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DE CE MUNŢII?

Regiunile montane din Europa sunt nuclee de diversitate naturală şi culturală. Cu toate acestea, 
locuitorii se confruntă cu lipsa de oportunități și posibilități limitate de a participa și influența 
procesele de dezvoltare locală. Acest lucru determină emigrarea populației, abandonarea 
așezărilor rurale, fapt accentuat mai ales în rândul tinerei generații, ceea ce duce la degradarea 
mediului și pierderea tradițiilor culturale. Populația rurală rămasă se confruntă cu o infrastruc-
tură neadecvată și lipsa oportunităților de dezvoltare. În același timp, anumite zone montane 
sunt supuse unor presiuni din partea industriei, inclusiv turismul, care ameninţă de multe ori 
resursele naturale, partajează în mod neechitabil beneficiile în rândul populației locale, și poate 
cauza degradarea unui stil de viață tradițional.

Obţinerea de competenţe în domeniul turismului rural durabil, creează premise pentru dezvoltare 
economică, socială, şi de mediu  în comunităţile montane.
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Proiectul InRuTou fost elaborat si lansat în anul 2012 de un grup de persoane din diverse 
organizații și universități din Europa. Succesul implementării acestei iniţiative are ca fundament  
entuziasmul, interesul profesional și angajamentul acestor indivizi de a contribui la dezvoltarea 
durabilă a turismului și responsabilizarea comunităților rurale din regiunile montane.

InRuTou a reprezentat un efort interesant și provocator. A îmbinat activităţi academice și practice, 
a reunit organizații din șapte țări implicând diverse categorii de ’actori’ locali, a folosit diverse abor-
dări și metode, dar s-a confruntat, de asemenea, cu obstacole neașteptate în timpul implementării, 
unele depășind sfera de influență a partenerilor.

Inovarea adusă de InRuTou ia forme multiple: nu survine doar din îmbinarea dintre componen-
tele online şi faţă-în-faţă ale formării vocaţionale, ci şi prin faptul că adună sub aceeaşi umbrelă 
comunităţi din trei regiuni montane diferite (Alpi, Apenini şi Carpaţi) care să testeze şi să utilizeze 
instrumentele de training. Experienţele şi ideilor lor aduse la un loc intensifică valoarea adusă de 
proiect.

Acest Manual este o publicaţie metodologică care explică cum a fost dezvoltat proiectul pe 
baza procesului de implementare şi cum s-au creat documentele sale de referinţă şi cele tehnice. 
Scopul e de a încuraja organizaţiile interesate să transfere metodele InRuTou în alte comunităţi, 
regiuni, state.  

În completarea acestui material apare publicaţia finală a proiectului, care introduce comunitățile 
participante, și rezultatele finale obţinute.

Sperăm că acest manual se va dovedi util şi sustem nerabdători să primim opiniile, părerile 
dumneavoastră privind activitatea pe care am desfăşurat-o în proiectul ”Inovare în Turismul Ru-
ral”. Suntem bucuroşi să răspundem la întrebări şi să oferim sfaturi privind metodele şi modul de 
aplicare al acestui concept.  

Echipa InRuTou 

PREFAŢĂ
OPINIA PARTENERILOR
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INTRODUCERE

Turismul Rural privit ca soluţie pentru 
dezvoltarea Regiunilor Montane 
Europene 

Multe comunități montane din Europa 
se confruntă cu dificultăți: stagnare 
economică, migrarea populației locale, 
exploatarea resurselor naturale de către 
terți, degradarea și pierderea resurselor 
naturale și culturale, unice.

Turismul rural poate oferi o soluție 
pentru dezvoltarea regională durabilă 
a acestor zone, prin efecte economice, 
sociale și de mediu, pozitive: 
• crearea de noi afaceri, 
• crearea locurilor de muncă, 
• îmbunătăţirea serviciilor şi a infrastructurii, 
• sustenabilitatea mediului natural şi a peisajelor, 
• îmbogăţirea culturală a populaţiei locale1 
• creşterea interesului public, de pe urma accentuării 
cererii pentru turism şi recreere în zone rurale2 

Ce este Turismul Rural?
Turismul rural, având foarte multe forme 
de manifestare, cu greu poate fi definit 
într-un mod  unanim acceptat3. Cu toate 
acestea, turismul rural ar putea fi descris 
ca “o dorinţă de a oferi vizitatorilor, prin 
contact personalizat, ocazia de a descoperi 
mediul natural şi material din spaţiul rural, 
şi oportunităţi de a fi implicaţi în activităţile, 
tradiţiile şi modul de viaţă al localnicilor”4. 
Este o activitate economică importantă 
în Uniunea Europeană, fiind privit ca 
instrument de regenerare şi dezvoltare 
socio-economică în zonele rurale5, mai 
ales în cele afectate de declinul activităţilor 
agricole tradiţionale6 şi binecuvântate cu 
frumuseţi naturale7.

Comunităţilor rurale montane le lipsesc 
adesea cunoştinţele necesare pentru 
dezvoltarea sectorului turistic: valorificare, 
antreprenoriat, management, promovarea 
resurselor turistice, tehnologii New Media 
utilizate în turism.

Atenuarea acestor slabiciuni este esenţială 
pentru a dezvolta structuri turistice funcţionale în 
zonele montane, care să contribuie la bunăstare 
economică şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai 
pe termen lung. 
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Contextul Politicii Europene
La nivel european, dezvoltarea rurală este 

reflectată prin publicaţiile Directoratului General 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală,8 care 
funcţioneaza pe lângă Comisia Europeană şi 
ale structurii sale nonprofit, Reţeaua Europeană 
pentru Dezvoltare Rurală9.

În cadrul Orientărilor Strategice Europene 
pentru Dezvoltare Rurală10, cea de-a treia 
prioritate e definită astfel: “Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării 
economiei rurale”11. Această prioritate 
accentuează şi diseminarea TIC ca factor 
important pentru diversificarea mijloacelor de 
trai în mediul rural. 

Departamentul pentru turism din cadrul 
Directoratului General pentru Industrie şi Mediul 
de Afaceri12 de pe lângă Comisia Europeană, 
precum şi Comitetul pentru Turism al OECD13 

oferă surse de informare pentru  turismul rural.

Comunităţile locale şi Turismul
Rural

În anumite zone rurale europene s-au 
înregistrat, în ultimul deceniu, creşteri 
semnificative al numarului de sosiri/înnoptări, 
iar această tendinţă e in continuă creşere. Însă 
turismul rural de masă nu aduce mereu 
beneficii în comunităţile montane, care 
sunt excluse adesea din procesele de 
dezvoltare. 

Implicarea şi angajamentul actorilor locali 
constituie piatra de temelie a dezvolarii unor 
iniţiative turistice de succes. Cu toate acestea, 
locuitorilor din mediul rural le lipsesc 
adesea noţiunile (teoretice) necesare și 
abilităţile (practice), esenţiale pentru a fi 
implicaţi eficient în dezvoltarea turismului. 

Educarea și formarea locuitorilor din mediul 
rural, facilitarea unor abilități calificate pentru a 
creşte competitivitatea pe această piață globală, 
stimulează guvernanţa destinației turistice, şi 
determină apariţia unor noi locuri de muncă și 
activități independente

În acest sens, lipsa de educaţie și de 
formare vocaţională (VET) reprezintă o 
provocare serioasă. 

Educaţia și Formarea Vocaţională (VET) 
poate fi definită ca acea formă de educaţie 
şi instruire ce are ca scop înzestrarea 
persoanelor cu cunoștințele, competențele 
și/sau abilităţile necesare în anumite ocupații 
sau, în sens mai larg, pe piaţa muncii14.

De ce TIC și e-Learning ?

Tehnologia modernă oferă vaste posibilități 
pentru turism și formare vocațională.

A apărut o schimbare de paradigmă: 
tehnologiile online sunt tot mai necesare în 
destinațiile rurale, adesea izolate, lipsite de 
coordonare și comunicare eficiente. Din acest 
motiv instrumentele moderne sunt utile pentru 
a reduce decalajul existent și pentru a facilita 
dezvoltarea turismului într-un mod care să 
satisfacă vizitatori.

Totodată specialiștilor le lipsește de multe ori 
timpul necesar pentru a se implica în educația 
formală (exemplu: cursuri universitare). O 
alternativă ar fi instruirea prin internet. 
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Internetul, dar mai ales eLearning, ajută 
practicienii din turism să dobândească 
competenţele dorite pentru a administra mai 
bine afacerea lor.

Utilizarea  Tehnologiilor de Informare şi 
Comunicare (TIC) în procesul de învăţare 
poartă denumirea de eLearning15, termen 
definit de Comisia Europeană ca “utilizarea 
tehnologiilor multimedia şi a internetului 
pentru a îmbunătăţi calitatea învăţării, 
facilitând accesul la resurse şi servicii, 
schimb de idei şi colaborare”16.

eLearning e un concept ce se situează 
între învăţarea prin contact direct şi cea 
la distanţă prin intermediul internetului17, 
incluzând de asemenea o metodă 
mixtă învăţare-predare numită ”învăţare 
combinată”; eng.: blended learning.

Învăţarea combinată (blended learning),  
e o formă de eLearning prin care cursanţii 
sunt instruiţi atât online cât şi prin prezenţa 
directă.

Este o metodă hibrid între modul tradiţional 
ce presupune contact direct şi modul 
online,   instrucţiunile venind atât în sala 
de curs cât şi online; componenta online 
devine extensia naturală a sălii de curs18, 
fiind o soluţie pentru crearea unor cursuri 
la distanţă – cursuri eLearning – într-un 
mod ce poate suplini provocarile învăţării 
la distanţă, precum senzaţia de izolare, 
probleme cu managementul timpului, acces 
redus la materiale de studiu, contactul cu 
ceilalţi cursanţi şi formatorii19.

Cunoștinţe, Abilităţi și Atitudini

Îmbinarea a trei dimensiuni diferite este 
cruciala: cunoștinţe, abilităţi și atitudini 2016. 
Acestea sunt integrate în conceptul InRuTou, 
rezultând urmatoarele:
•  Cunoștinţe:  lcursanţilor li se prezintă  

resurse ce îmbină diferite concepte ale 
formării vocaţionale. Exemplificarea va 
asigura o internalizare a cunoștințelor mai 
ușoară, facilitând  transpunerea   imediată în 
practică. 

•  Abilităţi: cursanţii vor avea pobilitatea 
de a dobândi abilităţi cu ajutor resurselor 
adiţionale, prezentate la finalul fiecărei lecturi. 
Având un scop prestabilit, cursanţii vor fi 
stimulaţi să asimileze elementele esenţiale 
ce le permit crearea sau dezvoltarea unui 
produs turistic.

•  Atitudini: cursanţii sunt încurajaţi să dezvolte 
atitudini în două moduri: (i) înţelegând 
poziţionarea produsului turistic în funcţie de 
nevoile şi preferinţele consumatorului final 
şi (ii) înţelegând posibilităţile şi avantajele 
efortului în echipă (ex. consultări publice  şi 
colaborare) pentru a obţine rezultate mai 
bune şi pentru îmbunătăţirea gradului de 
sustenabilitate.  
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Proiectul Inovare în Turismul Rural
InRuTou a apărut din dorinţa de a răspunde 

provocărilor prezentate mai sus, facilitând 
dezvoltarea turismului durabil în zonele 
rurale montane, prin crearea şi testarea unor 
instrumente si modele inovatoare, şi formarea 
vocatională a operatorilor turistici noi, sau 
existenţi, cu nivel de educaţie şi experienţă 
diferit.

Proiectul a adus la un loc parteneri 
(universităţi, institute de cercetare și 
organizaţii de dezvoltare regională) 
din 6 ţări, iar activităţile sale au fost 
implementate în șase zone pilot localizate 
în cinci21 state, acoperind  3 lanţuri 
muntoase:  

Alpi Apenini Carpaţi

Austria: Regiunea Parcului 
Naţional Kalkalpen 

Italia: Parcul Natural dell’Ave-
to

România: Tara Dornelor
Polonia: Munţii Beskidy 
Ucraina: Districtul Kosiv,
Districtul Storozhynestky

Figura 1: Localizarea zonelor pilot InRuTou.
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Proiectul se bazează pe o abordare 
consolidată TIC – inclusiv e-learning, o platformă 
pentru comunicare online, şi o aplicaţie desktop 
optimizată pentru smartphone.   

