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Acest modul de formare face parte din Cursul de pregătire destinat turismului cultural, care a fost
dezvoltat în cadrul parteneriatului strategic Erasmus + EUROPETOUR, o inițiativă europeană menită să
deblocheze potențialul economic al comorilor culturale remarcabile ale Europei și să încurajeze zonele
rurale să valorifice potențialul turismului cultural.
Pentru mai multe informații accesați: http://www.europetour.tips
Foto: Wolfgang Eisenreich

Această lucrare este licențiată sub licența internațională Creative Commons Attribution-NonCommercialShareAlike 4.0.
Sunteți liber să:
•

Distribuiți - copiați și redistribuiți materialul în orice mediu sau format

•

Adaptare / autorizare- remixare, transformare și dezvoltare pe baza materialului

în următorii termeni:
· Atribuire - Trebuie să acordați creditul adecvat, să furnizați o legătură cu licența și să indicați dacă au
fost făcute schimbări. Puteți face acest lucru în orice mod rezonabil, dar nu într-o manieră în care să fie
sugerat faptul că licențiatorul este de acord cu dvs. sau cu folosirea acelui material.
· NonComercial/ Nu se poate vinde - Nu puteți folosi materialul în scopuri comerciale.
· ShareAlike/ Distribirea sub aceeași licență ca originalul - Dacă remixați, transformați sau construiți alte
materiale, trebuie să le distribuiți contribuțiile dvs. sub aceeași licență ca și originalul.

Sprijinul acordat de către Comisia Europeană pentru prezentarea acestei publicații nu constituie o aprobare
a conținutului, care reflectă doar opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în aceasta.
Indicativ proiect: 2015-1-DE02-KA202-002325
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Turismul cultural în zonele rurale – oportunități și particularități
Aproape nici una dintre ramurile economiei turismului nu s-a dezvoltat la fel de rapid ca turismul cultural
în ultimul deceniu. Între timp, este una dintre puținele zone de creștere a cererii de turism, care poate
fi considerat drept unul dintre "megatrendurile" în turism.
Cu toate acestea, turismul cultural în zonele rurale este diferit de turismul cultural, în accepțiunea clasică:
orașele europene au început cu mult timp în urmă să dezvolte piața de turism cultural. Regiunile
metropolitane își concentrează dezvoltarea urbană asupra ofertelor lor culturale și a turismului care
gravitează în jurul acestor manifestări culturale. Actorii săi sunt implicați într-o vastă rețea alături de
instituțiile din economia locală și coordonează activitățile și ofertele de pe această piață.
Cu toate acestea, conceptele orașelor mari în organizarea turismului cultural nu pot fi ușor transferate
în zonele rurale, deoarece premisele sunt diferite acolo:
Un mediu sensibilizat la fenomenul cultural este rar întâlnit; turismul cultural nu este (de cele

•

mai multe ori) perceput ca un factor economic.
Datele sunt de obicei rudimentare; datele despre turismul cultural nu sunt înregistrate și analizate

•

sistematic.
Există o lipsă de profesioniști care promovează turismul cultural și care cooperează și funcționează

•

ca "ambasadori" ai regiunii lor.
Furnizorii de servicii (instituții culturale, unități de cazare, gastronomie ...) rămân pasivi și se

•

așteaptă la "servicii complete" de la birourile locale de turism.
•

Oficialii din domeniul turismului știu prea puțin despre funcționarea instituțiilor culturale.

•

Nu există rețele controlate profesional și orientate economic.

•

Autoritățile locale sunt adesea situate în zonele rurale cu densitate relativ scăzută a populației,

ceea ce creează cerințe mai complexe asupra proceselor de comunicare și logisticii, decât în centrele
urbane dezvoltate.
Locurile de comunicare culturală sunt mai puțin frecvente, trebuie organizate deseori (de exemplu

•

prin evenimente), în vreme ce în orașe mari astfel de locuri (cafenele etc.) sunt o infrastructură naturală.
În afară de aceste bariere, cunoaștem deja multe despre caracteristicile și așteptările clienților în legătură
cu experiențele culturale din zonele rurale:
•

Turiștii îndrăgostiți de cultură sunt un grup țintă interesant din punct de vedere economic pentru
zonele rurale, cu o putere de cumpărare ridicată, educație peste medie și valoare adăugată mare.

