulți utilizează servicii de comunicare online
pentru a păstra legătura cu rudele lor. Expunerea la o anumită formă de servicii și tehnologie online

îmbunătățește inevitabil competența tehnică generală între toate grupele de vârstă și crește rata de
adoptare a tehnologiei în general.

Conform datelor NSI, în cursul anului 2018, persoanele fizice au folosit internetul în mare parte pentru
comunicare și divertisment, deoarece 53,9% dintre ei au efectuat apeluri telefonice sau video (folosind
aplicații, de exemplu, Viber, WhatsApp, Skype, Facetime), iar 51,4% au utilizat rețelele de socializare
(Facebook , Twitter, Instagram, Snapchat etc.). Aproape aceeași a fost proporția dintre indivizii care au
utilizat rețeaua globală pentru a găsi informații despre bunuri sau servicii (43,0%) și pentru a trimite / primi
e-mailuri (40,0%). Fiecare a treia persoană cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani (31,2%) a ascultat muzică
online și 24,7% a căutat informații referitoare la sănătate.
În general, vârstnicii sunt încă sceptici sau nu își pot permite să participe la activități de comerț electronic, de
ex. - achiziționarea de bunuri sau servicii online. În 2018, cei mai activi în cumpărăturile online au fost
persoanele din grupele de vârstă 16 - 24 și 25 - 34, cu acțiuni relative, respectiv 34,9% și 37,4%, iar doar 1,8%
dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 65 și 74 de ani au achiziționat ceva online.

4

SITUAȚIA CURENTĂ A ȚĂRILOR LA NIVEL NAȚIONAL

4.1

România

Educație și formare profesională în sectorul turismului
În România, indiferent dacă este vorba despre turism sau un alt sector economic, până în prezent nu există
studii concrete care să arate domeniile care nu au forță de muncă calificată. După căderea comunismului în
1989, nu a existat un interes deosebit în monitorizarea evoluției numărului de absolvenți (învățământ

superior și secundar) în domeniul turismului, pentru a corela ofertele de programe de studiu cu cererea
pieței muncii.
Până în prezent, în România, nicio autoritate publică nu a comandat sau efectuat nicio cercetare recentă
privind cererea de personal specializat pe piața muncii.
Sistemul românesc de învățământ turistic a cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimul deceniu; Cu toate
acestea, această dezvoltare a venit cu o lipsă totală de organizare, mai degrabă la întâmplare, fără a ține
cont de nevoile efective ale personalului de pe piața muncii din turism. Câteva încercări modeste de a corela
instruirea personalului turistic organizat cu cerințele pieței sau cu modelele altor state mult mai dezvoltate
în acest sens.
Un alt sector cu importanță din ce în ce mai mare în România este cel al formării profesionale pentru adulți,
care include formarea profesională inițială și formarea profesională continuă, organizată în sistemul național
de învățământ. Formarea profesională inițială pentru adulți este concepută pentru a asigura pregătirea
necesară pentru competențele profesionale minime necesare obținerii unui loc de muncă. Pregătirea
profesională continuă are loc după formarea inițială și fie dezvoltă competențe profesionale deja existente,
fie furnizează noi.

Abilități digitale necesare în managementul destinației. Scena actuală națională legată de organizațiile de
gestionare a destinației (DMO)
Gestionarea destinațiilor turistice din România se schimbă, fiind mai degrabă o adaptare la cerințele pieței.
Din punct de vedere calitativ și cantitativ, am asistat în ultimii ani, la o îmbunătățire continuă a
infrastructurii, în special în ceea ce privește rețeaua de hoteluri, pensiuni și vile turistice, în orașe, stațiuni,
precum și în zonele rurale. Principalele investiții s-au concentrat, de asemenea, pe restaurarea unor
elemente din patrimoniul cultural, pe dezvoltarea sau modernizarea drumurilor de legătură cu unele dintre
stațiuni (la munte, în regiunile de coastă sau în stațiuni medicale), pe dezvoltarea echipamentelor de
agrement precum centre de sport, piscine, trasee de drumeție, plaje, pârtii de schi, transport pe cablu și
echipament pentru sporturi nautice în Delta Dunării, respectiv pentru dezvoltarea potențialului turistic al
unor mine de sare, centre spa, centre de informare turistică etc.
După 2001, au apărut câteva inițiative regionale privind gestionarea destinațiilor turistice și au fost
materializate în primele asociații turistice profesionale. Aceste asociații erau, de fapt, rețele locale sau
regionale în care părțile interesate din turism (afaceri private, autorități publice, camere de comerț și
industrie, instituții culturale) au decis să se alăture și să promoveze o destinație turistică locală sau regională.
Abordările profesionalizării antreprenoriale și organizaționale sunt adesea realizate într-un mod izolat și nu
profită de valoarea adăugată a acestora. Procesele interrelaționate între dezvoltarea produselor și vânzările
nu sunt definite sau coordonate și, astfel, duce la situații competitive inutile. În acest context, în 2008,
Asociația Turistică Bucovina și alte 5 organizații similare din Sibiu, Prahova, Sighișoara, Brașov și Coasta Mării
Negre și-au unit forțele în Federația Națională a Organizațiilor de Management al Destinațiilor din România.
Astăzi, există 13 destinații turistice membre în această federație, iar activitatea lor este concentrată în
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În cele ce urmează este prezentată situația națională actuală legată de organizațiile de gestionare a
destinațiilor turistice și implicarea persoanelor în vârstă sau a pensionarilor.
În Italia există numeroase asociații care implică seniori în activitățile de voluntariat, pentru a promova
îmbătrânirea activă.
AUSER este cea mai populară o organizație de voluntari care vizează promovarea socială și includerea
persoanelor în vârstă pentru a-și spori rolul active în societate.
Între altele, în Ercolano (Napoli), un grup de ghizi turistici în vârstă a fost instruit pentru a conduce turiștii pe
site-urile culturale ale zonei din ianuarie 2017, o experiență interesantă în care schimbul de generații este un
subiect fierbinte, precum și dominanța moștenirea istorică și transmiterea cunoștințelor de la cei care au
locuit în acele locuri.
Iată un infografic care reprezintă unele caracteristici ale rezidenților din Italia în 2016:

La fel ca în imaginea de mai sus, putem observa că majoritatea persoanelor din 2016 a fost „inactivă” (nu s-a
angajat într-o activitate de lucru) și o proporție foarte mare sunt persoanele de 65 de ani și peste.
Din această analiză, un proiect care vizează implicarea persoanelor care nu au o ocupație „socială” ar putea fi
foarte relevant.
Persoanele în vârstă active sunt totuși în centrul atenției sporite în Italia, după cum raportul publicat în 2016
"EXTENDING OF Life: a Resource for the Family, a Opportunity for Society", de către un grup de cercetători
de la Universitatea Catolică din Milano.
Secțiunea privind bunăstarea persoanelor în vârstă active și inovația tehnologică arată că există cu siguranță
un decalaj în rândul populației tinere.
2017
People using Internet 65+
everyday

65-74 y.o.
75+ y.o.

once or more
times a week

a few times
a month

a few times a
year

not using
Internet

30,8

17,3

10,7

1,8

1

68,3

8,8

3,9

3,5

0,8

0,6

90,6

Sursa: http://anziani7.istat.it/index.aspx?DatasetCode=DCCV_AVQ_PERSONE
Aici, în tabelul de mai sus, putem vedea că majoritatea oamenilor, conform unui studiu nestandardizat
(bazat pe un eșantion cauzal de 100 de persoane) arată că, nici măcar nu folosesc internetul tot timpul.