 
Metoda de training şi instrumentele create 

au rolul de a: 
•  facilita integrarea cunoştinţelor şi schimbul 

de experienţă la nivelul actorilor relevanţi din 
comunitate, 

• stimula crearea unor iniţiative comune, 
precum: 

– noi reţele locale de furnizori, 
– conectarea comunităţilor locale cu piaţa 
turistică internaţională, şi 
– dezvoltarea ofertei turistice rurale.

“Inovaţia” din InRuTou 

Training-ul a fost conceput pentru a transmite 
un set de competenţe inovatoare structurate pe 
trei componente:
•  cunoştinţe (identificarea atracţiilor turistice 

locale), 
• abilităţi (competenţe de management şi 
promovare), 
• atitudini (antreprenoriat şi ospitalitate).

Training-ul vocaţional, cu plusul de valoare 
adus prin tehnologie, a fost creat pentru a 
sprijini emanciparea comunităţilor rurale prin:
•  încurajarea consultărilor în comunitate,
• întărirea rolului inovatorilor din turismul rural 
care operează deja în zonele pilot, 
• Formând “multiplicatori” - “lideri de opinie”, 
aleşi de comunitate, capabili să asocieze 
turismul rural cu dezvoltarea durabilă şi care 
să instruiască la rândul lor alţi actori locali din 
destinaţia turistică. 

Beneficiarii au învăţat despre:
•  procesele de dezvoltare durabilă, 
• antreprenoriat, marketing, management, 
• networking şi consultări în comunitate, 
• utilizarea tehnologiei în sprijinul firmelor mici 
şi mijlocii,  
• utilizarea internetului ca instrument de 
marketing.

Procesul InRuTou

Proiectul a cuprins următoarele etape: 
•  Analiza de fond, incluzând aici cercetarea 

din birou, chestionare aplicate în zonele pilot, 
interviuri cu reprezentanţii unor bune-practici 
locale şi consultări în comunitate

•  Crearea unui set de Competenţe şi a 
Modelului Pedagogic 

• Crearea materialelor de studiu 
• Dezvoltarea instrumentelor TIC 
• Experimentare şi Validare: în două etape, 

1) prin instruirea formatorilor, şi 
2) testarea pilot şi crearea unor produse/
servicii turistice.

Adiacent, prin intermediul proiectului, 
partenerii au diseminat informaţiile la nivel local, 
naţional, regional şi internaţional:
• promovând participarea populatiei locale, 
• obţinând păreri din partea altor ’actori’ 
relevanţi, 
• promovând o utilizare pe scară largă a 
rezultatelor proiectului 
• promovând explotabilitatea – utlilizarea  
rezultatelor proiectului şi în viitor în alte 
comunităţi, regiuni, ţări.
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Participarea comunităților locale a fost 
asigurată încă de la începutul proiectului 
printr-o campanie de informare și invitații  
menite să atragă factorii interesați să ia 
parte la consultările din comunitate, și 

la training-uri, în calitate de potențiali 
inovatori pentru turism, fapt ce asigură 
beneficii participanților, cât și un grad 
ridicat de sustenabilitate pentru proiect.

La ce folosește acest Manual de Transferabilitate? Cui se adresează?

Scopul manualului e să sprijine transferabilitatea rezultatelor proiectului către alte zone (montane) 
rurale prezentând modul de aplicare din locaţiile pilot. 

Oferă inspiraţie pentru: organizaţii şi persoane interesate de iniţierea sau consolidarea proceselor 
de dezvoltare în turismului rural, de o manieră durabilă, prin intermediul comunitatii.
Acest manual descrie pe scurt principalele componente ale proiectului, pentru a permite 
replicarea:

– Analiza contextului, inclusiv consultări în comunitate 
– Analiza Cadru a Cererii şi Ofertei
– Analiza Cadru a Competenţelor 
– Model Pedagogic şi Curriculă  
– Instrumente TIC folosite
– Ghid pentru organizarea trainingurilor 
– Evaluarea formării vocaţionale 

Unele recomandări și sfaturi rezultate din experienţa partenerilor se regăsesc în 
conţinutul acestui material .

Multe dintre documentele proiectului pot fi accesate pe website: 
www.inrutou.eu/achievements
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Factori Importanţi pentru 
Succesul Turismului Rural  –  din 
perspectiva Analizei de Fond
(LENA-MARIE LUN, EURAC)

Cooperarea se poate realiza orizontal sau 
vertical.  an be horizontal as well as vertical. 
Poate implica schimbul dintre competenţele 
cuiva şi abilităţile sau cunoştinţele celorlalţi.
•  Cooperarea are un rol crucial pentru o 

imagine coerentă a destinaţiei turistice -  
imaginea percepută de vizitatori. 

• Cooperarea e benefică doar atunci când toţi 
actorii implicaţi urmăresc un scop comun, relaţia 
dintre ei e bazată pe încredere şi recunoaştere 
a plusului de valoare rezultat prin parteneriat.    

Crearea unor reţele locale este foarte 
importantă pentru dezvoltarea  turismului:

• Căutarea şi stabilirea unor punţi între servicii/
produse singulare  şi formarea parteneriatelor 
conduce spre optimizarea ofertei pentru vizitatori. 
• Îndatoririle şi responsabilităţile trebuie stabilite 
şi definite precis.
•  În cele din urmă, prin instituirea cooperării 
la nivel local, se creează sinergii mai ample 
consolidând astfel ciclurile economice regionale. 

Partenerii regionali  cu aspiraţii comune pot 
fi extrem de valoroşi prin prisma marketingului 
destinaţiei, managementului calităţii, sau a 
distribuţiei ofertei de turism. 

HActorii locali sau organizaţiile trebuie să fie 
aibă disponibilitatea de a-şi asuma leadership-
ul în procesele de dezvoltare. Viziunea unui 
singur actor local s-a dovedit a fi de multe ori 

calea sigură pentru dinamizarea turismului rural 

Ariile protejate  au adesea posibilitatea 
de a prelua rolul de lider pentru dezvoltarea 
turismului rural fiind interconectate cu 
administraţia locală, şi adesea implicate 
într-o reţea extinsă,  cooperând cu actori 
locali din diferite sectoare. 

O structură organizaţională și financiară 
clară ar trebui creată pentru constituirea unor 
iniţiative de succes în turismul rural 
•  Sunt necesare investiţii financiare private, pe 

termen lung. 
• Dezvoltarea rurală este adesea facilitată când 
administraţia publică îşi asumă investiţii iniţiale. 
Finanţarea din bugetul public a infrastructurii 
de bază (mai ales cea de transport) e un fapt 
comun în destinaţiile din Alpi, iar investiţiile 
ulterioare sunt realizate cel mai adesea din 
fonduri private (în special infrastructura de 
agrement). 
• Parteneriatele public-privat s-au dovedit de 
succes. 

Organizaţiile de Management al 
Destinaţiei (OMD) sunt adesea conectate 
la administraţia publică (locală). Aceste 
organizaţii se ocupă de planificarea strategică, 
management, comunicare şi marketing, factori 
fundamentali de succes pentru orice destinaţie 
rurală. Fiind legătura dintre stakeholderi, 
coordonează dezvoltarea turismului în regiune, 
dictând direcţia specifică. Aceste organizaţii 
sunt adesea nucleul prin care se creează 
imaginea destinaţiei, unul din elementele pe 
baza cărora turistii o anumită regiune pentru 
vacanţa lor. 
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Comunicare coordonată dintre OMD 
şi antreprenori pe o parte şi media locală, 
naţională şi internaţională pe cealaltă parte este 
esenţială. Ba mai mult, antreprenorii trebuie să 
utilizeze tehnoligiile moberne de comunicare - 
TIC pentru distribuiţia şi promovarea serviciilor 
/ produselor oferite.

Un brand umbrelă la nivel regional are 
potențialul de a creşte gradul de expunere al 
zonei, la nivel național și internațional. 

Brandurile destinaţiilor turistice se manifestă 
ca element de recunoaştere, oferind un 
grad de siguranţă, deoarece garantează 
un anumit nivel de calitate. Sunt un 
instrument prin care poate se transmite 
mesajul, imaginea destinaţiei. Un astfel 
de brand formează şi o atitudine comună 
printre stakeholderii locali, sporind gradul 
de cooperare. Cu toate acestea trebuie 
definite ”regulile” la care se supun toţi cei 
ce oferă servicii turistice sub brandul comun 
al destinaţiei. Aceste branduri ”umbrelă” 
creează un nivel accentuat de conştientizare 
la nivelul regiuniii şi sporesc competitivitatea 
precum şi numărul de vizitatori.  

Descoperirea avantejelor unei regiuni şi 
identificarea valorilor comune sunt ingredientele 
de bază prin care se pot dezvolta si promova 
produsele şi serviciile turistice. 

Mai întâi de toate, turiştii caută produse 
turistice specifice regiunii, care exprimă 
autenticitate.  Tradiţiile şi obiceiurile joacă un rol 
esenţial pentru crearea unei identităţi regionale.  
Cu atât mai mult, cererea pentru serviciile 
turistice locale creşte atunci când operatorii au 

capacitatea de a le vinde ca experienţe unice.

Când o destinaţie reuşeşte să-şi manifeste 
identitatea prin suportul tuturor actorilor 
locali, se ajunge la o mai bună valorizare a 
patrimoniului natural şi cultural prin oferta 
turistică. 

Pentru ca dezvoltarea turismului să aducă 
beneficii întregii comunităţi, ea trebuie sa se 
bazeze pe implicarea şi angajamentul tuturor 
stakeholderilor din teritoriu.

În mod deosebit, implicarea tinerei generaţii 
este foarte importantă în procesele de 
dezvoltare a turismului rural.  

• Tânăra generaţie  prezintă adesea un 
spirit antreprenorial pronunţat şi e dornică să 
contribuie la activităţi din turismul rural. 

• Tinerii trebuie încurajaţi să ajungă la o 
conexiune puternică cu regiunea natală. 

Sfat:
Definește de la bun început criteriile de 
selecţie pentru zonele pilot (suprafaţă, 
locuitori, situaţie economică, etc.); 
acest aspect simplifică implementarea 
activităţilor comune.
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UN PROIECT DE FORMARE 
ÎN TURISM RURAL – COMPONENTE
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ANALIZA DE FOND 
(LENA-MARIE LUN, EURAC)

O analiză de fond oferă baza de înțelegere a 
situației din zonele pilot și susţine congruenţa 
formarii faţă de nevoile populației locale. Ajută 
la: 

•  Identificarea stakeholderilor relevanţi pentru 
buna implementare a activităţilor şi succesul 
proiectului.  

• Formarea unei perspective asupra nevoilor 
comunităţilor locale – cu precădere în domeniul 
educaţiei vocaţionale în turism. 
• Identificarea exemplelor de bune practici 
relevante din Alpi, Apenini şi Carpaţi. 

Metode prin care se poate realiza o analiză 
de fond:

• Aplicarea de chestionare;
• Interviuri cu experţi; 
• Focus-grupuri, virtuale sau faţă-în-faţă; 
• Studii de caz; 
• Consultări în comunitate; 
• Analize/Cercetare de birou; 
• Analiza comportamentului 
de căutare online.

În cazul InRuTou, s-au aplicat următoarele 
metode:

Aplicarea de Chestionare

În fiecare zonă pilot s-au aplicat aproximativ 
100 de chestionare, raspunsurile fiind colectate 
atât direct cât şi online.  

Chestionarele online pot fi realizate 
utilizând mai multe instrumente, 
precum: 
•  Survey Monkey  

(https://www.surveymonkey.com/) 
•  Lime Survey  

(https://www.limesurvey.org/en/)
•  Google Forms  

(http://www.google.com/forms/about/)
•  Kwik Surveys (https://kwiksurveys.com/)
•  Survey Planet (https://surveyplanet.

com/)Free Online Surveys 
(http://freeonlinesurveys.com/#)

Utilizarea instrumentelor  open-source este 
un mod rentabil  de aplicare a sondajelor online. 
Se recomandă studierea caracteristicilor diferite 
pe care aceste instrumente le au si alegerea 
soluţiei potrivite conform scopului analizei.  