•

Predomină categoria de vârstă de peste 50 de ani, dar și familiile cu copii, pentru care ofertele
culturale (în special când vremea este nefavorabilă) sunt o alternativă benefică pentru oaspeți.
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•

Cultura nu este asimilată culturii și artei sofisticate. Mai importantă decât vizitarea muzeelor este
vizitarea

lăcaș elor

de

patrimoniu

cultural,

precum

și

învățarea

obiceiurilor,

tradițiilor

și

particularităților regionale.
•

Autenticitatea, regionalismul, contactul cu pământul și oamenii joacă un rol important. Experiența
gastronomică este, de asemenea, foarte apreciată în legătură cu produsele culturale și istorice.

•

Turiștii din această categorie doresc să pătrundă în profunzimea peisajelor culturale, nu numai
prin vizitarea unor situri sau muzee, ci și prin întâlniri cu oameni și prin îmbogățirea personală
prin experiențe autentice.

Ce asigură și promovează inițiativele turistice culturale de succes și
durabile în zonele rurale?
1. Un climat de recunoaștere și susținere
Acolo unde cultura este recunoscută ca o valoare, unde există un angajament politic, se pot obține și
efecte economice.

2. Dorința de cooperare
Turismul cultural vizează asigurarea cooperării în diferite domenii de activitate. Cu alte cuvinte, instituțiile
de promovare a turismului local și regional, precum și autoritățile locale ș i regionale sunt printre partenerii
decisivi în afară de intituț iile culturale și companiile din turism (gastronomie, industria hotelieră, comerțul
cu amănuntul, sport și agrement).

3. Rețele orientate economic, care sunt aplicate în toate sectoarele și care oferă
întreprinzătorilor locali posibilități de proiectare și participare
Inițiativele economice de succes implică, de obicei, rețele de lungă durată sau creatori de rețele deosebit
de talentați, care reunesc resursele și orientează rețelele pentru sprijin reciproc ș i pentru beneficii comune.

4. Profesionalism
Turismul cultural necesită calificări profesionale (în turism, crearea și gestionarea rețelelor, sensibilitate la
cultură) și abilități sociale (abilități de comunicare, rezistență, toleranță la frustrare). În special, rețelele
economice nu trebuie organizate "pe cale", ci trebuie implementate de către profesioniști.

5. Integrarea tehnologiilor inovative
Oaspeții își aduc experiențele de zi cu zi cu ei în vacanță și folosesc dispozitivele mobile, cum ar fi
tabletele și smartphone-urile, desigur, chiar și în timpul liber. Pentru a le putea folosi în destinaț ie, sunt
necesare servicii corespunzătoare, cum ar fi aplicații pentru telefoane mobile, coduri QR, și nu ca o ofertă
suplimentară, ci sunt de la sine înțeles extrem de importante în zilele noastre.
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6. Utilizarea rețelelor de socializare
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat și Co pot fi susținători valoroși în comunitatea turismului cultural,
în special în dezvoltarea comunităților care se informează reciproc - și necesită, de asemenea, gestionarea
reclamațiilor sau a comentariilor negative. Pentru acest lucru este nevoie de profesionalism și de furnizarea
de personal instruit corespunzător.

7. Ofertele individuale bazate pe tradițiile existente în comunitățile rurale
Printre exemple se numără redescoperirea și revitalizarea vechilor tehnici de artizanat în artă (producția
de porțelan și ceramică, designul bijuteriilor, suflarea sticlei, țesăturile de mână, vopselele de țesături,
olărit) sau ofertele creative care folosesc resursele rurale (un exemplu în acest sens sunt cursurile de
sculptură în lemn pentru proiectarea sculpturilor din lemn de mari dimensiuni cu ferăstraie de motor).