4.3

Spania

Aptitudini necesare în gestionarea destinației:
Scenariul național actual legat de organizațiile de gestionare a destinațiilor turistice
În 2013, Spania a fost principala destinație de vacanță din lume și a doua cea mai vizitată țară din lume,
potrivit Ministerului Afacerilor Externe de pe site-ul său. Diversitatea resurselor bazate pe moștenirea,
istoria, climatul, cultura etc., precum și investițiile în infrastructura adecvată, permit dezvoltarea și oferirea
unei mari varietăți de produse turistice, capabile să atragă interesul vizitatorilor din întreaga lume și
consolidarea acesteia ca destinație turistică la nivel mondial.
Din punct de vedere economic, valoarea patrimoniului care ar putea fi considerată o povară, datorită
cheltuielilor de conservare, renovare etc., devine pozitivă și considerată motorul dezvoltării economice și

culturale, datorită creării de locuri de muncă , servicii, precum și conservarea și diseminarea culturii și a
dinamizării sociale.
Această ofertă se adaptează la cererea din partea țărilor occidentale, întrucât se bucură de o situație
economică mai bună decât alte țări în curs de dezvoltare și au mai mulți oameni cu timp liber să călătorească
și să cunoască alte părți ale planetei, să extindă cunoștințele și să învețe despre alte culturi. Pe scurt, noi
experiențe pentru o societate din ce în ce mai educată și mai educată, mai conectată social cu lumea din
jurul lor și care necesită un tip de turism care aduce noi cunoștințe și se potrivește așteptărilor și
preocupărilor lor, dincolo de produsul turistic tipic de soare și plajă.

Ce abilități digitale și sociale (angajabilitate) sunt necesare în sectorul turismului?
Ținând cont de numărul mare de resurse și infrastructură necesare pentru gestionarea turismului, este
posibil să găsiți diferite tipuri de locuri de muncă legate de acest sector cu profiluri diferite, ale căror
caracteristici se pot potrivi cu ușurință profilelor persoanelor peste 65 de ani, care doresc să rămână active o
dată ajung la vârsta de pensionare.
În prezent, în Spania există pregătire oficială pentru a lucra în diferite domenii ale sectorului turismului.
Această pregătire poate fi dobândită prin cicluri formative, studii de licență și postuniversitare. Totuși, acest
lucru nu împiedică persoanele în vârstă, odată ce au ajuns la vârsta de pensionare, să desfășoare singure
anumite activități în aceste domenii, fără a provoca situații de intruziune profesională sau concurență
neloială.
Există opțiuni diferite, în funcție de profilul, caracterul sau interesele fiecărei persoane. Un exemplu ar putea
fi un pensionar care cunoaște perfect o anumită zonă și se oferă ca ghid voluntar pentru o asociație, un grup
vulnerabil sau un grup de prieteni. Poate fi, de asemenea, în cazul persoanelor în vârstă care nu doresc să se
pensioneze sau doresc să facă acest lucru part-time și au pregătire adecvată pentru a dezvolta acest tip de
muncă. Această situație este legală în prezent în Spania, începând cu 2013, când a fost aprobată DecretulLege care o permite și are în fiecare an tot mai mulți adepți.
După cum explică Carmen Hidalgo, directorul Departamentului de Turism al Universității Distance din Madrid
(UDIMA), este necesar să avem mai multe abilități și competențe pentru a lucra în lumea turismului, pe care
o numim mai jos:
• Creativitate și capacitate de inovare
• Angajament de muncă
• Conducerea echipelor multidisciplinare
• Versatilitate
• Etica
• Empatia
• Specializare în cultura digitală
• Pregătire înaltă tehnică și umanistă
• Dezvoltarea unei mentalități deschise pentru a face față unei lumi globalizate

Pe lângă toate aceste caracteristici, nu mai putem uita câteva altele și aceasta ar fi la baza tuturor abilităților
menționate mai sus, cum ar fi orientarea către client, limbajul, capacitatea de a învăța, noile tehnologii,
capacitatea de a comunica, etc. Un întreg ar fi necesar pentru a lucra într-o lucrare în schimbare, care să se
adapteze noilor și tendințelor noi și al cărui obiectiv este satisfacția clientului final, precum și optimizarea
resurselor.
Sunt lucrătorii pregătiți pentru o lume digitală?
Noile tehnologii au fost o revoluție pentru turism, precum și o nouă modalitate de acces la acesta. Ușurința
cu care se pot rezerva și contracta servicii turistice, securitatea operațiunilor de plată, comoditatea
informațiilor la doar un simplu click, au permis clientului final să acceseze serviciile turistice într-un mod
diferit decât a făcut-o doar acum cativa ani. Aceasta a permis flexibilitatea prețurilor, care poate fi acum mai
competitivă, permițând apariția unei afaceri turistice cu costuri reduse. De altfel, la nivel sociologic, există o
schimbare a modului de a gândi a clientului. Dacă în trecut accentul se punea pe produsul în sine, acum
căutăm personalizarea. Acum cel mai important lucru sunt clienții și experiențele lor, din acest motiv
destinația nu mai este un pachet prefabricat, ci este aleasă de clienți pe baza propriilor interese. Toate
aceste aspecte sunt legate de interactivitatea constantă între clienți și companii prin intermediul rețelelor de
socializare și reclame personalizate, bazate pe datele clienților care permit companiilor să se adapteze la
cerințele clienților lor într-un mod mai real. În același mod, generează o imagine publică pozitivă care
servește ca o cerere pentru alți potențiali clienți. Pentru aceasta, infrastructurile tehnologice sunt esențiale.
Vorbim despre rețele WIFI gratuite, jocuri interactive și aplicații.
Revoluția provocată de noile tehnologii pe piața turismului este foarte recentă și rapidă. Din acest motiv,
pentru mulți oameni în vârstă, acest tip de cunoștințe poate fi o provocare atunci când lucrează astăzi. Este,
de asemenea, adevărat că cei peste 65 de ani sunt din ce în ce mai buni în ceea ce privește condiția fizică și
psihică, astfel încât la aceste vârste mulți dintre ei sunt înscriși în programe și cursuri educaționale (Liberto
Macías și Cristina Manresa-Yee, 2013, Mayores y nuevas tecnologías: motivaciones y dificultăți) deoarece
motivația principală este de a fi conectat la lumea din jurul lor.
Care sunt barierele pentru ca o persoană în vârstă să-și găsească un loc de muncă?
Vârsta în sine reprezintă unul dintre principalele motive pentru care este mai dificil să găsești un loc de
muncă în Spania de la 65 de ani. Unul dintre motivele pentru care s-a redus oferta mică de locuri de muncă
pentru această grupă de vârstă ar putea fi atribuită lipsei de cultură în Spania în ceea ce privește munca.
Performanța începând cu vârsta de 65 de ani de la această vârstă corespunde la începutul pensionării și
aceasta înseamnă o schimbare generațională a locurilor de muncă. Vârstnicii se pensionează pentru ca noile
generații să poată accesa locurile de muncă vacante.
Cu toate acestea, ele nu sunt singurele bariere cu care se confruntă persoanele de această vârstă care caută
un loc de muncă. Alte motive au o influență negativă asupra angajării de către angajatori sunt unele
prejudecăți ce afectează persoanele în vârstă atunci când solicită locuri de muncă, de exemplu, faptul că o
persoană în vârstă nu este suficient de instruită sau nu este capabilă să se adapteze la schimbări. Acest lucru
nu este adevărat, deoarece mulți oameni în vârstă decid să se re-instruiască și să-și reorienteze cariera
complet la vârsta de 40 sau 50 de ani, după ani de muncă în același loc de muncă. Nu este niciodată prea
târziu să studieze din nou. Există, de asemenea, credința că persoanele în vârstă nu vor accepta în mod voit
să fie conduse de tineri sau doar că aspirațiile lor salariale sunt mult mai mari sau că au multe sarcini
familiale care îi împiedică să lucreze.