Interviuri cu Experţi

Implementare: Interviurile calitative cu ex-
perți au fost realizate cu reprezentanți ai studiilor 
de bune practici, din zonele pilot. Experții au 
fost de obicei managerii, proprietarii, inițiatorii 
diferitelor exemple de urmat din turismul local. 
Interviurile au fost realizate fie față-în-față, fie 
prin telefon fiind bazate pe un set de întrebări 
deschise.

Analiză: TInterviurile au fost analizate prin 
metoda GABEK22, potrivită pentru evaluarea 
datelor calitative complexe şi nestructurate. 
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GABEK permite o reducere asistată de calculator a complexităţi datelor, fiind potrivită şi pentru 
o bună reprezentare vizuală a informaţiilor. Analiza se bazează pe selectarea cuvintelor cheie și 
pe relațiile dintre acestea. Cuvintele cheie identificate și relațiile formate sunt redate prin grafice 
determinate de cauzalităţi; săgețile reprezentând cauzalităţile pozitive, iar punctele cauzalităţile 
negative. Figura de mai jos prezintă un exemplu de grafic GABEK și ilustrează cele mai impor-
tante cuvinte cheie, direct legate de punerea în aplicare cu succes a inițiativelor sau proiectelor 
din turismul rural.

Figura 2. Factori de Succes în Contextul Dezvoltării Turismului Rural

Figura 2. Factorii prezentaţi au la bază exemple de bune-practici din comunităţile implicate; elementele prezentate pe fond 
verde au fost menţionate de cel puţin trei ori de cei intervievaţi. 

Analizare Exemplelor de Bune Practici

Identificarea bunelor practici din zonele 
de munte a urmărit selectarea exemplelor 
de succes din turismul rural şi evidenţerea 
punctelor tari, ameninţărilor, slabiciunilor şi  

 
 
punctelor slabe (analiza SWOT23) în contextul  
lansării unor iniţiative de turism rural în zone 
montane.
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Studiile de caz au fost alese pe baza 
următoarelor caracteristici:
• Implementare în zone rurale montane
• Cu referire directă la turism
• Implicarea comunităţii locale
• Sprijină dezvoltarea economiei locale
• Angajament petru sustenabilitate 

•  Încurajează relaţionarea
•  Caracter inovator
•  Oferă turiştilor experienţe memorabile
•  Includ, eventual, TIC în implementare

Sfat: Evaluarea datelor calitative pe baza punctelor tari, punctelor slabe, provocărilor 
și oportunităţilor (Analiza SWOT) a devenit un instrument strategic unanim acceptat, ce 
permite includerea și rezumarea unor informaţii diverse.

 

Consultări în Comunitate 

Iniţial consultările din comunitate au urmărit 
un dublu scop:

• Oferă actorilor locali posibilitatea de a 
cunoaşte proiectul şi obiectivele acestuia, de a 
fi informați, putând să-şi exprime opiniile  înainte 
ca deciziile privind implementarea activităţilor 
să fie luate. 
• Identificarea contextului economic, social, 
şi de mediu al zonei pilot, precum şi nevoile 
comunităţii implicate.  
 

Consultările din comunitate ajută la iden-
tificarea oamenilor potriviţi pentru proiect, 
formează nivelul de acceptare şi sprijinul pentru 
proiect, formează încredere, creează sinergii şi 
spirit de echipă. 

Sfat: Explică foarte clar ce avantaje 
și beneficii aduce proiectul pentru 
populaţia locala. Acest aspect sporește 
gradul de interes și implicare

O consultare ideală a comunităţii, implică 
persoane din diferite sectoare. Gradul de cre-
ativitate al rezultatelor e mai ridicat atunci când 
participă simultan oameni ce aparţin unor cat-
egorii demografice diferite. Ex.: tineri şi vârstnici, 
femei şi bărbaţi.

Unele exemple pentru organizarea con-
sultărilor din comunitate:
•  focus-grupuri 
• mese rotunde 
• workshop-uri 
• interviuri calitative 
• zile dechise, celebrări, tururi ghidate 

Consultări în Comunitate în Vatra Dornei, România
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Aspecte importante ce trebuie avute în vedere pe parcursul consultărilor: 
• Ce actori locali au fost prezenţi? 
• Ce participanţi au fost identificaţi ca lideri de opinie? Pot ei să participe la prima sesiune de 
training al trainerilor? 
• Care este situaţia aspectelor economice, sociale, şi de mediu din zona pilot? 
• Cum este poziţionat sectorul turismului în momentul de faţă? 
• Există potenţial pentru dezvoltarea turismului în continuare ? 
• Care este gradul de angajament al comunităţii? 

Localnicii au fost  invitaţi să participe 
la  consultările din comunitate prin diverse  

mijloace, inclusiv distribuirea de flyere create 
de consorţiul proiectului.

 Examplu de Flyer – Invitaţie la o Consultare a Comunităţii , Italia
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Un focus-grup este  “[…] un tip de grup caracterizat prin anumite scopuri, proceduri, dimen-
siuni şi o anumită compoziţie. De obicei este format din 7-10 participanţi, selectaţi în funcţie 
de anumite caracteristici comune ce fac referire la subiectul discuţiilor.”24

Un focus-grup permite facilitatorului să răspundă comentariilor apărute (spre deosebire de 
cazul chestionarelor) şi, eventual, să folosească anumite aspecte ale discuţilor. De exemplu, 
permite participanţilor să reacţioneze la afirmaţiile celorlalti participanţi.

În mod tradiţional focus-grupurile sunt realizate prin contact direct, faţă-în-faţă, însă, tehnologia 
actuală permite această abordare şi în spaţiul vitual.  Sincronizarea, funcţiile audio şi video 
sunt mai dificil de implementat din diverse motive, cum ar fi gradul de acces la internet de 
mare viteză, etc. Cu toate acestea, focus grupurile on-line pot fi organizate prin utilizarea unor 
forumuri de discuții, asincrone

Consultări în Comunitate - Beskidy, Polonia
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Analiza Cadru - Cerere și Ofertă 

Având la bază o analiză de fond pot fi dez-
voltate anumite criterii ce au menirea să con-
tribuie la dezvoltarea turismului rural pe termen 
lung. Rezultatele mai multor analize (sondaje pe 
baza chestionarelor, analiza bunelor practici, 
consultările publice) pot fi folosite pentru iden-
tificarea acestor criterii.

Criteriile rezultate în urma “analizei cadru a 
cererii şi ofertei”, realizate în proiectul InRuTou, 
au fost împărţite în două categorii:

1) Creşterea capacităţi actorilor din turismul 
rural (cunoştinţe, abilităţi, atitudini – Figura 3). 

2) Aspecte generale ale dezvoltării turismului 
rural durabil.  

Criteriile pentru prima categorie au la bază 
rezultatele chestionarelor aplicate la nivel local, 
fiind alese luând în considerare următoarele: 
•  Subiecte, la care respondenţii au manifestat com-

petenţe foarte scăzute. 
• Subiecte, considerate de respondenţi foarte im-
portante turism. 

Subiectelor le-au fost atribuite  3 grade 
de prioritate, în funcţie de modul în care re-
spondenţii estimează propriile performanțe, și 
conform importanței pe care aceştia o alocă 
fiecăriu subiect. Astfel, gradul 1 este considerat 
cel mai important, fiind urmat de gradele 2 şi 3. 

Pentru exemplificare consultaţi următorul 
tabel.  
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Figura 3. Dezvoltarea Capacităţilor în Turismul Rural: Cunoştinţe, abilităţi şi 
atitudini - tabelul criteriilor criteria table

CUNOŞTINŢE, ABILITĂŢI ŞI ATITUDINI - CRITERII PRIORITATE
GRAD 1 GRAD 2 GRAD 3

CUNOŞTINŢE
TIC pentru promovarea destinaţiei
Sistemele de rezervări informatizate pentru turism
Management finaciar în turism
Management operaţional în turism
Certificare/Sigle Eco în turism
Management de Mediu în turism
Managementul resurselor umane în turism
Managementul calităţii în turism
Relaţii publice în turism
Dezvoltarea turismului durabil
Responsabilitate pentru mediu în turism
ABILITĂŢI
Limbi străine
Servicii de E-mail şi motoare de căutare 
Dezvoltare/design website-uri
Newsletter şi utilizarea în turism
Aplicaţii mobile(smartphone) pentru turism
Marketing online pentru turism
Distribuţie online a serviciilor de turism
Reţelele sociale în turism
Contabilitatea în turism
Planificarea strategică în turism  
Informarea vizitatorilor
Servicii clienţi în turism 
Comunicarea în turism
Valorificarea patrimoniului natural
Organizare de evenimente 
Valorificarea patrimoniului cultural
Dezvoltarea produsului turistic
ATITUDINI
Cooperare şi formarea parteneriatelor
Gândire inovatoare
Cooperare trans-naţională geografică
Cooperare trans-naţională tematică 
Socializare şi comunicare între generaţii
Ospitalitate
Gândire creativă
 Spirit antreprenorial
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ANALIZA CADRU A COMPETENŢELOR 
(ALESSANDRO INVERSINI, CARMEN MARTINS, BOURNEMOUTH)

Turismul e un domeniu de activitate complex 
ce integrează competenţe multiple: cunoştinţe, 
abilităţi şi atitudini necesare pentru a  dezvolta 
şi susţine business-urile din turismul rural. 

Asadar, dezvoltarea competenţelor se traduce 
prin crearea unor avantaje competitive pentru 
organizaţii

Cadre Europene de Referinţă 
pentru Competenţe

Există mai multe Cadre de Referinţă Europene pentru stabilirea competenţelor:
1.EQF, 2. Cadrul e-Competence, şi 3. Sistemul ECVET. 

1. EQF Formulation 
EQF (Cadrul European al Calificărilor) urmăreşte să alinieze sistemele naţionale de calificări la un 
cadru european comun. EQF apare sub forma unui tabel cu opt grade  (Gradul 1 – Elementar, 
pâna la  Gradul 8 – Avansat), fiecare definit printr-o serie de afirmaţii referitoare la cunoştinţe, 
abilităţi şi competenţe (Tabelul1).

Cadrul European al Calificărilor

Grad Cunoștinţe Abilităţi Competenţe

De la 
Grad 1
până la 
Grad 8

Descrise ca
teoretice şi/sau
concrete

 Descrise ca cognitive
(utilizarea gandirii 
logice,
intuitive  şi creative) şi 
practice (care implică 
dexteritate manuală,  
şi utilizarea anumitor 
metode, materiale, 
unelte şi instrumente 

Descrise în termeni 
de responsabilitate şi 
autonomie

Cadrul European al Calificărilor este disponibil la: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm 
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2. Cadrul e-Competence 
Cadrul european e-Competenţe (e-CF) e un cadru de referinţă pentru 36 de competenţe TIC 
ce sunt folosite şi înţelese de utilizatorii TIC şi companiile de profil, sectorul public, educaţional 
şi partenerii sociali de pe teritoriul Europei (European Union ecompetences.eu). Acest Cadru 
este structurat pe patru dimensiuni, după cum urmează: 
– Dimensiunea 1: cele cinci zone de e-Competenţe derivate din businessurile TIC sunt: 
Planificare, Dezvoltare, Executare, Activare, Administrare;

– Dimensiunea 2: un set de referinţe pentru e-Competenţe, fiecare având câte o descriere 
generică;

– Dimensiunea 3: pentru fiecare e-Competenţă se specifică gradul de abilitate al utilizatorului, 
cuprins între nivelurile e-1 şi e-5, ce corespund gradelor EQF de la 3 la 8; 

– Dimensiunea 4: Cunoştinţele şi Abilităţile sunt încorporate în cadrul e-Competenţelor. 

Cadrul European pentru e-Competenţe defineşte şi descrie e-competenţele şi gradul asociat 
de abilitate al utilizatorului din perspectiva companiei, însă le transpune şi la gradele Cadrului 
European al Calificărilor. Nivelurile e-CF pornesc de la 1, cel mai scăzut, până la 5, cel mai înalt 
având corespondenţa în gradele EQF 3-8. 