8. Agrement și socializare
Activitățile turistice culturale din mediul rural nu se bazează, de obicei, pe conștientizarea culturală, ci pe
faptul că oamenii se bucură reciproc, iar viața socială este îmbogățită.

9. Timp și răbdare
Proiectele turistice culturale din zonele rurale se dezvoltă adesea într-un interval de timp care nu este
foarte bine delimitat, cum este cazul activităților culturale urbane, unde proiectele sunt sprijinite de
finanțare. Durabilitatea lor se datorează faptului că actorii pot scăpa de o anumită durată a proiectului și
pot controla utilizarea resurselor în funcție de propriile posibilități de gestionare a timpului. Aceasta
înseamnă că lucrurile se pot dezvolta încet.

10. Activitatea de voluntariat și posibilitatea angajării pe termen scurt
Viața satului este o mare putere a dezvoltării rurale. Chiar dacă participarea la viața satului și asumarea
responsabilității în structurile sale devin din ce în ce mai dificil de implementat, dorința de a se angaja
este neîntreruptă. Angajamentul voluntar este, fără îndoială, o valoare ridicată și o parte a înțelegerii
rurale. Sarcini limitate în timp ajută, de asemenea, la punerea în aplicare a ofertelor orientate spre clienți
în turismul cultural.

11. Calificarea pentru turismul cultural în zonele rurale
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Turismul cultural are nevoie de calificare. Acest lucru poate fi învățat și transmis mai departe. EUROPETOUR
a elaborat un program de instruire deschis tuturor părților interesate în domeniul turismului cultural. În
opt module de formare pot fi învățate cerințele de bază pentru turismul cultural în zonele rurale.
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De ce pregătire destinată turismului cultural?
Turismul cultural în zonele rurale reprezintă o șansă pentru creșterea gradului de conștientizare și
generarea de locuri de muncă, venituri și condiții mai bune de trai. Cu toate acestea, turismul cultural
pentru zonele rurale nu a atins un nivel de calificare profesională și comunicare comparabil cu turismul
cultural din zonele urbane. Nevoia de calificare este evidentă - și pentru voluntarii și pentru profesioniștii
din domeniul culturii, turismului și al tuturor furnizorilor de servicii care oferă servicii turistice, cazare,
gastronomie, transport, ferme, instituții culturale etc.
Angajații și responsabilii din domeniul culturii și turismului nu sunt, de obicei, instruiți să lucreze împreună;
ei "vorbesc limbi foarte diferite". Cooperarea este, prin urmare, o problemă majoră pentru furnizorii de
servicii turistice și, în special, pentru persoanele care lucrează în instituțiile culturale din zonele rurale. Ei
au nevoie de materiale de instruire bune pentru a-și îmbunătăți abilitățile în dezvoltarea și poziționarea
produselor și serviciilor lor culturale și turistice, în marketing, canale de vânzări, planificare financiară și,
în final, dezvoltarea afacerilor. Pentru a scurta această lungă poveste: aceasta înseamnă de a valorifica
un potențial enorm pe care zonele rurale le au de oferit!

Cursul de pregătire Europetour
Pentru a răspunde nevoii de instruire și de a găsi soluții problemelor celor mai relevante, EUROPETOUR a
dezvoltat un curs de instruire, disponibil în mai multe limbi, care conține un set de opt module pe
următoarele teme:
•

M1 Caracterizarea destinației (puncte tari și puncte slabe, politici în domeniul turismului, date
statistice)

•

M2 Dezvoltarea și poziț ionarea produselor și serviciilor turistice (grupuri țintă și parteneri)

•

M3 Strategii de marketing (instrumente, evaluare)

•

M4 Canale de distribuție și vânzare (parteneri de vânzare a produselor cultural-turistice)

•

M5 Strategii de comunicare (PR, social media, relații cu presa, analiza datelor)

•

M6 Cooperare și networking (identificarea stakeholder-ilor, dezvoltarea rețelelor de infrastructură)

•

M7 Planificarea financiară (access la finanțare, modele de finanțare, abilități de finanțare)

•

M8 Dezvoltarea unui plan de afaceri

Ai vrea să știi dacă acest curs este pentru tine?
Acest curs este de interes pentru toți cei care lucrează în sectorul cultural și turistic din zonele rurale:
•

muzee și colecții mici și mijlocii care se concentrează asupra mediului și istoriei locale

•

voluntari care lucrează în instituții culturale

•

teatre și orchestre de amatori

•

poeți

•

istorici

•

ghizi turistici
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•

creatori de artă, artizani, meșteșugari

•

ferme tradiționale, restaurante cu specific local etc.