Toate aceste prejudecăți ar putea fi abordate prin mai multe instruiri de către departamentele de Resurse
Umane, făcându-le conștienți de pierderea talentului produs prin eliminarea sistematică a persoanelor în
vârstă, deoarece pot contribui nu numai cu valoarea lor, ci și cu experiența acumulată datorită situațiilor
complexe pe care au trebuit să le înfrunte. Aceștia tind să fie mai motivați și mai concentrați pe munca lor,
mai responsabili și cunosc bine etica muncii.

Nevoile și lacunele pe piața forței de muncă din turism
Este considerată competența digitală o abilitate de bază în turism?
Vorbim despre abilități digitale atunci când ne referim la acele abilități care permit utilizarea eficientă și
practică a noilor tehnologii, atât profesional, cât și personal. După cum am menționat mai sus, utilizarea
noilor tehnologii schimbă turismul în ceea ce privește dezvoltarea de noi produse și noi modalități de
interacțiune cu clienții.
Prin urmare, nu poate fi ignorată importanța competitivității digitale în turism. „Segundo Estudio de
Competencias Digitales en the Empresa Española” (Al doilea studiu al competențelor digitale în companii
spaniole), realizat de Institutul de Economie Digital ESIC, analizează diferitele aspecte în acest sens, inclusiv
cele mai relevante competențe digitale. Orientarea către client iese în evidență, atât ca strategie comercială,
cât și prin canalele utilizate. În plus, acest studiu indică faptul că turismul este sectorul care a investit cel mai
mult în proiecte de formare și digital în anii 2017 și 2018. Totuși, nu există o pregătire în acest domeniu, în
special în rândul managerilor, care consideră că formarea lor nu este suficientă ca actualizare.

Ce învățăm în școală ce este de fapt necesar pe piața muncii de astăzi?
În Spania, există pregătire oficială în turism. Există cicluri de pregătire intermediară și avansată,
precum și gradul de turism ca diplomă universitară, al cărui obiectiv este de a garanta instruirea
corectă a viitorilor profesioniști din acest sector. Această ofertă de formare profesională este
completată de o mare varietate de cursuri și programe educaționale, oferite de birourile pentru
ocuparea forței de muncă sau alte agenții și au ca scop creșterea competențelor persoanelor care
lucrează pentru acest sector, dar au pregătire de bază, fără studii superioare.
În domeniul turismului pot fi identificate următoarele zone, cu diferite tipuri de locuri de muncă în
fiecare.
• Cazare
• Restaurarea
• Ghid / Interpretarea
• Servicii de informare
• Marketing și organizare de evenimente
• Consultanță / Management Turistic

Ghizii turistici: cine îi instruiește? Universități și centre de formare profesională

În Spania, profesia de ghid turistic este reglementată. Există instruiri specifice și calificări superioare
pentru ghidul turistic și, deși depinde de fiecare comunitate autonomă, poate fi necesar un card de
ghid profesional emis de organismul competent. De asemenea, depinde de tipul de ghid turistic
necesar. Coordonarea sau ghidul corespondent nu este același lucru cu un ghid local sau un ghid de
patrimoniu / monumente, un ghid receptiv, un ghid montan, un ghid de zăpadă, un ghid de transfer
etc. Fiecare dintre acești ghizi are o funcție diferită, deși obiectivul final este la fel: de a ghida
clientul și a oferi un serviciu profesional și de succes.
Așa cum am menționat în secțiunea anterioară, pe lângă pregătirea formală, există și o gamă largă
de cursuri legate de ghidul turistic, care permit acestui profesionist să dobândească diverse
instrumente care îl pot ajuta să își dezvolte locul de muncă cu succes.
Ar trebui adăugat, de asemenea, că un ghid turistic are nevoie de o experiență foarte mare și
cunoştinţe vaste. Pe lângă cunoștințele de specialitate ale ghidului, sunt necesare cunoștințe despre
artă, istorie, cultură generală, limbi, gastronomie, precum și alte tipuri de abilități pentru a-și
dezvolta corect munca: abilități de comunicare, abilități interpersonale, entuziasm, organizare și
planificare, memorie, flexibilitate, orientare către client, rezolvarea problemelor, inițiativă, rezistent
la stres și calmă sub presiune, răspundere, limbi străine, cunoașterea psihologiei de bază a grupului,
amabilitate, diplomație, empatie etc.

4.4

Irlanda

Sectorul turismului este unul dintre cele mai importante sectoare de servicii din economia irlandeză.
Angajează direct 250.000 de persoane în cadrul a 18.377 de întreprinderi din sectorul de cazare și servicii
alimentare legate de ospitalitate în Irlanda în T2 din 2018. Forța de muncă a crescut semnificativ, față de
148.000 la sfârșitul anului 2016 (Forța de muncă Survey, T2 din 2018, OSC). Turismul modelează, de
asemenea, imaginea și atractivitatea Irlandei ca loc pentru a trăi, a munci și a investi.
Scena actuală națională legată de organizațiile de management al destinațiilor turistice
Departamentul de turism stabilește politica națională pentru turism, oferind direcția strategică necesară
pentru a sprijini creșterea unei industrii turistice competitive și durabile, prin dezvoltarea, implementarea și
influențarea unei serii de acțiuni și programe de politici din partea Departamentului, agențiilor sale și a
guvernului. Departamentele, în consultare cu partenerii din industrie, agențiile de turism, care funcționează
sub egida Departamentului de turism, au fost înființate pentru a se ocupa de administrarea acestei politici.
Fáilte Irlanda a fost înființată în conformitate cu Legea Autorității Naționale pentru Dezvoltare Turistică din
2003, în urma unirii Bord Fáilte Éireann și CERT, pentru a gestiona promovarea turismului pentru insula
Irlandei.
Turism Irlanda a fost încorporată oficial la 11 decembrie 2000 în urma desemnării turismului ca zonă de
cooperare în temeiul Acordului de Vinerea Mare (1998), pentru a promova turismul de peste mări pe insula
Irlandei.
Funcțiile principale ale Fáilte Irlanda sunt dezvoltarea unui produs turistic de calitate, marketing turistic
intern, standarde turistice, sprijin pentru întreprinderi, consolidarea capabilităților și dezvoltarea resurselor
umane pentru industria turismului. Scopul principal al Irlandei este promovarea insulei Irlandei ca destinație
turistică pe piețele de peste mări.

Care sunt abilitățile digitale și soft (de angajabilitate) necesare în sectorul turismului?
Nucleul competențelor soft care sunt esențiale să aibă pentru a completa abilitățile dure în orice tip de
muncă, nu numai în sectorul turistic include:
• Capacitatea de a lucra în echipe
• Curtoazie
• Managementul și organizarea timpului
• Gândire creativă și analitică
• Comunicare orală și scrisă
• Abilitatea de a aplica disciplină, cunoștințe și concepte
• Atitudine pozitiva
• Etica muncii
• Empatie și inteligență emoțională
Ca o extindere a celor de mai sus și probabil mai concentrat în sectorul turismului, ar trebui să menționăm
capacitatea de a comunica în limbi străine, de a înțelege alte culturi și obiceiuri și de a ne adapta în noile
tehnologii.