Corespondenţa dintre e-CF și nivelurile EQF (EU)

Nivelul e-CF Referitor la Nivelul EQF

Nivelul e-5 8
Nivelul e-4 7
Nivelul e-3 6
Nivelul e-2 4 şi 5
Nivelul e-1 3

Cadrul European pentru e-Competenţe 2.0, se poate descărca de la:   
http://www.ecompetences.eu/site/objects/download/5983_EUeCF2.0framework.pdf
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3. Sistemul ECVET 
Sistemul European de Credite pentru Formare şi Educaţie Vocaţională e un instrument de 
politici menit să îmbunătăţească mobilitatea si gradul de comparaţie dintre sistemele de 
formare europene. E un instrument nou ce promovează mobilitatea şi înţelegerea reciprocă. 
Cadrul European al Calificărilor  (EQF) şi ECVET au aceeaşi abordare în materie de obiective 
de învăţare. Gradele EQF fac, de asemenea, referire la ECVET.

ECVET încearcă să aducă un nivel comun de compatibilitate între calificările obţinute prin 
sistemele de formare şi instruire vocaţională la nivel european

Principiile ECVET 

a. Planificare %
b. Dezvoltare %
c. Executare %
d. Activare %
e. Administrare %

Sistemul European de Credite pentru Formare şi Educaţie Vocaţională (ECVET) este disponibil la: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm 

Pentru un proiect de turism rural, poate fi adaptat un cadru al competenţelor, pe baza celor 
existente  – aşa s-a procedat în cazul InRuTou.
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Metode
Partenerii InRuTou au folosit o metodologie 
bazată pe două componenteȘ 

1.  O analiză de fond (descrisă anterior) ce a 
ajutat la: 

• determinarea: 
• gradului de utilizare a tehnologiei;
• nevoilor de competenţe (cunoştinţe, abilităţi, 
atitudini);
• culegerea datelor demografice, fapt ce a aju-
tat la o mai bună înţelegere a publicului ce va fi 
instruit.
2. O evaluare structurată a celor mai impor-
tante publicaţii şi articole ştiinţifice care trea-
tează problema competenţelor în turismul rural 
(aspect descis mai jos) 

Evaluare structurată
Evaluarea structurată a literaturii ştiinţifice 
este un proces analitic prin care cercetătorul 
evaluează diferite resurse (în cazul nostru 
jurnale acedemice, baze de date şi  scholar.
google.com - versiunea academică a 
motorului de căutare google.com) pentru 
a identifica resursele potrivite pentru 
obiectivele avute. 

Obiectivul acestei analize structurate a fost 
descoperirea anumitor elemente deosebite din 
literatura academică, importante pentru compe-
tenţele necesare managerilor din turismul rural.  

Mai multe ’cuvinte cheie’ au fost utilizate pen-
tru a identifica resursele potrivite (Figura 4). În 
final s-a ajuns la  91 de articole  şi 9 cărţi de 
specialitate.

Din punct de vedere metodologic, cercetarea 
a cuprins următoarele etape: 

• Alegerea ’cuvintelor cheie’ relevante pentru 
proiect; 

• Competenţe Turism Rural 
• Prima etapă de cercetare a bazelor de date 
ştiinţifice (Jurnalul de Cercetări în Turism, Manage-
ment în Turism, Analele Cercetării Turistice); 
• Prima analiză calitativă şi alegerea altor 3 cuvinte 
cheie: 

• Turism Rural 
• Inovaţie Turism Rural 
• Strategie Turism Rural 

• A doua etapă de cercetare a bazelor de date 
(Jurnalul de Cercetări în Turism, Management în Tu-
rism, Analele Cercetării Turistice) şi Google Scholar 
(scholar.google.com);  
• Colectarea sugestiilor partenerilor pentru resurse 
academice;
• Selectarea finală a resurselor academice (91 de 
articole şi 9 cărţi).

Sfat: Găsiţi echilibrul dintre 
componetele teoretice și practice 
pentru a genera beneficiile dorite în 
zonele pilot, contribuid totodată și la 
domeniul cunoașterii.  
În funcţie de scopul proiectului, 
activităţile practice, concrete, trebuie 
să predomine.  
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Figura 4. Procesul de Cercetare
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Rezultate

Şase competenţe au fost identificate ca fiind de bază pentru a consolida afacerile din turismul rural:
1. Sustenabilitate în Turism
Înţelegerea sustenabilităţii, mai ales în sfera turismului, va îmbunătăţi elaborarea strategiilor de 
dezvoltare a ecoturismului. Această competenţă acoperă  cele mai importante aspecte privind 
consumatorii de turism rural şi sustenabilitatea administrarii afacerilor. Ajută la atragerea turiştilor 
şi stimulează diversificarea serviciilor pentru a creşte businessul şi gradul de responsabilitate faţă 
de mediu. 
2. Antreprenoriat
Prin această competenţă cursanţii îşi vom îmbunătăţii abilităţile de management şi de dezvoltare 
a unor modele de business, capacităţile antreprenoriale şi atitudinea faţă de iniţierea unor noi idei 
de afaceri în mediul rural.
3. TIC
TIC sprijină promovarea afacerilor din mediul rural. Prin dobândirea acestei competenţe cursanţii 
vor putea îmbunătăţi modul de administrare al website-ului şi comunicarea online. Cuprinde 
informaţii despre dezvoltarea serviciilor TIC şi utilizarea acestora pentru management strategic. 
Cunoştinţele şi abilităţile vor ajuta managerii să urmărească nivelul de satisfacţie al clienţilor şi să 
respecte un standard înalt de performanţă. 
4. Management
Managementul e privit ca o competenţă importantă pentru dezvoltarea afacerilor din spaţiul 
rural. Cuprinde mai multe noţiuni şi abilităţi, inclusiv managementul angajaţilor, managementul 
organizaţiei, managementul conflictelor, strategie. Managementul serviciilor şi managementul 
riscurilor vor ajuta promotorii de servicii turistice din mediul rural să atingă rezultatele aşteptate şi 
să îmbunătăţească oferta. 
5. Marketing
Marketingul cuprinde mai multe abilităţi necesare pentru a îmbunătăţii promovarea afacerilor 
din zone rurale şi comunicarea cu clienţii. Facilitează vânzarea produselor într-un mod inteligent, 
ajutând la o mai bună monitorizare şi analizare a pieţelor de nişă.  
6. Dialog la Nivelul Comunităţilor
Pentru a dezvolta turismul într-o manieră durabilă şi pentru atragerea de vizitatori într-un mod coor-
donat, comunitea trebuie să înveţe cum să comunice informaţii şi cum să conlucreze.  Dobândirea 
acestei competenţe ajută la identificarea lanţului de valori şi identificarea soluţiilor inovatoare care 
să faciliteze dialogul şi cooperarea între diverse sectorare de business.
business. 
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MODEL PEDAGOGIC & CURRICULĂ  
(ALESSANDRO INVERSINI, CARMEN MARTINS, UNIVERSITATEA BOURNEMOUTH)

Designul modelului pedagogic este un aspect 
important al calității ’e-learning’.

Provocarea majora e dezvoltarea unui model 
pegagogic care să: 
• fie flexibil în spaţiu şi timp,
• să ofere cursanţilor o curriculă care le îm-
bogăţeşte cunoştinţele şi abilităţile, şi 
• raspunde nevoilor identificate. 

Urmatoarele premise pedagogice, specifice 
turismului, trebuie avute în vedere:

•  Trebuie abordat un mod de predare inovator 
în funcţie de:
• relaţia dintre educaţie şi industrie, 
• caracterul multidisciplinat, şi 
• natura multiculturală a subiectului. 

• Curricula trebuie bazată pe un set de 
competenţe specifice şi abilităţi practice: 

• competenţe axate pe rezolvarea 
problemelor, munca în echipă şi soluţionarea 
conflictelor25

• abilităţi specifice ale industriei, 
abilităţi practice de business, relaţionare 
şi comunicare, abilităţi de management şi 
cercetare26 

• Un astfel de model pedagogic trebuie să 
susţină învăţarea activă27, prin abordarea unei 
curricule teoretice dar orientate spre aspecte 
practice.26 

Ipoteze ce trebuie avute în 
vedere pentru dezvoltarea unui 
model pedagogic28

1. Cunoaşterea se formează pe baza expe-
rienţelor cursanţilor. 

2. Învăţarea e un proces de înţelegere şi 
interpretare a cunoştinţelor personale. 

3. Învăţarea e un proces activ şi continuu 
prin care cunoştinţele sunt dezvoltate prin 
experienţe. 

4. Evoluția cunoștințelor apare ca rezultat al 
diferitelor interpretări, schimburi de percepţii 
și dialog intelectual, ca urmare a învățării 
colaborative eficiente. 

5. Procesul de înăţare trebuie să fie unul 
realist; recapitularea şi evaluarea trebuie 
privite ca sarcină a unui proiect şi nu ca o 
activitate separată.
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Obiective de Învăţare 

Pedagogia cursului, precum și fiecare modul au fost concepute pentru a se potrivi nevoilor 
individuale ale participanților, permiţând îndeplinirea așteptărilor avute.

Pentru a proiecta obiectivele de învăţare adecvate s-a folosit taxonomia Bloom - Figura 529, 
care descrie aceste obiective pe 6 niveluri: Cunoştinţe, Înţelegere, Aplicare, Analiză, Sinteză 
şi Evaluare.

 
Figura 5. Taxonomia Bloom  
Cursanți vor obţine cunoștințe în zonele de competență definite fiind în măsură să internalizeze 
și să sintetizeze aceste noţiuni, evidențiind și analizând nevoile propriilor afaceri. Aceasta este 
premisa pentru înțelegere care va duce la aplicarea practică a conceptelor învățate. O fază de 
evaluare trebuie, de asemenea, proiectată. 
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Model Pedagogic

Toate considerațiile de mai sus au fost luate în calcul atunci când s-a realizat modelul pedagogic 
InRuTou (Figura 6).

Abordarea Pedagogică InRuTou urmează  pedagogia constructivistă, bazată pe ipoteza 
conform căreia cunoaşterea este rezultatul mai multor procese centrate pe student ce includ 
şi procesul social de comunicare şi negociere (ex., constructia socială a realităţii30). Mediul de 
învățare mixtă va fi conceput și implementat, pe baza colaborării și interacțiunii dintre studenţi, 
astfel că învățarea e construită mai degrabă de grup, decât de individl31.

Școala constructivistă recunoaște învățarea ca pe un proces activ de construire a înţelesurilor 
prin intercţiunea dintre indivizi şi mediu. 
Studenţii nu memorează cele spuse de formator, ci îşi formează propria imagine despre cele 
discutate. Cei instruiţi trebuie ajutaţi să-şi construiască propria lor semnificație pentru elementele 
studiate, care să le permită reflectare și schimb de idei cu colegii și prosesorii. Astfel, din 
perspectiva abordării constructiviste, studentul  este un procesator activ de informaţii32

Cursul a fost construit în jurul a 6 module ce 
corespund analizei competenţelor necesare 
din zonele pilot.
 Fiecare modul cuprinde diferite obiective de 

învăţare bazate pe Taxonomia Bloom, pentru a 
crea consistenţă pe durata întregului curs.  Mai 
jos (Figura 7) este ilustrată acestă structura 
modulelor.
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Figura 6 – Model Pedagogic

Prezenţa iniţială: hare loc înainte de începerea activității de învățare, când facilitatorul prezintă 
obiectivele de învățare iar cursanții îşi expun propriile așteptări. Această abordare empatică 
are rol de motivare a participanților.
Studiu individual / Lectură:  după primul contact direct între lector si participanţi, o parte a 
conţinutului este oferit cursanţilor. 
Resurse:  o serie de resurse adiţionale sunt disponibile pentru participanţi pentru ca aceştia 
să poate operaţionaliza mai bine cu noţiunile asimilate.
Activităţi în comun: ideile trebuie împărtăşite între participanți, cu scopul de a găsi posibile 
punţi de cooperare și punere în practică. Acest lucru va favoriza consultarea comunității și 
colaborarea în cadrul destinației, cu scopul de a crea și / sau îmbunătăți produsele turistice. 
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Figura 7 – Structura Generală a Modulelor



MODEL PEDAGOGIC & CURRICULĂ 
(ALESSANDRO INVERSINI, CARMEN MARTINS, UNIVERSITATEA BOURNEMOUTH)

InRuTou Manual de Transferabilitate | 35www.inrutou.eu

Sfat: Clipurile pot fi create prin programe speciale, precum http://www.videoscribe.
com sau https://www.moovly.com
Clipurile InRuTou au fost făcute în limba engleză, fiind mai apoi subtitrate în limbile 
proiectului

Per ansamblu, scopul învăţării  e să ofere fiecărui participant ocazia de a-şi îmbogăţi 
cunoştinţele, abilităţile, pornind de la experienţele şi preocupările lor diferite. 