Acest curs se adresează, de asemenea, angajaților din agențiile turistice regionale sau locale și ai
municipalităților, dar care au altă pregătire profesională, de ex. în administrația publică.
Cu siguranță aveți cunoștințe deosebite în domeniul dvs. profesional. Cu toate acestea, e posibil ca aceste
cunoștințe și abilități specifice pentru turismul cultural să nu sunt bine dezvoltate. Acesta este motivul
pentru care EUROPETOUR poate să vă oferă astfel de cunoștințe, deoarece concurența internațională în
sectorul turismului cultural devine din ce în ce mai intensă.
Știm că activitatea dvs. este intensă și consumatoare de timp, de aceea am gândit materialele de studiu
pentru învățământul la distanță: vă puteți adapta învățarea la programul propriu și nu veți fi supuși presiunii
pentru a parcurge anumite module într-un interval strâns de timp.

Cum este structurat cursul EUROPETOUR?
Pentru a vă sprijini procesul de învățare, cursul de pregătire EUROPETOUR este împărțit în opt module.
Fiecare modul reprezintă pașii ce trebuie parcurș i pentru obținerea tuturor cunoștințelor relevante pentru
a dobândi succes în activitățile de turism cultural.
Puteți alege în ce ordine veți finaliza cursul de pregătire EUROPETOUR și cum vă veți aprofunda și extinde
cunoștințele și competențele.
Fiecare modul este structurat în etapele stabilite. Ar trebui să continuați de-a lungul conținutului fiecărui
modul, ceea ce va oferi posibilitatea acumulării cunoștințelor în mod gradual.
Toate modulele sunt structurate asemănător și constau dintr-o unitate de învățare combinată de informații,
un exercițiu, o listă de verificare și cele mai bune practici. Exemplele de bune practici prezintă câteva
experienț e, adaptate cerințelor turismului cultural în zonele rurale și a serviciilor și produselor lor:
• Informații: Vă vor fi introduse principalele noț iuni teoretice din modul.
• Exerciții: într-un scurt exercițiu veți reflecta asupra informațiilor obținute în acest modul.
• O listă de verificare de tipul "Cum se face": Aici puteți implementa noile cunoștințe în afacerea dvs.
Puteți urma un proces pas cu pas utilizând instrumentele sugerate.
• Exemplele de bune practici: Ele vor ajuta să demonstreze cum poate funcționa cu succes o activitate
în turismul cultural și ar trebui să contribuie la înțelegerea modului în care modulele de formare pot fi
utilizate în mod eficient.
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Să începem!
Bine ați venit la cursul de pregătire EUROPETOUR! Vă prețuim motivarea pentru a vă extinde cunoștințele
și experiența.
Probabil ați primit recomandare de a vă uita la pagina web a proiectului www.europetour.tips. Sau ați
găsit-o din întâmplare. Există o listă de ingrediente pe care trebuie să le acumulați pentru a trece cursul:
în primul rând este curiozitatea, apoi o multitudine de motive pentru a citi, a gândi, a observa și a
încerca lucruri noi.
Pentru a profita la maximum de acest curs, am adunat câteva sfaturi și sugestii pentru un proces de
învățare agreabil și reușit:

Sfaturi pentru ochii tăi
•

Listați modulele și alte materiale de învățare și răsfoiți-le printre degete.

•

Subliniați lucrurile importante folosind culori diferite (dezvoltați propriul sistem de atribuire a
culorilor la diverse elemente de text)

•

Desenaț i schițe și scheme pe afișaț i-le pe perete în colțul de învățare (sau cel puțin temporar
pe ușa frigiderului sau pe ușa băii).