Care sunt nevoile de competențe digitale în UE / țara parteneră?
În Indicele economiei digitale și societății (DESI) 2018, Irlanda ocupă locul 6, cu trei locuri mai sus față de
DESI 2017. Deși este remarcat în unele domenii (cu clasamente de top în absolvenți în științe, tehnologie,
inginerie și matematică (STEM), utilizarea comerțului online de către IMM-uri și Open Data), acesta rămâne
mult în urmă în altele. Cu mai mult de jumătate din populația adultă care nu are cel puțin abilități digitale de
bază, Irlanda continuă să sufere de deficit de competențe TIC. În ciuda unei îmbunătățiri de 4 puncte
procentuale față de ultimul an, acesta este încă unul dintre cele mai scăzute niveluri din întreaga UE. De
asemenea, Irlanda a fost semnificativ în spatele altor țări ale UE în ceea ce privește numărul de persoane
care utilizează activ internetul. Aceasta este aceeași ca și anul trecut (79%). Cu toate acestea, din cauza
progreselor înregistrate în alte țări ale UE, situează Irlanda pe locul 17 în clasament.

Irlanda continuă să sufere de deficiențe semnificative de competențe. Din 2012, proporția întreprinderilor
care au încercat să recruteze specialiști TIC, dar au întâmpinat dificultăți, a rămas constant peste 50%. Lipsa

de competențe TIC este confirmată și de o analiză recentă a posturilor vacante de către autoritatea națională
pentru competențe. Proporția specialiștilor în domeniul TIC din totalul forței de muncă este ușor peste
media UE, dar mult sub țara UE lider (Finlanda, cu 6,6%).

Ce învățăm în școală este de fapt necesar pe piața muncii de astăzi?
Irlanda se numără printre numeroasele țări care se luptă pentru a deveni următorul Silicon Valley. Pentru ași atinge ambiția de a deveni lider mondial în competențele TIC, noul guvern continuă să acorde prioritate
înaltă promovării educației STEM în general și în special TIC. În noiembrie 2017, a prezentat Declarația și
planul de implementare a politicilor educaționale STEM pentru școli. Aceasta este o politică cuprinzătoare,
care are drept scop consolidarea predării STEM (inclusiv informatică și programare) în toate școlile și
universitățile și încurajarea adoptării acestor subiecte în rândul tinerilor. Acest obiectiv general este reflectat
și în planurile de acțiune orizontale recente pentru educație. Introducerea informaticii ca materie de
certificare a finalizării școlii gimnaziale este prevăzută pentru anul 2018.
Pe lângă scopul de a crește numărul absolvenților de înaltă calificare TIC și STEM, inițiativele politicii
educaționale vizează, de asemenea, să se asigure că toți studenții dobândesc suficiente abilități digitale
pentru a-i echipa pentru o lume din ce în ce mai digitală. Sunt identificate acțiuni concrete, cum ar fi
includerea programării în matematica și programa școlară generală. În plus, studenții trebuie să fie ajutați de
la o vârstă fragedă să își perfecționeze abilități generale cheie, cum ar fi rezolvarea problemelor,
creativitatea sau comunicarea, pentru a-i ajuta să navigheze cu succes în schimbările tehnologice indiferent
de viitoarea lor carieră. Există, de asemenea, eforturi continue de integrare a tehnologiei digitale în
învățământul cotidian. Cadrul digital anunțat în septembrie 2017 va oferi profesorilor sprijin practic în acest
sens, iar fondurile sunt puse la dispoziția școlilor pentru achiziționarea de echipamente digitale.
În cele din urmă, Planul Național de Dezvoltare 2018-2027 prevede realizarea unor investiții semnificative în
universitățile tehnologice.
Elaborarea de politici bazate pe dovezi continuă să fie în centrul inițiativelor educaționale relevante pentru
abilitățile digitale. Grupul de experți pentru nevoile de competențe viitoare face un studiu cuprinzător
pentru a evalua impactul digitalizării asupra rolurilor și sectoarelor de muncă din întreaga economie. De
asemenea, analizează Planul de acțiune pentru competențele TIC 2014-2018, o inițiativă cheie pentru a
aborda deficiențele de competențe TIC prin educație și prognozarea cererii de competențe TIC în următorii
ani. Această lucrare va servi drept bază pentru un nou plan de acțiune. După o analiză mai atentă a cererii
pentru astfel de abilități, noi tipuri de ucenici TIC sunt, de asemenea, dezvoltate în cadrul schemei de
ucenicie completă susținută public.
Inițiativele politice care se concentrează pe activități educaționale pot conduce la progres în timp. Cu toate
acestea, astfel de inițiative nu acoperă adulții care au părăsit sistemul educațional, dar cu toate acestea au
nevoie de cel puțin abilități digitale de bază pentru a ține pasul cu schimbările tehnologice care le pătrund
din ce în ce mai mult în viața lor. În special, programul pilot de reciclare (Springboard +) se concentrează
numai pe abilități avansate TIC. La celălalt capăt al spectrului, finanțarea este disponibilă doar pentru cursuri
introductive de alfabetizare digitală din Irlanda, care vizează persoanele care nu au folosit niciodată
internetul (inclusiv persoanele în vârstă).
Ghizi turistici - cine îi pregătește (universități, centre de formare profesională?)

Quality and Qualifications Ireland(QQI), o agenție independentă de stat responsabilă cu promovarea calității
și responsabilității în serviciile de educație și formare profesională din Irlanda, a publicat noile standarde
pentru programele de ghidare turistică. Fáilte Irlanda, în consultare cu QQI și cu alte câteva organizații, a
revizuit și reproiectat suita de programe de ghid turistic.
Ca parte a acestui proces și în combinație cu criteriile QQI pentru noile standarde de premiere pentru
ghidarea turistică, Fáilte Irlanda și-a împărtășit capitalul intelectual cu comisiile de educație și instruire (ETB),
care erau foarte interesați de domeniul livrării programelor la nivel național / nivel regional de acreditare.
ETB-urile sunt organe locale de educație locală care administrează o anumită educație secundară,
majoritatea educației adulților. Majoritatea cursurilor de ghid turistic au o durată de 3 până la 4 luni, cu
unele excepții care durează mai mult de 6 luni. Nu există studii universitare, de institut sau de licență în
specializarea de ghid turistic.

Există o recunoaștere a faptului că o consolidare a competențelor digitale va oferi locuri de muncă mai
bine plătite și noi oportunități de angajare?
Dovada cu privire la cât de bine sunt pregătite țările pentru economia digitală este destul de deranjantă
conform Sondajului de competențe pentru adulți (PIAAC) al OCDE, care sugerează că mai mult de 50% din
populația adultă în medie din 28 de țări OCDE poate efectua cel mai simplu set de sarcini de calculator, cum
ar fi scrierea unui e-mail și navigarea pe web sau nu au deloc abilități TIC (a se vedea figura 1). Doar
aproximativ o treime din lucrători au abilități cognitive mai avansate care le permit să evalueze problemele și
să găsească soluții (OCDE, 2013). Drept urmare, mulți lucrători folosesc TIC în mod regulat, fără abilități TIC
adecvate: în medie, peste 40% dintre cei care utilizează software-ul la muncă în fiecare zi nu au abilitățile
necesare pentru a utiliza eficient tehnologiile digitale (OCDE, 2016a).
Importanța abilităților digitale se reflectă în randamentul salariilor la aceste abilități (a se vedea figura 3 sau
Falck, Heimisch și Wiederhold, 2016). În comparație cu lucrătorii care pot îndeplini cele mai de bază funcții
ale computerului, cum ar fi tastarea sau operarea unui mouse (lucrători la nivelul 1 sau mai jos), lucrătorii cu
nivel 2 sau 3 sunt plătiți în medie cu 27% mai mult. Aceste lacune sunt mai mari de 50% în Anglia (Marea
Britanie), Singapore și Statele Unite. Muncitorii fără experiență în utilizarea calculatorului câștigă cu
aproximativ 10% mai puțin decât cei cu cele mai de bază abilități în calculatoare.