La acest deziderat se ajunge prin două abordări :
1. utilizarea tehnologiei, care acum devine o condiţie esenţială pentru succesul afacerilor din 

turism, şi 
2. adoptarea unor procese de consultare publică şi colaborare pentru crearea unor produse 

turistice comune (chiar şi prin implicarea consumatorului final). 

Sfat: Acesul la computer și internet 24/7 oferă flexibilitate cursantului pentru a studia 
conţinutul fiecărui modul, în funcţie de interesele personale, și formatorului pentru a 
superviza și sprijini activitatea studentului.   

Imagine video InRuTou. Modulul Implicarea Comunităţilor Imagine video InRuTou. Modulul Implicarea Comunităţilor

Fiecare modul include o video-introducere 
în subiect şi trei studii de caz practice (reale 
sau imaginate), ce converg spre un set de 
’reguli sau principii’ şi acţiuni.  Participanţii au 

posibilitatea de a aprofunda subiectul apelând 
la resurse online. Studiile de caz sunt prezentate 
sub forma unor articole de presă, cu imagini, 
evitându-se limbajul ştiinţific. 
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Modulul Transversal 

Modulul transversal va fi generat prin 
activitatea zonei pilot bazată pe parcurgerea 
celor 6 module (Antreprenoriat, Management, 
TIC, Implicarea Comunităţlor, Marketing, şi 
Ecoturism şi Dezvoltare Durabilă). Ceea 
ce formează modulul transversal sunt 
conversaţiile generate de pe urma materialelor 
de studiu, temelor de reflecţie, experienţele 
participanţilor şi moderarea făcută de  

 
 
formatori. Principalul obiectiv al acestui 
modul este declanşarea procelului de 
creare a unor produse turistice inovatoare,  
prin instruirea participanţilor - scopul trainingului 
InRuTou. Rolul modulului transversal e de a 
colecta toate ideile cursanţilor despre un produs 
sau serviciu pe care doresc să-l dezvolte pe 
baza perspectivei prezentate în cele 6 module 
principale.  

Modulul Transversal InRuTou din Platforma de Comunicare

Recapitulare

Recapitularea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor dobândite de 
cursanţi s-a făcut prin diverse întrebări tip chestionar, prezente la 
sfârşitul fiecărui modul, precum şi prin interacţiunea dintre formator 
şi participanţi.  
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Facilitator Guidelines

Într-un mediu de studiu deschis, rolul prin-
cipal al formatorului e să creeze o ambianţă 
propice, în care participanţii se simt confortabil 
cu schimbul de păreri şi idei. Pentru asta, se 
aplică diverse metode care menţin o construcţie 
a discuţiilor până la nivel de concluzii.  

La modul general, formatorul trebuie să ur-
meze următoarele recomandări:

1) să stabilească obiectivele sesiunii; 
2) să respecte agenda; 
3) să decida etapele; 
4) să rezume etapele;  
5) aranjamente logistice; 
6) manageriere si control; 
7) coordonare; 
8) să expună toate informaţiile. 

Profilul formatorului:

•  Experienţă în subiectul abordat; 
• Experienţă în predare / 
formare / management; 
• Familiar cu tehnologia modernă; 
• Motivaţie şi dorinţă pentru a coordona cursul; 
• Capacitate de analiză şi evaluare. 

Facilitatorii trebuie să cunoască rolul avut în 
dezvoltarea cursului și concentrându-se atât pe 
partea de conţinut și procese de învăţare, cât 
şi pe aspecte ce ţin de managementul timpului, 
acordând atenție agendei specifice fiecărui 
modul.

Furnizarea de feedback este o 
responsabilitate importantă a facilitatorului: în 
timpul sesiunilor față-în-față facilitatorul oferă 
participanților un feedback constructiv, prin 
identificarea acțiunilor specifice care evidențiază 
cunoștințele.
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INSTRUMENTE DIGITALE INRUTOU 
(UGO GRANDOLINI ŞI ISABELLA REGA, SEED)

1.  Website-ul proiectului 
2. Platformă pentru ’e-learning’ 
3. Platformă pentru comunicare 
4. Aplicaţie desktop/mobile: The RuTouMap 

Website-ul conţine informaţii despre scopul 
proiectului, despre parteneri (cu trimiteri la 
toate site-urile partenerilor), şi informaţii  despre 
evenimentele şi întâlnirile ce au loc. Website-ul 
are trimiteri la principalele rezultate obţinute şi 
la  platformele pentru Învăţare şi Comunicare. 
Conţinutul complet este în limba engleză iar 
elementele cheie sunt disponibile în toate limbile 
proiectului.

Soluţia Tehnică 

Site-ul a fost creat utilizând WordPress 
cu ajutorul Google analytics se urmăreşte 
traficul de pe website şi de pe platformele de 
comunicare si învăţare. 

 Website-ul  InRuTou 

Website-ul Proiectului
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Platforma e-Learning 

Platforma pentru e-Learning (EP) permite instruirea actorilor din turismul local. 

Din punct de vedere al funcţionalităţii, EP integrează 3 principii:
 
1. Învăţare după bunul plac; cursantul alege 
când şi ce studiază; 
2. Învăţare pe bază de proiect, odată ce 
activităţile de învăţare sunt conectate cu 
proiectele cursantului; 
3. Învăţare prin colaborare, fapt ce faci-
litează dialogul şi schimbul de idei. 

 

Sfat: Alocaţi suficient timp pentru tra-
ducerea conţinutului (mai mult decât 
preconizaţi). Totodată, dovediţi flexibili-
tate în ceea ce trebuie tradus  (în funcţie 
de context).

EP este construită similar unei platforme de tip MOOC.

Conţinutul cuprinde următoarele module:

  
MODULUL 1. 
 Antreprenoriat

  
MODULUL 2.  
 Management

  
MODULUL 3.  
 TIC

  
MODULUL 4.  

 Implicarea Comunităţilor

  
MODULUL 5.  

 Marketing

  
MODULUL 6.  

 Sustenabilitate în Turism
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Fiecare modul:

• este  deschis de un clip video, ce prezintă 
elementele esenţiale şi obiectivele de învăţare; 
• e construit în jurul a 3 studii de caz, fiecare 
integrând teme de reflecţie şi unele principii ce 
însumează principalele elemente de studiu; 
• se încheie prin auto-evaluare.

Fiecare modul conţine 
un chestionar de evaluare 
a gradului de satisfacţie.

Fiecare studiu de caz conţine 
un conţinut principal, urmat de un 

“Apel la Iniţiativă”
– cu informaţii practice şi clipuri video –     pre-

cum şi Resurse Adiţionale  – o colecţie de 
wesite-uri utile.

  
Conţinutul e disponibil în toate limbile 

proiectului.

Soluţia Tehnică

Platforma e-Learning este construită folosind  
WordPress, din următoarele motive:

1. Coerenţă cu website-ul proiectului – pentru 
unitilizatorii back-end; 
2. Corespondenţă cu trendul actual pentru în-
văţarea la distanţă, numit Massive Online Open 
Courses (MOOC) – în interesul cursanţilor - fa-
miliarizându-i cu perspectiva învăţării pe baza 
resurselor gratuite online; 
3. Utilizarea WordPress e un pas pentru a pro-
mova accesibilitatea şi reutilizarea conţinutului 
după finalizarea proiectului. Publicarea conţinu-
tului sub forma ”open content” îl face accesibil 
utilizatorilor fără necesitatea înregistrarii iden-
tităţii, fiind totodată indexabil de către motoarele 
de căutare.  
4. Parteneri care intenţionează să ofere training 
InRuTou în totalitate online şi au nevoie de in-
strumente online adiţionale vor putea deschide 
un spaţiu LMS (de exemplu pe Moodle) pe care 
să-l conecteze la conţinutul deschis publicat pe 
platforma de ’e-Learning’. 
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Platforma de Comunicare 

Platforma de comunicare socială (Sharing 
Platform/SP) contribuie la diseminarea expe-
rienţelor între participanţii la trainingurile pilot din 
Austria, România, Italia, Polonia şi Ucraina. Cu 
ajutorul ei este documentat progresul realizat 
de fiecare zonă pentru dezvoltarea produselor 
turistice inovatoare, având menirea de a inspira 
şi ceilalţi colegi. 

În această platformă veţi găsi:

• Postări în limba engleză referitoare la expe-
rienţele din timpul procesului de învăţare și legate 
de crearea de noi produse turistice Această zonă 
e dedicată disemnării la nivel trans-naţional.  

• Grupuri de discuţii dedicate aspectelor ce ţin 
strict de comunitatea din care provin participanţii. 
Aici postările sunt în limbile naţionale. 

• Un grup dedicat formatorilor, prin care se re-
alizează schimbul de experienţă dintre aceştia, 
mai întâi din calitatea de cursanţi apoi din calita-
tea de facilitatori, conform abordării din proiectul 
InRuTou.

• În SP, trainerii şi cursanţii pot stoca documente 
şi pot schimba opinii despre etapele de realizare 
a unor produse turistice, fiind astfel un instrument 
transversal ce facilitează schimbul de opinii şi 
cros-fertilizarea. 

Soluţia Tehnică

Platforma de fost dezvoltată prin Word Press, 
cu plugin-ul buddy press pentru a permite 
funcţii web2.0.

• Trainerii pot posta informaţii despre sesiunile 
de instruire, şi pot coordona grupurile de partic-
ipanţi din acea ţară 

• Participanţii la traininguri interacţionează în 
cadrul grupurilor 
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InRuTou (M)APP 
– aplicaţia desktop și mobile 

InRuTou (m)app este o aplicaţie software care 
funcţională atât pe desktop/laptop cât şi pe de-
vice-uri inteligente mobile (iOS şi Android). Oferă 
vizitatorilor (potenţiali) acces la diferite categorii 
de atracţii turistice prin intermediul unei hărţi a 
zonei. Turiştii vor putea naviga printre punctele 
de interes prezentate, le vor putea cataloga si 
recomanda altor persoane (potenţial) interesate. 

Obiectivul aplicaţiei are un dublu sens: 
• Promovarea destinaţiilor rurale, şi 
• Catalogarea atracţiilor din zonele proiectului. 

Cu alte cuvinte, InRuTou (m)app colecte-
ază informaţii geo-localizate despre atracţiile 
şi resursele turistice existente în comunităţile 
pilot. Acest instrument poate fi folosit pentru 
promovarea destinaţiilor turistice rurale, ofer-
ind o mai mare deschidere pentru potenţiali 
vizitatori. InRuTou (m)app poate fi updatată cu 
uşurinţă şi după finalizarea proiectului.

Ambele versiuni (pentru Browsere şi cea pen-
tru  smartphone sau tabletă) împart aceleaşi 
caracteristici, cu menţiunea că varianta ’mobile’ 
deţine caracteristici extra, detaliate mai jos: :

CARACTERISTICI  INRUTOU (M)APP Browser
Smartphone/

tabletă

Poziţionare rapidă în oricare din zonele pilot 

Filtrează puntele de interes în funcţie de categorie
– să numimcâteva: Cazare, Activităţi & Atracţii,
Evenimente, etc.

 

Disponibilă în mai multe limbi: Engleză, Italiana, Polonă,
Română, Ucrainiană.

 

Utilizează servicii de geo-localizare pentru a poziţiona 
harta conform locaizării utilizatorului.

 

Poate fi inclus în orice alt website doar prin câteva linii de 
cod HTML.



Permite marcarea fiecărui punct de interes ca ’favorit’ şi 
reprezentarea acestora chiar şi în modul offline.
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Aplicaţia a fost creată în limba engleză, având 
meniul disponibil în toate limbile zonelor pilot, 
pentru a servi turiştilor naţionali şi internaţionali. 

Informaţia încărcată de operatorii locali de 
turism nu va fi tradusă – platforma permite in-
troducerea traducerii pentru toate limbile ţărilor 
participante, dar şi aşa e posibil ca anumite 
Puncte de Interes (POI) să aibă doar o descriere 
în limba engleză. 