Sfaturi pentru urechile tale
•

Dacă sunteți în contact cu ceilalți cursanți, formați un grup de învățare și întâlniți-vă în mod
regulat pentru a învăța pas cu pas lecțiile. Citiți cu voce tare unii pentru alții, explicați-vă punctul
de vedere și discutați cât mai mult posibil.

•

Majoritatea telefoanelor mobile sau playerelor MP3 sunt echipate cu un instrument de înregistrare.
Efectuați înregistrarea dvs. personală pentru capitolul pe care ați lucrat. Dacă nu vă puteți suporta
vocea proprie, întrebați-vă un prieten de-al dvs. sau soțul/soția sau copiii dumneavoastră.

•

În timp ce învățați, citiți notele cu voce tare. Dacă este util, formați o scurtă rimă sau sloganuri
care vă vor ajuta să memorați conceptele-cheie.

•

Găsiți pe cineva care ar fi interesat de subiect și, la sfârșitul fiecărei unități, explicați-i elementele
de bază pe care le-ați învățat.

Sfaturi pentru celelalte simțuri
•

Încercați să obțineți o imagine cât mai complexă a ceea ce studiați. Trecând prin exerciții, vor
exista multe sarcini pentru a le îndeplini în aer liber. Strângeți impresii și implicați întotdeauna
toate simțurile, observând cu atenție.

•

Dacă un anumit paragraf din materialele de învățare vă atrage atenția și vă reamintește o situație
reală sau un exemplu din mediul înconjurător, conectați această idee la text și notați ideea sau
impresia care vă transpare.

•

Adunați câțiva prieteni și rugați-i să vă ajute cu exercițiile. Încercați cât mai multe lucruri, inclusiv
jocul de rol, care este cel mai bun mod de a învăța lucrurile intens. Mai mult, două capete sunt
mai bune decât unul și patru capete sunt mai bune decât două.
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•

Conectați învățarea la rutina zilnică. În timp ce faceți cumpărături faceți temele pentru diferite
lecții. Nu este nevoie să organizați excursii suplimentare pentru a îndeplini sarcinile descrise în
exerciții. Există o zicală veche care spune: ”Cel care întreabă, învață și explorează poate părea
stupid pentru o secundă. Cel care nu face asta, rămâne prost pentru totdeauna.”

Sfaturi generale pentru învățare
•

Împărțiți unitățile de învățare în secțiuni mici! La început s-ar putea să fiți foarte motivați, cu
multă apetit pentru lucruri noi și experiență. Cu toate acestea, uneori prea multă energie investită
la început înseamnă o oboseală rapidă și o încetinire rapidă, chiar dacă unele unități sunt scurte
și inteligibile. Mai potrivit ar fi să petreceți mai mult timp pentru integrarea constatărilor în practica
dvs. de zi cu zi. Discutați-o cu prietenii, familia și colegii. Includeți lecția învățată în afacerea dvs.
Lăsați cunoștințele să se sedimenteze înainte de a trece la următorul modul.

•

Implicați și alți colegi în procesul dvs. de învățare, ceea ce înseamnă să permiteți implicarea
tuturor tipurilor de oameni a căror opinie poate să însemne ceva util sau constructiv pentru
dumneavoastră! Aceștia pot desfășura diverse activități împreună cu dvs. Sau puteți încerca diferite
versiuni separat și apoi puteți compara rezultatele. Aceștia ar putea juca o dată rolul clienților
dvs., altfel ar putea fi niște respondenți independenți sau cheltuiți cu idei. Oricum, cu cât mai
mulți oameni se implică în procesul dvs. de învățare, cu atât mai multe șanse trebuie să încorporați
noile descoperiri în afacerea dvs.

•

Nu renunțați! Dacă vă obosiți, faceți o pauză și reveniți la curs mai târziu. Ar fi păcat după ce vați implicat și ați depus atât de multă de energie. Dacă vă dați seama că vă pierdeți motivația,
cereți prietenilor ajutor. Tu înveți pentru tine!

Echipa EUROPETOUR vă urează mult succes!
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