Este considerată competența digitală o abilitate de bază în turism?
Așa cum am menționat mai sus, TIC schimbă profund lumea așa cum o cunoaștem. Profilurile de abilități ale
locurilor de muncă se transformă, iar abilitățile digitale oferă posibilitatea de a profita de beneficiile
schimbărilor tehnologice. Aceste competențe permit ca inovația într-o economie digitală să înflorească, dar
sprijină infrastructura pe care firmele, guvernele, comerțul și utilizatorii se bazează. Digitalizarea solicită, de
asemenea, ca toți lucrătorii să aibă un nivel minim relativ ridicat de abilități în domeniul TIC, chiar și cei cu
locuri de muncă slab calificate.

Care sunt barierele pentru un senior să obțină un loc de muncă?
Barierele financiare asociate pensiilor / beneficiilor / impozitelor reprezintă o barieră practică pentru cei care
doresc să se întoarcă la muncă - în principal în preocuparea că persoanele în vârstă ar fi penalizate financiar
pentru revenirea la muncă. Un alt motiv direct legat de cele de mai sus este bariera structurală asociată
vârstei de pensionare obligatorie.
Mai mult, experiența deținută de persoanele în vârstă pare să aibă o importanță mai mică în comparație cu
atributele necesare pentru a juca un rol important într-un loc de muncă modern, cum ar fi competențele TIC.
Din păcate, oportunitățile de acces la formare sunt limitate, pe lângă preocupările legate de tipul de instruire
oferit și costurile. Ar trebui luată în considerare în mare măsură posibilitatea dezvoltării programelor de
formare specială pentru persoanele în vârstă, recunoscând nevoile cheie în domeniile abilităților de bază ale
TIC.
De asemenea, nu există sprijin pentru încurajarea persoanelor în vârstă să dezvolte oportunități de angajare
independentă și este vitală adaptabilitatea persoanelor în vârstă și a nevoilor acestora în legătură cu piața
muncii, pentru a depăși barierele culturale și a aborda stereotipurile negative. De exemplu, cei mai în vârstă
nu se pot adapta la schimbări.
În cele din urmă, bariera tehnologică pare să fie un factor esențial pentru un senior nu numai să obțină un
loc de muncă, dar cel mai important să participe la societatea noastră în calitate de cetățean digital,

deoarece alfabetizarea digitală este cu mult în urmă față de vecinii noștri și față de statele comparabile ale
UE.

4.5

Bulgaria

Sunt lucrătorii pregătiți pentru lumea digitală?
În ciuda infrastructurii și conectivității bune de internet, nivelul general al competențelor digitale este printre
cele mai scăzute din UE și este foarte diferit în rândul diferitelor grupuri socio-economice. Chiar și odată cu
creșterea numărului de persoane cu cel puțin abilități digitale de bază de la 26% în 2017 la 29% în 2018,
Bulgaria rămâne printre țările cu cele mai slabe performanțe din UE și trebuie să abordeze deficitul său sever
de competențe digitale.
Cererea de specialiști în software este de trei ori mai mare decât oferta de către instituțiile de învățământ
(2000 față de 6000 necesare pe an), cu o tendință de creștere pe termen mediu și lung. Cu toate acestea,
ponderea specialiștilor TIC în forța de muncă este a doua cea mai mică din țările UE. Din partea pozitivă,
numărul absolvenților STEM (știință, tehnologie și matematică) a crescut ușor (cu 1,4% în creștere față de
1,3% în DESI 2015).

Educație și pregătire profesională
Există 17 universități acreditate (inclusiv 4 colegii), cu o capacitate totală de peste 9000 de studenți în
domeniul turismului profesional. Potrivit Ministerului Educației și Științei, doar 25% dintre absolvenți
lucrează în domeniile respective. Problemele principale pot fi găsite în discrepanța dintre educația oficială și
nevoile pieței. Mulți absolvenți sunt puțin pregătiți să lucreze în sectorul turismului în continuă schimbare,
iar abilitățile pe care le-au învățat în școli și universități sunt, în mare parte, învechite. Situația este agravată
de faptul că universitățile de stat au rămas în urmă atunci când vine vorba de introducerea de noi tehnologii
în multe domenii, în special serviciile online. Ca rezultat final, un număr considerabil de lucrători calificați
emigrează pentru a lucra în sectorul turismului în străinătate, iar multe dintre întreprinderile bulgare recurg
la atragerea lucrătorilor din afara UE, în special din Ucraina și Moldova.
Pe de altă parte, ghizii turistici sunt foarte strict reglementați și sunt supuși unei instruiri și examinări stricte
înainte de a primi dreptul de a exercita profesia. Întregul proces este reglementat de Ministerul Turismului
din Bulgaria, care eliberează, de asemenea, permisele de ghid turistic.
Abilități digitale necesare în managementul destinației. Scena actuală națională legată de organizațiile de
gestionare a destinațiilor turistice
Conceptul de organizații de gestionare a destinațiilor turistice (OGM) a fost în mare parte necunoscut atât
pentru publicul general, cât și pentru instituțiile bulgare, dar tocmai în acest moment devine foarte actual. În
cadrul unei conferințe organizate de Ministerul Turismului Bulgariei pe marginea celui de-al șaptelea Forum
anual al strategiei UE pentru regiunea Dunării în octombrie 20182, prof. Vasil Marinov de la Facultatea de
Geologie și Geografie, Universitatea Sofia a afirmat că în 2014/15 nu există organizatii de management al
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destinatiei în Bulgaria. Aceasta a fost perioada în care a condus o echipă însărcinată să testeze Sistemul
European de Indicatori de Turism (ETIS)3 în regiunea Dunării din țară.
În plus, el a elaborat obiectivele specifice ale ETIS care includ o contribuție la îmbunătățirea gestionării
durabile a unei destinații și monitorizarea performanței proprii. Posibilitatea de a compara cu alte destinații
este, de asemenea, printre activele de bază ale sistemului. Prof. Marinov a subliniat importanța înființării
unui grup de părți interesate pentru a gestiona și a prelua proprietatea implementării ETIS la o anumită
destinație.
În ciuda importanței recunoscute a organizatiilor de management al destinatiei de către UE și a proiectelor în
desfășurare, regiunile turistice din Bulgaria au fost conturate în 2014 și aprobate oficial în primăvara anului
2015, dar abia din 2018 sunt în proces de constituire. Potrivit prof. Marinov, acestea din urmă nu sunt atât
de critice pentru colectarea și analiza datelor, dar sunt o limitare cheie pentru definirea țintelor, planificarea
și implementarea acțiunilor în turism.
Eforturile recente pentru crearea a 9 OGM în Bulgaria provin ca urmare a implementării unui proiect al UE
de către Ministerul Turismului intitulat „Creșterea capacității IMM-urilor în sectorul turismului prin
susținerea înființării și funcționării organizațiilor de gestionare a destinațiilor turistice”. Proiectul este
finanțat în cadrul Programului operațional „Inovație și competitivitate” 2014-20204.
Mai precis, obiectivele proiectului sunt:
- înființarea organizațiilor de gestionare a destinațiilor turistice (OGM) care, pe de o parte, vor contribui la
crearea unui mecanism de interacțiune între companii și organizații turistice, pe de altă parte, vor umple
golul în gestionarea și comercializarea destinațiilor dintre local și național;
- creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din turism, prin îmbunătățirea conștientizării,
calității produsului turistic și a serviciilor turistice;
- facilitarea capacității IMM-urilor de a accesa și de a se prezenta pe piețele naționale și internaționale prin
participarea
la
evenimente;
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ETIS este un sistem de indicatori adecvat pentru toate destinațiile turistice, încurajându-i să adopte o abordare mai inteligentă a planificării
turismului. Este un instrument de management, care sprijină destinațiile care doresc să adopte o abordare durabilă a managementului destinației; un
sistem de monitorizare, ușor de utilizat pentru colectarea de date și informații detaliate și pentru a permite destinațiilor să le monitorizeze
performanțele de la un an la altul; un instrument de informare (nu o schemă de certificare), util pentru factorii de decizie, întreprinderile turistice și
alte părți interesate. Preluat de la:http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en
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Principalele activități ale proiectului vizează deschiderea de birouri DMO în cele 9 regiuni turistice și
achiziționarea de echipamente; elaborarea și implementarea documentelor strategice pentru dezvoltarea
regiunilor; organizarea participării DMO și IMM-urilor la evenimente și expoziții turistice naționale și
internaționale, întâlniri B2B, forumuri etc.
Proiectul își propune să pună în comun resurse și să coordoneze acțiunile dintre diversele părți interesate la
nivel național, regional și local pentru a dezvolta un produs turistic cuprinzător, diversificat și competitiv; să
dezvolte marketing regional, să arate bogăția țării pentru diverse oportunități de turism; să ajungă mai
eficient la potențialele piețe turistice, în special la cele îndepărtate, prin prezentarea unor zone suficient de
mari care sunt recunoscute pe hartă nu numai pentru bulgari, ci și pentru străini.
În ianuarie 2019, nu au fost fondate toate cele 9 DMO. În ceea ce privește regiunea Dunării - pentru sediul
său, orașul Ruse a fost ales cu adunarea constituitoare care a avut loc în primele săptămâni ale anului 2019.
Regiunea Dunării este formată din 67 de municipalități, devenind cea mai mare dintre toate cele nouă, cu un
total de 21% din teritoriul țării și 16% din populație.5
În ciuda activității recente pentru instituirea DMO-urilor, durabilitatea lor pe termen lung este încă de
dovedit. În prezent, procesul este condus de o instituție a guvernului central și există finanțări disponibile
pentru buna funcționare a DMO-urilor. Dacă vor trece testul privind creșterea propriilor resurse și susținerea
nivelului de implicare a părților interesate, va deveni evident numai după încheierea proiectului. Nu mai
puțin importante sunt întrebările dacă OGM-urile vor putea recruta și păstra experți bine pregătiți. Nu în
ultimul rând, va fi interesant de examinat în ce măsură vor face ca prioritatea lor să realizeze activități
îndreptate către instruirea ghizilor turistici, digitalizarea și implicarea persoanelor în vârstă în sectorul
turismului.