Soluţia Tehnică

The InRuTou (m)app is composed of three 
different layers:

1) O interfaţă back-office pentru a 
introduce şi elimina cu uşurinţă informaţiile. 
Baza de date oferă toate informaţiile disponibile 
în zona reprezentată pe hartă sub forma 
unor Puncte de Interes (POI). Acestea pot fi 
permanente sau pe un orizont de tip.

• Exemple de POI permanente: hoteluri, 
atracţii naturale, etc. 

• Example de POI temporare: evenimente 
culturale events, activităţi, etc. 

http://backoffice.inrutou.eu

2) Interfaţa utilizatorului prezintă POI pen-
tru anumite locaţii  –  versiunea Browser..

Harta e construită pe baza Google Maps 
API v.3 şi e valabilă pentru ambele versiuni ale 
aplicaţiei (Desktop, Mobile). Poate fi cu uşurinţă 
incorporată la un alt site prin adăugarea câtorva 
linii de cod (prin integrare sau folosind iframe).

Harta prezintă o interfaţă web ce poate fi 
utilizată în acelaşi timp şi de pe desktop/
laptop, şi de pe telefoane mobile sau tabletă.  

Comenzile disponibile (butoane) includ:

• Căutare: POI pot fi căutate prin tot arealul 
comunităţilor participante în proiect sau doar 
în zona apropiată de locaţia din acel moment 
a vizitatorului. 

• Feedback – vizitatorii vor putea oferi feed-
back completând un formular electronic; acesta 
e trimis la o adresă de e-mail centralizată care 
filtrează mesajele ş le trimite automat adminis-
tratorului (aplicaţiei) acelei zone.  

• Contribuie – vizitatorii pot contribui la 
conţinutul hărţii; informaţii despre un nou res-
taurant, un eveniment sau orice tip de obiectiv 
turistic pot fi introduse într-un formular aferent 
paginii de contribuţii.  Contribuţiile sunt trimise 
la o adresă centralizată de e-mail iar de aici vor 
fi trimise automat, mai departe, către adminis-
tratorul zonei.  
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Administratorul zonei e o persoană  
responsabilă cu gestionarea feedback-ului și 
a contribuțiillor. În mod firesc, locuieşte în acea 
zonă, coordonând activităţile ce au legătură cu 
proiectul InRuTou

http://inrutou.eu/app/

3) O aplicaţie care prezintă un POI pentru 
o anumită locaţie   – versiunea smartphone / tabletă.

Aplicaţia este compatibilă cu sistemele de 
operare iOS (Apple) şi Android (Google, Sam-
sung, Sony, HTC, etc.), şi oferă o hartă a zonelor 
participante, prin care sunt reliefate toate POI 
disponibile în acel moment.

Aplicaţia e construită cu ajutorul Google 
Maps API v.3 şi este alimentată cu informaţii 
din back-office.

Comenzile disponibile (buroane) cuprind:

• Căutare: POI pot fi căutate prin tot arealul 
comunităţilor participante în proiect sau doar 
în zona apropiată de locaţia din acel moment a 
vizitatorului. 

• Utilizare offline: Utilizatorul poate seta ca 
favorit oricare din POI de pe hartă, acesta fiind 
disponibil şi în modul ’Off’ - din păcate Termenii 
de Utilizare ai Google nu permit ca harta să fie 
disponibilă offline.  

Aplicaţia va fi distribuită gratuit pe App Store 
şi Google Play Store – fapt ce va permite ca 
un număr şi mai ridicat de persoane să afle de 
proiectul InRuTou. 

Link-urile pentru descărcare şi codul sursă 
al  (m)app vor deveni disponibile după lansar-
ea oficială – detaliile vor fi oferite pe pagina 
oficială: 

 http://inrutou.eu/mapp/

The InRuTou m(app) mock-up. Offline view
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GHID DE TRAINING 
(CHRISTIAN BAUMGARTNER, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE APLICATE IMC KREMS)

Acest ghid oferă sprijin pentru organizarea trainingului InRuTou. Prezintă elemente  instituţionale, 
organizaţionale, economice şi socio-culturale care faciliteazâ atât procesul de instruire a trainerilor 
cât şi sesiunile de formare propriu zise.

The adapted guidelines consist of two parts:
1) formarea trainerilor, 
2) implementarea sesiunilor de training pilot.
 

Formarea Trainerilor
Selecţia Trainerilor

Selecţia trainerilor în proiectul InRuTou a 
fost realizată de partenerii de proiect. Această 
sarcină poate fi implementată în mod normal 
de orice organizatie (cei care se ocupă de 
managementul destinaţiei, biroul de turism, 
administraţia ariilor protejate, un ONG care 
dezvoltă un proiect de turism, etc.)

Următoarele criterii (recomendate) sunt pro-
puse pentru alegerea trainerilor potriviţi: Aceştia 
trebuie să…
• … aibă o conexiune specială cu respectiva 
destinaţie; 
• … fie dornici şi capabili să implementeze 
trainingul pe întreaga perioadă în acea destinaţie; 
• … îşi dorească să acţioneze ca formator pen-
tru alţi participanţi din acea regiune; 
• … aibă cunoştinţe (cel puţin elementare) de-
spre metodică/pedagogie şi turism / dezvoltare 
regională; 
• În cazul proiectelor internaţionale: … deţină 
competenţe lingvistice de limbă engleză (citire, 
scriere, vorbire) necesare pentru schimburile in-
ternaţionale cu alţi traineri. 

Procesul de Formare a Trainerilor

Formarea trainerilor ar trebui să fie cumpusă 
din două întâlniri care îmbină componentele 
teoretice şi practice. 

Organizaţia care implementează cursul, îm-
preună cu trainerii trebuie să parcurgă întreg 
conţinutul înainte de începerea programului de 
formare, pentru a se familiarize cu instrumentele 
tehnice: Platforma de Comunicare Socială şi 
Aplicaţia Mobile. 

La prima întâlnire următoarele aspecte pot 
fi explicate trainerilor (viitori formatori în desti-
naţiile lor): 

• Sarcinile trainerilor 
• Structura şi conţinutul cursurilor 
1. Modelul pedagogic 
2. Conţinutul şistructura modulelor 
• Instrumentele tehnice din spatele cursului 
1. Platforma pentru ’e-learning’  
2. Platforma de Comunicare Socială 
3. Forumul partenerilor 
4. Aplicatia ’Mobile’ 



GHID DE TRAINING    
(CHRISTIAN BAUMGARTNER, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE APLICATE IMC KREMS)

46 | InRuTou Manual de Transferabilitate www.inrutou.eu

În intervalul cuprins între întâlniri, trainerii au 
sarcina de a parcurge întreg conţinutul modul-
elor pentru a:

• Înţelege conţinutul 
• Înţelege modul de implementare

A doua întâlnire presupune următoarele: 
•  Evaluarea şi updatarea conţinutului şi  struc-

turii modulelor 
• Evaluare şi update pentru toate instrumentele 
tehnice ce vor fi folosite pe parcursul trainingului 
• Clarificarea oricăror întrebari deschise 

O a treia întâlnire poate avea loc după imple-
mentarea trainingurilor pentru a evidenţia încă o 
dată aspecte legate de conţinut. Această întâl-
nire poate se poate desfăşura fie prin întâlnire 
directă, fie online. 

  

Primul workshop dedicat instruirii trainerilor organizat în România

 Al doilea workshop dedicat instruirii trainerilor organizat în Austria
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Sesiuni de Training Pilot

Următoarea secţiune oferă sugestii referitoare 
la selectarea trainerilor şi a participanţilor la 

training, structura şi implementarea cursurilor 
şi referitoare la documente suport şi link-uri.

 *Ne referim la aceste traininguri sub denumirea de traininguri Pilot, deoarece în 
proiectul InRuTou sesiunile de formare au folosit la testarea materialelor de studiu și a 
abordării vocaţionale, însă ele trebuie percepute, și înţelese acum, ca sesiuni de formare 
în comunitate, prin care trainerii – sau liderii de opinie ce au fost instruiţi prin programul 
de formare a trainerilor– își manifestă cunoștinţele, abilităţile și atitudinile asimilate pentru 
a sprijini comunitatea în procesul de cooperare pentru dezvoltarea turismului durabil. 

Selectarea Participanţilor

Selecţia participanţilor (a celor instruiţi) se 
face de orice organizaţie care implementeaza 
cursul (o organizaţie de management a 
destinaţiei, biroul de turism, administraţia unei 
arii protejate, un ONG, etc.)  

Selecţia participanţilor ar trebui să răspundă 
următoarelor criterii (recomandate): Participanţii 
trebuie să …

• … aibă o conexiune personală cu acea 
destinaţie; 

• … aibă suficiente abilităţi şi competenţe IT 
pentru a urma un curs online, inclusiv  webinari, 
şi să poată instala şi utliza o aplicaţie pentru 
telefonul mobil; 

• … fie dornici şi capabili să urmeze întregul 
program de training;

• … fie dornici şi capabili să dezvolte, sau să 
contribuie la dezvoltarea unor produse turistice 
concrete pentru destinaţia din care provin. 

Structura Cursului

Cursul e divizat în 6 module, fiecare având o 
anumită durată.

 
Modulul 1: Antrepenoriat

Acest modul oferă o introducere în 
antreprenoriat, prezentand principii de bază și 
terminologie, grație unor studii de caz și articole 
de ziar. Aspectele evidentiate aici vor oferi 
managerilor din turism competențele necesare 
pentru a înțelege mediul antreprenorial din 
zonele rurale. Resursele aditionale au menirea 
de a suplimenta bagajul de cunostinte astfel 
încat să contribuie la transformarea unei idei 
într-un start-up de success. 

 
Modulul 2: Management
Acest modul reprezintă o introducere în 

Management, de la terminologie şi principii de 
bază până la studii de caz şi articole de presă. 
A fost dezvoltat pe baza unui model pedagogic 
conţinând următoarele secţiuni: (i) obiective de 
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învăţare: bazate pe taxonomia Bloom; (ii) cerinţe 
preliminare; (iii) conţinut principal; (iv) proces de 
evaluare. Aspectele evidenţiate aici vor oferi 
managerilor din turism competenţele necesare 
pentru a înţelege noţiuni de management şi 
pentru a le implementa în afaceri din mediul 
rural – din acest motiv subiectele sunt uşor de 
înţeles, fiind alese în consecinţă.. 

 
Modulul 3: TIC (Tehnologii de 
Informare și Comunicare)

În acest modul sunt prezentate bazele Teh-
nologiilor de Informare şi Comunicare (TIC), prin 
principii şi terminologie, articole şi studii de caz. 
Managerii IMM-urilor trebuie să-şi aplece at-
enţia şi asupra instumentelor moderne de co-
municare. Vor fi prezentate o serie de tehnologii 
web predefinite, cu ajutorul cărora participanţii 
vor putea folosi internetul ca instrument de mar-
keting şi comunicare.  

 
Modulul 4:  Implicarea Comunităţilor
Acest modul se concentrează asupra 

comunităţilor din zonele turistice rurale. Dez-
voltarea turismului durabil într-o destinaţie de-
pinde foarte mult de motivaţia şi angajamentul 
comunităţi locale. Modulul e structurat pe trei 
componente principale: managementul stake-
holderilor, colaborare şi networking. Aceste 
subiecte trasează drumul de la identificarea şi 
prioritizarea stakeholderilor relevanţi din regi-
une, până la formarea unui cadru de cooperare 
profesionist care să permită exploatarea etică 
şi eficientă a potenţialului zonei. 

 
Modulul 5: Marketing

Acest modul reprezintă o introducere 
în Marketing, pornind de la principii de bază şi 
terminologie până la studii de caz şi articole 
de ziar. In zilele noastre, acestă noţiune - mar-

keting - e folosită frecvent, aproape fără se ne 
dăm seama. Având în considerare diversitatea 
subiectelor ce ţin de marketing - comunicare, 
inovare, branding, vânzări, distribuţie, relaţii 
publice, reclamă, promovare, cercetare de piaţă, 
etc - modulul se va baza pe notiunile principale.