5

SITUAȚIA ACTUALĂ A ȚĂRILOR LA NIVEL EUROPEAN – PARTICIPAREA
ÎN PROGRAMELE UE

5.1

România

Într-un context complex în care turiștii au o mulțime de opțiuni de călătorie, cum poate fi remarcată
România și cum poate beneficia de potențialul său turistic încă necapitalizat? Experiența internațională, atât
din țările Europei de Est cât și din cele de Vest, arată că diversitatea resurselor naturale și a peisajelor nu
sunt suficiente pentru ca România să devină o destinație atractivă pentru turiștii străini. În ciuda peisajelor
sale naturale vaste, România rămâne cu mult în urma colegilor europeni când vine vorba de atragerea de
turiști străini. Infrastructura sa slabă și lipsa unei strategii turistice clare fac ca România să fie dezavantajată
în competiție cu destinații mai atractive la nivel mondial.
Este cunoscut faptul că turistul reacționează la cantitatea uriașă de informații, acceptând doar ceea ce este
în concordanță cu cunoștințele sau experiența sa anterioară. Nu este ușor să construiești percepții ale
consumatorilor, dar odată formate, schimbarea acestora este într-adevăr dificilă. Acesta este motivul pentru
care poziția României pe o piață turistică foarte dinamică trebuie bine gândită încă de la început.
5

Municipalitatea din Ruse, preluată de la: http://www.ruse-bg.eu/events/185/1/15930/index.html

Principalul document de politică turistică este Planul director național de dezvoltare turistică pentru
România 2007-2026. Acest lucru este detaliat în Strategia națională de ecoturism, Strategia națională pentru
turismul balnear și Planul strategic și operațional de marketing pentru România, 2011-2015.
Principala provocare pentru turismul din România este îmbunătățirea imaginii sale. Lucrările la proiectarea
mărcii/brandului România implică o gamă largă de activități promoționale. Cercetările au subliniat
necesitatea dezvoltării și promovării a șase produse cheie pentru turism:
● Sănătate și wellness: relaxare, tratamente de recuperare, alimente ecologice.
● Turism cultural: turism, vizitarea siturilor istorice și tradiționale.
● Turismul rural: vacanțe în pensiuni / ferme mici / ecoturism rural.
● Turism activ: ciclism, călătorii, drumeții, turism ecvestru.
● Turismul natural: excursii în natură sălbatică și parcuri naturale, cu respectarea florei și faunei specifice.
● City break: turnee de weekend într-un oraș.
Din păcate, există o inconsecvență în politicile și strategiile publice legate de dezvoltarea sectorului turistic,
prin urmare, sectorul privat este obligat să-și construiască și să-și îndeplinească propriile strategii pentru
promovarea afacerii și, destul de des, a destinațiilor lor turistice, în special în online mediu inconjurator.

5.2

Italia

Iată o listă a proiectelor finanțate de UE în care Italia și unele organizații axate pe îmbătrânirea activă au fost
implicate în domeniul TIC:
- SILVERCODE, urmărește îmbunătățirea calității vieții persoanelor în vârstă si adaptarea la lumea noastră
digitală prin dezvoltarea de cunoștințe și abilități pentru a profita pe deplin de tehnologia digitală. Proiect
finantat prin programul Erasmus Plus 2016-2018 https://www.silvercodeproject.eu/ro/
- SMART YOUR HOME, un proiect bazat pe experiențe foarte pozitive de pregătire online pentru seniori.
Abordează subiectul foarte inovator al caselor inteligente, care vizează în special persoanele în vârstă.
Legătura dintre casele inteligente și persoanele în vârstă este evidentă: o casă inteligentă permite
vârstnicilor să stea acasă mai mult timp, într-un confort bun, în siguranță și cu un suport adaptat. Proiect
finantat prin programul Erasmus Plus 2017-2019 http://www.eurocreamerchant.it/en/make-your-homesmarter-with-smartyourhome/

5.3

Spania

După cum se poate concluziona din secțiunea anterioară, este nevoie de o formare continuă, atât pentru
profesioniștii care lucrează în sectorul turismului, cât și pentru cei din alte domenii, în special adulți în vârstă,
care doresc să continue să lucreze în industrie odată ce au împlinit vârsta de 65 de ani. Schimbările rapide
ale competențelor digitale fac necesar ca oamenii să fie instruiți în mod continuu pentru a servi clienții și
pentru a oferi produse turistice de calitate. Acest tip de muncă implică un venit suplimentar și un mod de a fi

conectat într-o societate activă și mereu în schimbare, în special pentru persoanele în vârstă. Le permite să
rămână integrate. Astfel, o pregătire adecvată în competențele digitale în lumea turismului le permite să
rămână o parte activă a societății și să contribuie la dezvoltarea și evoluția acesteia. În caz contrar, lucrătorii,
în special cei mai în vârstă, riscă să fie excluși în procesul de selecție, cu izolarea socială pe care acest lucru o
poate provoca.
În ultimii ani, guvernul spaniol a făcut investiții mari în sectorul turistic, deoarece este o sursă de venit mare
pentru economia acestei țări. Ministerul turismului a investit în digitalizarea sectorului, făcând majoritatea
serviciilor, produselor și ofertelor disponibile online. Unul dintre cele mai clare exemple este proiectul care a
lansat www.spain.info, un site cu informații despre turismul național în mai mult de 25 de limbi, extinzând
profilul turistic regulat la audiențe mai îndepărtate, precum Asia sau America de Sud.
La nivel european, unele inițiative și proiecte își bazează activitatea pe zona turismului, multe dintre ele
contribuind la promovarea unui turism mai larg și mai accesibil, care se adresează persoanelor în vârstă sau
persoanelor cu nevoi speciale. Alte inițiative, pe de altă parte, sunt mai mult orientate spre formarea și
calificarea lucrătorilor pentru a-și consolida abilitățile în acest sector. Câteva exemple sunt:
- www.faase.es/proyecto-compass
- www.italcamara-es.com/es/2018/12/18/proyecto-yrp
- www.italcamara-es.com/es/2016/05/25/tfv
- www.b-mentor.eu/proyecto.asp
- www.sustain-t.eu
- www.growmat.eu

5.4

Irlanda

Două programe au proiectat să sporească alfabetizarea digitală. Programul BenefIT, care s-a derulat până la
jumătatea anului 2016, a înregistrat peste 160.000 de personae initiaite in formarea pe parcursul vieții, cu un
cost de 8,4 milioane de euro. Aceasta a fost înlocuită de Schema de finanțare digitală pentru competențe
cetatenesti, care a alocat 2,2 milioane de euro pentru 2016/2017 la 15 organizații comunitare și non-profit
pentru a oferi 10 ore de instruire gratuită pentru calculatoare oamenilor din Irlanda.

Ambele programe au reușit să încurajeze persoanele în vârstă să fie online. Cu toate acestea, ele pot fi, de
asemenea, îmbunătățite. Nu există nicio finanțare care să permită unei persoane în vârstă să repete cursuri
pentru a aprofunda și pentru a-și spori încrederea. Acest lucru poate fi deosebit de important atunci când o
problema de sănătate semnificativă te determina sa renunti sau sa faci pauze mari intre orele de curs.

Lucrătorii sunt pregătiți pentru o lume digitală?
Raportul irlandez de competențe digitale, realizat de Institutul de marketing digital, a constatat că sectoarele
ospitalității și petrecerea timpului liber si finanțele au cei mai experimentați profesioniști digitali în afara
sectoarelor de marketing și tehnologie. Raportul a descoperit ca generatia millennialls și femeile sunt lider în
ceea ce privește abilitățile de marketing digital. Cu toate acestea, în timp ce generația digitală millennialls
autohtonă care abia își începe cariera demonstrează niveluri mai ridicate de abilități digitale (depășindu-și
compatrioții seniori cu 25%), aceștia rămân în spatele colegilor lor internaționali, cu 17% mai puțin în total.
De asemenea, se evidențiază diferența dintre nivelurile de abilități din capitală față de restul țării.

5.5

Bulgaria

Turismul este unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă dezvoltare din Bulgaria și cu o rată de creștere anuală
de 6% a sosirilor de turiști din ultimii 5 ani, ce depășește media UE și cea la nivel mondial6. Bulgaria se
dezvoltă constant ca destinație turistică de patru sezoane și în ultimii ani s-au obținut rezultate record.
Primele cinci piețe de intrare sunt România, Grecia, Germania, Turcia și Rusia. În primele zece luni din 2018,
Bulgaria a fost vizitată de peste 8,4 milioane de turiști străini, ceea ce reprezintă o creștere de 5% față de
aceeași perioadă a anului precedent. Veniturile obținute din turismul internațional cresc într-un ritm și mai
alert. Ele se ridică la 3,2 miliarde de euro pentru perioada ianuarie-septembrie 2018, ceea ce reprezintă o
creștere de 7% față de aceeași perioadă a anului precedent.7
În conformitate cu think-tank-ul World Travel & Tourism Council (WTTC)8 contribuția directă a călătoriilor și
turismului la PIB în 2017 a fost de 3 035,3 miliarde BGN (3,1% din PIB). Se estimează că aceasta va scădea cu
0,1% până la 3,031,9 miliarde BGN în 2018. Acest lucru reflectă în primul rând activitatea economică
generată de industrii precum hoteluri, agenții de turism, companii aeriene și alte servicii de transport de
pasageri (cu excepția serviciilor de transport). Dar, de asemenea, include, de exemplu, activitățile
restaurantelor și a industriilor de agrement susținute direct de turiști. WTTC măsoară contribuția totală a
turismului la PIB-ul unei țări. În cadrul acestui termen mai larg, se înțelege impactul mai larg al sectorului
asupra economiei și include PIB-ul și locurile de muncă susținute de cheltuielile pentru investiții în călătorii și
turism (de exemplu, construcția de noi hoteluri), cheltuielile colective ale guvernului (de exemplu, marketing
6
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și promovare turistică, aviație, administrare, servicii de securitate, servicii de securitate în zona stațiunilor,
servicii de salubrizare a zonei stațiunilor etc.) și achiziții interne de bunuri și servicii de către sectoarele care
se ocupă direct de turiști - inclusiv, de exemplu, achiziții de produse alimentare și servicii de curățare de
către hoteluri, combustibil și catering servicii ale companiilor aeriene și servicii IT ale agenților de turism.
Astfel, contribuția totală a turismului la PIB-ul Bulgariei a fost de 11.388,7 miliarde BGN (6,591,7 USD) sau
11,5% din PIB în 2017 și se estimează că va crește cu 0,1% în 2018 și 13,3% din PIB în 2028.

Călătoriile și turismul în Bulgaria au generat 90.000 de locuri de muncă direct în 2017 (2,9% din totalul
ocupării forței de muncă) și se estimează că acesta va scădea cu 1,8% în 2018 la 88 500 (2,8% din totalul
ocupării forței de muncă). Aceasta include angajările de la hoteluri, agenții de turism, companii aeriene și
alte servicii de transport de pasageri (exclusiv serviciile de navetisti). De asemenea, include, de exemplu,
activitățile restaurantelor și ale industriilor de agrement, sprijinite direct de turiști. Așadar, contribuția totală
a calatoriilor și turismului la ocuparea forței de muncă (inclusiv efectele mai largi din investiții, lanțul de
aprovizionare și impactul veniturilor induse, vezi pagina 2) a fost de 335 500 de locuri de muncă în 2017
(10,7% din totalul locurilor de muncă).
Cu o cotă de 2,8% din turism din totalul locurilor de muncă, Bulgaria se află pe locul 114, care este mult sub
media UE de 5,1%. În acest sens, Grecia este printre țările de frunte cu o pondere de 12,2%, în timp ce
Spania cu 4,9% ocupă locul 60. România se află în spatele Bulgariei pe locul 128, deoarece turismul
reprezintă doar 2,5% din totalul locurilor de muncă ale țării.
În ceea ce privește digitalizarea, Ministerul Turismului raportează despre mai multe proiecte și inițiative. Este
prima administrație de stat care a prezentat o nouă generație de servicii electronice pentru toate modurile
de înregistrare pe care le oferă în baza Legii turismului. Acestea sunt deja accesibile pentru utilizatori printr-o
platformă special dezvoltată. Potrivit ministerului, până în martie 2019, serviciile electronice vor fi cuprinse
aproximativ 80% din țările din întreaga lume.
În ianuarie 2019, instituția va pune la dispozitia publicului și versiunea demo a sistemului de informații
turistice unificate, care în propriile sale cuvinte „va face șederea turiștilor în Bulgaria și mai sigură și va fi
foarte benefică pentru statisticile, mișcarea vizitatorilor pe piețe și veniturile din sector ”.