 
Modulul 6: Turism Durabil
Acest modul este proiectat pentru a 

permite managerilor de afaceri, prestatorilor 
de servicii și factorilor de decizie să înțeleagă 
conceptul de sustenabilitate în turism și să an-
gajeze părți interesate ale comunității în activități 
de colaborare prin care vor analiza propriul lor 
grad de sustenabilitate și vor dezvolta strategii 
și proiecte pentru îmbunătățirea performanței lor 
în turism. Diferitele forme de turism durabil vor 
fi discutate apelând la notiuni teoretice, articole 
şi studii de caz. Acestea vor contribui la con-
turarea unei imagini clare asupra componentei 
durabile a serviciilor turistice, accentuând im-
portanţa implicării comunităţii şi oferind sugestii 
şi inspiraţie pentru un grad sporit de mobilitate, 
în destinaţiile de turism, obţinută prin inovare. 

Structura de Implementare

Implementarea cursului urmează planul 
structural prezentat în Modelul Pedagogic – 
pagina 32.

Participanţii vor fi ajutaţi să parcurgă anumite 
etape, prin care cor dezvolta diverse activităţi în 
comun, întărind astfel procesul de cooperare în 
destinaţiile rurale. 

Fiecare modul va urma aceeaşi structură 
indicată în capitolul dedicat modelului 
pedagogic. 

Prima întâlnire faţă-în-faţă  va prezenta 
modulul prin vizualizarea unui clip împreună 
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cu parcticipanţii.   Va urma o discuţie despre 
rezultatele asteptate. Fiecare modul conţine trei 
studii de caz practice (reale sau imaginate), ce 
conduc spre un set de ”reguli şi principii” şi 
sugesti de acţiune. Participanţii au posibilitatea 
de a aprofunda subiectul facând uz de resursele 
adiţionale online. Studiile de caz sunt prezentate 
sub forma unor articole de presă, cu imagini, 
evutând limbajul ştiinţific.   

Fiecare studiu de caz e urmat de un 
chestionar de evaluare a cunoştinţelor şi de 
temele de reflecţie. Acestea nu sunt concepute 
ca un examen de evaluare.  

Temele de reflecţie sunt o serie de intrebări 
deschise, la care participanţi pot reflecta 
pargurgând conţinutul online al respectivului 
modul. Scopul e să apropie noţiunile 
învăţate prin studiile de caz de experienţa 
lor profesională. Atunci când cursanţii se vor 
întâlni din nou între ei şi cu formatorul, vor 
avea posibilitate să dezbată împreunăaceste 
subiecte. Aceste discuţii pot avea loc şi pe 
platforma de comunicare, în anumite grupuri 
de lucru sau împreună cu ceilalţi colegi din 
celelalte ţări. 

A doua întâlnire faţă-în-faţă  va urmări 
dezvoltarea anumitor idei în comun. 

Trei moduri de a complementa fiecare 
modul pot fi sugerate trainerilor: 

1. Cursanţii au flexibilitate să înceapă şi 
să pargurgă cursul în mod propriu: singura 
constrângere fiind obligaţia de a participa la 
cele doua întâlniri directe, programate în funcţie 
de disponibilitatea întregului grup.  

2. Cursanţii au posibilitatea de a studia în 
funcţie de timpul individual disponibil. Modulul 

transversal va garanta interacţiunea dintre 
participanţi.  

3. Cursanţii vor fi încurajaţi să lucreze în 
echipe, colaborând pentru iniţierea unui pachet 
turistic care să îmbunătăţească oferta turistica 
a zonei.  

Intervalul de Timp şi Ordinea  
Modulelor

• Ordinea modulelor urmează un fir logic: 
• Antreprenoriat 
• Management 
• TIC 
• Implicarea Comunităţilor 
• Marketing 
• Turism Durabil 

•  În unele situaţii, organizatorii pot decide să 
modifice această ordine sau să ofere doar o 
selecţie de module (ex. dacă toţi paricipanţii au 
deja abilităţi comune în domeniul Marketing, 
acest subiect poate fi sărit).  
• Intervalul de timp dintre diferite module tre-
buie să fie suficient cât să ofere destul timp pen-
tru reflecţie, pregătire şi rezolvare a cerinţelor, 
dar poate fi adaptat de coordonator în funcţie 
de nevoile grupului. 
• A doua întâlnire directă a unui modul poate fi 
realizată în acelasi timp cu prima întâlnire directă 
a modulului următor.  
• În aceste condiţii durata totală a cursului 
poate fi de până la 6 luni. 
• Trainingul online trebuie urmat de realizarea 
unor produse turistice de către praticipanţi. Co-
municarea la nivel de grup şi cea dintre trainer si 
participanţi - şi partnereri de proiect / organizaţii 
de implementare - este esenţială pentru succe-
sul si fezabilitatea implementării acolo produse 
turistice. 
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 Sala de Curs Potrivită

•  Întâlnirile directe se desfăşoară într-o sală de 
tip seminar, care poate oferi 
•…  atmosferă propice studiului în grup 
•… acces la internet pentru toţi participanţii  
(WLAN) 
•…  proiector şi ecran de proiecţie
•… materiale de seminar precum: pin board, 
flip-charts, etc. 
•… flexibilitate în aranjarea sălii (scaune, 
mese, etc.) 
•… posibilitatea de a forma grupuri de lucru 
mai mici  

• Participanţi trebuie să aducă propriile lapto-
puri,, hartie, etc. 

Limbile de Curs

• Modulele trebuie prezentate şi oferite în lim-
ba participanţilor, engleza fiind necesară doar 
pentru shimbul internaţional 

• În momentul actual, modulele şi meniul de 
navigare al platformei de studiu sunt accesibile 
în următoarele limbi:   

• Engleză 
• Germană 
• Italiană 
• Română 
• Polonă
• Ucraineană 

Sfat: Utilizati toate mijloacele de comunicare pentru a promova proiectul și rezultatele 
trainingului (ex. facebook).  



EVALUAREA FORMĂRII VOCAŢIONALE    
(LENA-MARIE LUN, EURAC)

InRuTou Manual de Transferabilitate | 51www.inrutou.eu

EVALUAREA FORMĂRII 
VOCAŢIONALE 
(LENA-MARIE LUN, EURAC)

Evaluarea formării vocaţionale atinge atât 
procesul de instruire al trainerilor cât şi sesiunile 
de training pilot. Evaluarea sesiunilor pilot este 
cu adevărat importantă, ea evidenţiind dacă 
programul de formare a ajutat participanţii să-şi 
îmbunătăţească oportunităţile pe piaţa muncii. 

În mod ideal, evaluarea unui program 
vocaţional cuprinde patru niveluri (Kirkpatrik33):

1. Reacţie: Evaluarea a ceea ce gândesc şi 
simt participanţii cu privire la training, şi nivelul 
de satisfacţie pe care-l manifestă. 

2. Învăţare: Evaluarea gradului de dobândire 
a noilor cunoştinţe şi/sau abilităţi, sau modificări 
de percepţie şi/sau atitudine. 

3. Comportament: Evaluarea percepţiei de 
utilitate a trainingului (transfer de cunoştinţe, 
abilităţi, şi/sau atitudini, din sala de curs la locul 
de muncă). Acest tip de evaluare durează între 3 
şi 6 luni de la finalizarea programului de instruire.  

4. Rezultate: Evaluarea rezultatelor finale 
apărute ulterior participării la training (pot fi de 
natură financiară, pe bază de performanţe, etc.)  

Metode Clasice de Evaluare:

1. Aplicare de chestionare tip sondaj 
2. Focus-grup-uri directe sau online 

În InRuTou, au fost implementate trei faze 
diferite de evaluare pentru a identifica aspectele 
de succes şi cele critice ale abordării avute prin 
programul de training:

Faza 1.
Evaluarea Trainingului Formatorilor

Această fază a evaluării a avut la bază ches-
tionare standardizate ce au fost distribuite par-
ticipanţilor imediat după training.  Chestionarele 
au acoperit următoarele aspecte: 

• calitatea formatorilor 
• calitatea intâlnirilor de formare 
• calitatea sălii de curs

Sfat:  Chestionarele trebuie să fie scurte 
și la obiect pentru ca respondenţii 
să nu-și piardă interesul în timp ce 
le completează. Traducerea să fie 
cât mai simplă atunci când aplicăm 
chestionarele într-o altă ţară.   

Faza 2.
Evaluarea Trainigurilor Pilot
Această etapă de evaluare s-a bazat pe 
aplicarea unor chestionare online standard-
izate, disponibile pe platforma de învăţare 
la sfârşitul fiecărui modul. Au cuprins ur-
mătoarele aspecte: 
• satisfacţia per ansambu
• conţinut 
• instrumente 
• predare 
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Faza 3.
Evaluare de Ansambu a Trainingurilor 
Pilot

În această etapă s-a creat un mic focus-grup 
online după parcurgerea ultimului modul. 

Pentru implementare s-a folosit platforma de 
comunicare InRuTou: share.inrutou.eu   Acest 
focus-grup a analizat următoarele aspecte:  
• cunoştinţe şi abilităţi dobândite 
• impactul privind accesul pe piaţa muncii 

Exemplu de Chestionar de Evaluare InRuTouy



REFERINȚE

InRuTou Manual de Transferabilitate | 53www.inrutou.eu

1   Cánoves, G., Villarino, M., Priestley, G. K., & Blanco, A. 
(2004). Rural tourism in Spain: an analysis of recent evolution. 
Geoforum, 35(6), 753-767.
2   Clark, G., & Chabrel, M. (2007). Special Issue: Rural Tour-
ism in Europe. Tourism Geographies, 9(4), 345-346. doi: 
10.1080/14616680701685121; 
Lane, B. (2009). Rural Tourism: An overview. London.
3   Sharpley, R., & Roberts, L. (2004). Rural tourism — 10 years 
on. International Journal of Tourism Research, 6(3), 119-124. 
doi: 10.1002/jtr.478
4   LEADER (1997): Leader European Observatory, Market-
ing quality and rural tourism: the experience of LEADER I, 
Brussels 1997 
5   Buhalis, D., & Deimezi, O.(2004). E-tourism developments in 
Greece: Information communication technologies adoption 
for the strategic management of the Greek tourism industry. 
Tourism and Hospitality Research, 5(2), 103-130.; 
Iorio, M., & Corsale, A. (2010). Rural tourism and livelihood 
strategies in Romania. Journal of Rural Studies, 26(2), 152-
162. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2009.10.006; 
Phillips, W. J., Wolfe, K., Hodur, N., & Leistritz, F. L. (2013). 
Tourist Word of Mouth and Revisit Intentions to Rural Tourism 
Destinations: a Case of North Dakota, USA. International 
Journal of Tourism Research, 15(1), 93-104. doi: 10.1002/
jtr.879;
Briedenhann, J., & Wickens, E. (2004). Tourism routes as a 
tool for the economic development of rural areas—vibrant 
hope or impossible dream? Tourism Management, 25(1), 
71-79. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00063-3
6   Chen, L.-C., Lin, S.-P., & Kuo, C.-M. (2013). Rural tour-
ism: Marketing strategies for the bed and breakfast in-
dustry in Taiwan. International Journal of Hospitality Man-
agement, 32(0), 278-286. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.
ijhm.2012.07.005
7   Deller, S., & Lledo, V. (2007). Amenities and rural Appala-
chian growth. Agricultural and Resource Economics Review, 
36(1), 107-132.
8   http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
9   http://enrd.ec.europa.eu/en/home-page_en.cfm
10   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O-
J:L:2006:055:0020:0029:EN:PDF
11   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O-
J:L:2006:055:0020:0029:EN:PDF (p.26)
12   http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_
en.htm
13   http://www.oecd.org/industry/tourism/
14   Terminology of European education and training policy-a 
selection of 100 key terms. CEDEFOP, Luxembourg: Office 
for Official Publications of the European Communities, 2008; 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx 
This definition is also used by the EQAVET - a community 
of practice bringing together Member States, Social Part-
ners and the European Commission to promote European 
collaboration in developing and improving quality assurance 
in VET by using the European Quality Assurance Reference 
Framework.
http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/v/vocational-educa-
tion-and-training.aspx
15   Cantoni, L., Botturi, L., Succi, C., & Lab., N. M. (2007). 
E-learning: capire, progettare, comunicare. Milan, Italy: 
FrancoAngeli.
16   Communities, C. o. t. E. (2001). Communication from the 
Comission to the Council and the European Parliment: the 
eLearning Action Plan - Designing Tomorrow’s Education. 

Brussels, Belgium: COM.,p. 1
17   Bates, T. (2000) Managing Technological Change: Strate-
gies for College and University Leaders. San Francisco, CA: 
Jossey-Bass, 2000.
18   Rovai, A. P., & Jordan, H. M. (2004). Blended Learning and 
Sense of Community: A Comparative Analysis with Tradition-
al and Fully Online Graduate Courses. International Review 
of Research in Open & Distance Learning, 5(2).
19   Middleton, A. J. (1997). How effective is distance edu-
cation? International Journal of Instructional Media, 24(2), 
133–137
Hara, N., & Kling, R. (2001). Student distress in web-based 
distance education. Educause Quarterly, 3, 68–69.
20   Gursoy, D., & Swanger, N. (2005). An industry-driven 
model of hospitality curriculum for programs housed in ac-
credited colleges of business: Part II. Journal of Hospitality 
& Tourism Education, 17(2), 46-56. 
21   The pilot area from Austria only participated in the first part 
of the training, but not in the piloting phase, because it has 
been determined that tourism development in the Austrian 
pilot area is too advanced to benefit from the training
22   http://www.gabek.com; 
Zelger, J. (1999) Wissensorganisation durch sprachliche Ge-
staltbildung im qualitativen  Verfahren GABEK. In: Zelger, J. 
& Mair, M. (Hrsg.) GABEK. Verarbeitung und Darstellung von 
Wissen. Innsbruck, Wien, München: Studien-Verlag, S.41-87.
23   Marilyn M. Helms, Judy Nixon, (2010) “Exploring SWOT 
analysis – where are we now?: A review of academic re-
search from the last decade”, Journal of Strategy and Man-
agement, 3 (3), pp.215 – 251
Akca, H. (2006) ‘Assessment of Rural Tourism in Turkey 
Using SWOT Analysis’, Journal of Applied Sciences, 6 
(13):2837-9.
24   Krueger, R. A. (1994). Focus groups: A practical guide for 
applied research (2nd ed.). California: Sage.
25   Christou, E. (2002). Revisiting competencies for hospital-
ity management: Contemporary views of the stakeholders. 
Journal of Hospitality & Tourism Education, 14(1), 25-32.
26   Ruhanen, L., & McLennan, C.-l. J. (2010). ‘Location, Lo-
cation, Location’—The Relative Importance of Country, In-
stitution and Program: A Study of Tourism Postgraduate 
Students. Journal of Hospitality and Tourism Management, 
17(1), 44-52.
27   Barron, P., & Arcodia, C. (2002). Linking learning style 
preferences and ethnicity: International students studying 
hospitality and tourism management in Australia. Journal 
of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 1(2), 
15-27.
28   Merrill, M. D. (1991). “Constructivism and instructional 
design”. Educational Technology, May, 45-53
29   Bloom, B. S., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of 
educational objectives: The classification of educational 
goals. Handbook I: Cognitive domain. 
30   Rovai, A. P. (2004). A constructivist approach to online col-
lege learning. The Internet and Higher Education, 7(2), 79-93.
31   Johnson, S. D., & Aragon, S. R. (2003). An instructional 
strategy framework for online learning environments. New 
directions for adult and continuing education, 2003(100), 
31-43.
32   Rovai, A. P. (2004). A constructivist approach to online col-
lege learning. The Internet and Higher Education, 7(2), 79-93.
33   Kirkpatrick, D. (1994). Evaluating training programmes: 
The four levels. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.



NOTE    

54 | InRuTou Manual de Transferabilitate www.inrutou.eu



PARTENERI INRUTOU    

InRuTou Manual de Transferabilitate | 55www.inrutou.eu

Universitatea de Ştiinţe Aplicate IMC Krems
Krems, Austria   www.fh-krems.ac.at
Universitatea de Ştiinţe Aplicate IMC Krems din Austria, fondată în anul 1994, e o instituţie 
recunoscută mai ales pentru departamantele Management si Turism. În ultimii ani se bucură de recunoaştere internaţională 
având în prezent aproximativ 2000 de studenţi din toata lumea şi 150 de angajaţi permanenţi. Universitatea oferă programe de 
licenţă şi masterat, full-time şi part-time în domeniile: Business, Ştiinţe ale Vieţii, Studii privind Sănătatea.
Abordarea internaţională şi oportunităţile de angajare constituie priorităţi ale Universităţii, asta reflectându-se în programele 
transnaţionale din Azerbaijan, China, Ucraina şi Vietnam. Studiile de Turism şi Management de Agrement ofera ca modul de bază 
administrarea afacerilor, ceea ce conferă un fundament solid pentru activităţi de management viitoare, limbi străine, tehnologii ale 
informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi subiecte specializate de studiu precum Turism Cultural sau Dezvoltarea Turismului Durabil

SOPHIA Cercetare & Inovare 
Rome, Italy   www.sophiari.eu
SOPHIA Cercetare & Inovare este o Asociaţie non-profit creată la Roma în anul 2009 cu scopul de a 
sprijini participarea organizaţiilor publice si private din Italia în programele de C&D şi Inovare finanţate 
în principal de Uniunea Europeană.
SOPHIA oferă servicii de management şi consultanţă pentru sectoarele public şi privat, şi participă în 
proiecte care aduc un plus de inovare tehnologică şi metodologică în domeniile Educaţie şi Formare, 
dar nu numai.
Toţi membrii fondatori sunt profesionişti de înalt nivel cu decenii de experienţă în domenii precum Programe Europene, Aplicaţii 
IT, Educaţie şi Formare, Inovare.
SOPHIA este implicată în diverse proiecte finaţate, contribuind la activităţile de cercetare, dezvoltare de platforme de învăţare 
inovative, metodologii şi noi abordări privind formarea, sau aspecte ce ţin de calitatea şi evaluarea activităţilor proiectului.

 

UNIVERSITATEA BOURNEMOUTH 
Bournemouth, UK  www1.bournemouth.ac.uk
Universitatea din Bournemouth este o instituţie de învăţământ moderna cu şase departamente de studiu. 
Considerăm că educaţia este pilonul de bază al succesului profesional. În cadrul Centrului Internaţional pentru 
Cercetare în Turism şi Ospitalitate (ICTHR – Şcoala de Turism) laboratorul eTourism explorează tehnologii ale 
informaţiei si comunicaţiilor de ultim moment precum şi tehnologii şi aplicaţii web destinate managementului si 
marketingului serviciilor de ospitalitate şi turism. Acest departament are o tradiţie recunoscută pentru rezultatele 
de cercetare generate în contextul tehnologiilor informaţiei şi sistemelor informatice iar crearea şi dezvoltarea acestui laborator 
demostrează angajamentul Universităţii în acest domeniu de cercetare. 

Asociaţia seed
Canobbio, Elveţia  www.seedlearn.org
Seed este o companie non-profit cu experienţă domenii precum Educaţie, Tehnologie, Dezvoltare Internaţională. Seed este impli-
cată în proiecte sociale şi de dezvoltare implementate atât la nivel local cât şi internaţional, oferind servicii organizaţiilor non-profit.
Semințe reinvestește profitul pentru dezvoltarea capitalului uman în țările în curs de dezvoltare acţionând în domeniul tehnologiilor 
de comunicare și educație.

EURAC
Bolzano, Italia www.eurac.edu
Academia Europeană din Bozen/Bolzano (EURAC) se află în inima Dolomiţilor. Creat în 1992 ca centru de cercetare inde-
pendent, EURAC găzduieşte cercetători din toată Europa care contribuie împreună la o gamă largă de proiecte cu abordare 
interdisciplinară.
Activităţile de cercetare desfăşurate de Institutul pentru Dezvoltare Regională şi Management al Destinaţiei, ca departament 
al EURAC implicat în acest proiect, vizează dezvoltarea durabilă a zonelor de munte. Institutul e parte a unei reţele formată din 
Ministere şi alte structuri guvernamentale, instituţii publice şi alte institute de cercetare.
Cercetarea ştiinţifică a managementului destinaţiei are ca fundamente aspecte economice, politice şi teritoriale, pentru a 
asigura competitivitatea acelei destinaţii într-un orizont de timp cât mai lung. Accentele practice se pun pe turism, cultură şi 
interacţiunea acestora cu mediul economic, pentru o dezvoltare integrată la nivel local/urban.
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UNEP VIENNA SCC
Viena, Austria  www.unep.org/roe/AbouttheOffice/UNEPinVienna
UNEP Vienna ISCC este un departament al Biroului Regional UNEP pentru Europa, spe-
cializat în Convenţia Carpatică, ecosisteme montane şi furnizarea de programe de mediu pentru Europa de Sud-Est. UNEP 
Vienna găzduieşte Secretariatul Interimar al Convenţiei Cadru pentru Protejarea şi Dezvoltarea Durabilă a Carpaţilor. Fiind Centrul 
de Referinţă pentru Mediu al Secretariatului Parteneriatului Montan, sprijină cooperarea şi schimbul de experienţă între regiuni 
montane prin activităţi de cercetare, dezvoltare durabilă şi protejare a naturii.

ROMONTANA
Vatra Dornei, România  www.romontana.org
Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană s-a constituit ca ONG în anul 2000 cu scopul de a sprijini 
dezvoltarea durabilă a zonelor montane din România. Obiectivele specifice ale organizaţiei sunt: sprijinirea 
dezvoltării durabile prin turism şi încurajarea turismului durabil, formare şi educaţie, dezvoltare integrată la 
nivelul comunităţilor montane, promovarea produsului montan de calitate, protejarea mediului montan şi a 
patrimoniului cultural, facilitarea schimburilor de experienţă şi formarea de parteneriate de tip public-privat, 
politici montane.

ECOPSYCHOLOGY SOCIETY
Cracovia, Polonia   www.ekopsychologia.pl
Ecopsychology Society was founded in 2003 to initiate, implement and promote activities for environ-
mental protection, and to build social responsibility towards natural heritage with particular emphasis 
on shaping the attitudes and activities of civil society development.
Ecopsychology supports public participation in the implementation of the Carpathian Convention in 
Poland, particularly in the aspect of sustainable development, tourism, cultural heritage, agriculture 
and education; participates in working groups and other meetings of the Convention, representing 
the interests of the inhabitants of the Carpathians.
The Society is a member of the Carpathian Ecoregion Initiative and ANPED.

Green Dossier
Kiev, Ucraina   www.dossier.org.ua 
Organizaţia Caritabilă Internaţională „Centrul de Informare Green Dossier” are misiunea de a: (i) implica cât mai 
multe persoane pentru rezolvarea problemelor de mediu şi dezvoltare durabilă; şi (ii) să încurajeze participarea 
comunităţilor în luarea deciziilor la diferite niveluri.
Organizaţia contribuie de dezvoltarea durabilă a comunităţilor oferind informaţii de natură socială, sau privind 
protecţia mediului, menite să contribuie la schimbare în cunoştinţă de cauză pentru a modela un viitor prosper. 
Green Dossier oferă o mână de ajutor pentru renaşterea artelor şi tradiţiilor populare, pentru dezvoltare de noi 
afaceri prietenoase cu mediul, aceste acţiuni fiind conectate cu aspectele ce urmăresc conservarea naturii.

“Green Dossier” a implementat peste 70 de proiecte în 18 ani, peste 20 dintre acestea în zona Carpaţilor.
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Proiectul InRuTou a creat şi a testat un set de instrumente şi modele inovatoare 
pentru a încuraja dezvoltarea turismului rural din comunitățile montane. 
Consorțiul proiectului a facilitat procesul de consultare în comunitate, a 
elaborat, materiale de training online, şi a instruit reprezentanți ai zonelor pilot 
pentru a îmbunătăți procesele de planificare necesare dezvoltării turismului 
local, în cinci zone pilot din Italia, Polonia, România şi Ucraina, având şi sprijinul 
unei zone pilot din Austria. Manualul de Transferabilitate este o publicație 
metodologică care explică cum a fost dezvoltat proiectul pe baza procesului de 
implementare şi cum s-au creat documentele sale de referință şi cele tehnice. 
Scopul e de a încuraja organizațiile interesate să transfere metodele InRuTou 
în alte comunități, regiuni, state.