În ceea ce privește popularizarea potențialului turistic al țării în fața vizitatorilor bulgari și străini, activitățile
de marketing sunt predominant digitale - campanii cu liderii mass-media globale, prezență pe platforme
digitale, popularizare a obiectivelor turistice și a serviciilor prin intermediul platformei de internet I love
Bulgaria. În plus, Bulgaria a lansat un portal oficial de turism http://bulgariatravel.org/ro.
În ansamblu, nu numai Ministerul Turismului, ci și întregul sector depune eforturi în digitalizare - site-uri web
moderne, prezență extinsă pe social media, aplicații turistice și sisteme moderne de rezervare sunt printre
măsurile întreprinse pe scară largă de întreprinderile private, antreprenori sociali și asociații din domeniu.
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CONCLUZII

Există mai multe concluzii care pot fi exretrase din această cercetare, una dintre cele mai evidente fiind că, în
majoritatea țărilor europene, populația îmbătrânește într-un ritm rapid.
În același timp, oamenii au o sănătate mai bună și condiții de viață mai bune, în general, ceea ce lasă
societatea noastră cu un sector larg al populației retras, dar tânjind să se mențină activ în sferele sociale și
profesionale. După cum am menționat, acest lucru ne duce în această situație în care multe persoane cu
vârsta peste 65 de ani simt nevoia să fie active, să aparțină și să facă parte din comunitățile lor; persoanele în
vârstă încă așteaptă cu nerăbdare să se angajeze, să participe și să aibă un rol important în comunitățile lor.
În ciuda potențialului imens pe domeniul turismului, România se confruntă cu multe probleme legate de
contribuția turismului în economia națională, calitatea serviciilor și produselor, imaginea ca destinație
turistică, competitivitatea și continuitatea strategiilor. Deși eforturile de marketing și planificare au fost
semnificative în ultimii ani, adoptând diferite strategii pe diverse segmente de piață, rezultatele așteptate în
ceea ce privește veniturile sau numărul de turiști nu au fost niciodată atinse. În plus, s-a remarcat lipsa de
sinergii în economia națională, menită să ajute sectorul turistic. Lipsa aplicării conceptului de gestionare a
destinației este vizibilă și în domeniul managementului activităților turistice atât la nivel central, cât și local.
Educația turistică în România este adesea pur teoretică, majoritatea cursurilor de formare turistică nu se
bazează pe formarea competențelor practice, în timp ce calitatea depinde de programa, programele și
calificarea personalului didactic. Programele de învățământ subiacente includ adesea o cantitate foarte mică
de ore de pregătire practică, iar acestea sunt des organizate deficitar. Cauzele tuturor acestor probleme
instituționale sunt multiple și indică în principal slaba pregătire a cadrelor didactice, declanșată la rândul său
de salariile extrem de mici în acest domeniu, majoritatea profesorilor bine pregătiți plecând în alte domenii
sau activități economice sau migrarea în țări mai dezvoltate.
Așa cum am văzut mai sus, turismul este un sector economic cu creștere rapidă în Spania, la fel ca în multe
țări mediteraneene, inclusiv aici Italia, care nu numai că creează mii de locuri de muncă anual, dar
reprezintă, de asemenea, o oportunitate excelentă pentru vârstnici de a se menține activi în piața muncii.
Dacă comparăm cele două scenarii din urmă, putem observa, de asemenea, că, în ciuda motivației și
determinării lor de a fi o parte activă a societății prin participarea la sectorul turistic, persoanele în vârstă nu
sunt complet pregătite pentru a face acest lucru. Există o necesitate evidentă de formare și extindere a
competențelor lor, în mod concret, când vine vorba de competențe TIC și digitale, deoarece acesta este un
aspect care garantează calitatea serviciilor și produselor oferite în sectorul turistic.

Per total, în ciuda potențialului mare al sectorului turistic din Spania și al numărului mare de persoane în
vârstă care doresc să se angajeze în el, există un decalaj mare între competențele existente și competențele
de care au nevoie pentru a face acest lucru, decalaj care trebuie depășit prin furnizarea de instruire și
educație de calitate în acest domeniu.
În cazul Irlandei, populația îmbătrânește într-un ritm mai lent decât majoritatea țărilor europene, dar încă
există tendința îmbătrânirii populației. Mulți oameni în vârstă sunt lăsați în urmă deoarece majoritatea
resurselor au fost orientate către grupuri de vârstă mai tinere. Guvernele succesive au investit în programe
pentru a ajuta persoanele în vârstă să intre online, dar diferența dintre utilizarea internetului de către
persoanele în vârstă din Irlanda și cele ale vecinilor noștri din UE arată că aceste măsuri nu au reușit să
abordeze problema complet.
Această problemă specifică afectează mai mult de 50% din populația adultă. O politică cuprinzătoare a fost
stabilită pentru a consolida abilitățile TIC pentru un spectru larg de studenți. Acest set de acțiuni clarifică
importanța abilităților TIC în societatea noastră digitală cu evoluție rapidă și provocatoare pentru UE.
Turismul, îmbunătățit foarte mult prin tehnologie, este unul dintre cele mai în expansiune sectoare de
afaceri din Irlanda, oferind mii de oportunități de angajare și prezintă o șansă și mai mare de a crește și mai
mult în funcție de tendințele actuale. În ceea ce privește activitatea economică totală, sectorul a adăugat 5
miliarde EUR din valoarea brută totală în economia irlandeză.
Toate lucrurile luate în considerare, în ciuda angajamentului clar al guvernelor irlandeze succesive pentru
dezvoltarea de abilități digitale, rămâne o provocare să se asigure că o proporție semnificativă din populația
adultă nu este lăsată în urmă într-o economie și o societate digitală în mișcare accelerată, deoarece nu au
competențe digitale adecvate. Aceasta este desigur o provocare generală care nu afectează doar Irlanda.
Mesajul-cheie este că lucrul cu oameni de toate vârstele și facilitarea învățării deprinderilor poate avea un
impact extraordinar, nu numai asupra individului, ci în întreaga societate.
Sectorul turismului este unul dintre cele mai rapide și în continuă dezvoltare în Bulgaria. Contribuția sa
directă și indirectă atât la PIB, cât și la ocuparea forței de muncă este considerabilă și continuă să crească de
la an la an. Ca dezavantaj, Bulgaria poartă în continuare reputația unei destinații turistice subdezvoltate, cu
costuri reduse.
În același timp, procese precum îmbătrânirea populației, imigrația și salariile relativ mici în turism duc la lipsa
de personal calificat. Implicarea mai activă a persoanelor în vârstă în forța de muncă ar putea fi una dintre
oportunitățile neexplorate de a atenua problema.
Cu toate acestea, persoanele în vârstă nu au abilități digitale de bază, conectivitate la internet și motivație
pentru auto-îmbunătățire. Vârstnicii din Bulgaria sunt în mare parte conservatori și nu au flexibilitate pentru
a-și schimba modul de viață, mai ales când vine vorba de activități economice.
Există o diferențiere între cerințele pentru specialiștii de nivel scăzut și mediu în turism, deoarece nivelurile
scăzute de angajare necesită abilități digitale minime deseori. Problemele apar la nivel mediu și superior,
unde abilitățile digitale sunt esențiale.
Organizațiile de gestionare a destinației (OGM) sunt în proces de înființare în Bulgaria. Existența lor poate fi
benefică pentru regiunile respective, dar este riscantă, deoarece procesul nu este de jos în sus, ci condus de
Ministerul Turismului.

În sfârșit, școlile și universitățile bulgare încă trebuie să țină pasul cu procesele tehnologice recente și să
pună un accent mai mare pe abilitățile digitale din programa lor. Pregătirea ghizilor turistici nu face excepție
în această privință.
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