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REZUMAT AL RAPORTULUI NAȚIONAL SKILL IT
ROMÂNIA
Introducere
Raportul de față a fost elaborat în cadrul proiectului Skill IT for Youth care are ca scop integrarea
abilităților digitale și a acelor de viitor în activitatea ONG-urilor de tineret și creșterea calității serviciilor și
programelor pentru tineret prin dezvoltarea abilităților digitale ale tinerilor și ale organizațiilor
non-guvernamentale care desfășoară activități cu și pentru tineri. Cercetarea rezumată în raport a fost
realizată cu ajutorul datelor empirice colectate din rândul mai multor categorii de persoane, precum
tineri, membri ai organizațiilor non-profit din România, angajatori și persoane cu funcții de conducere din
ONG-uri. Cercetarea efectuată a permis evaluarea nevoilor tinerilor în ceea ce privește abilitățile și
competențele lor digitale, gradul de digitalizare sau orientare înspre TIC al ONG-urilor și așteptările pieței
forței de muncă în ceea ce privește abilitățile digitale ale tinerilor. În plus, cercetarea vizează programele
de formare formale și informale dezvoltate cu scopul de a crește abilitățile digitale ale tinerilor din
România și rolul ONG-urilor în dezvoltarea competențelor digitale în rândul beneficiarilor tineri, punând
într-o perspectivă nouă activitatea sectorului de tineret și identificând nevoile lucrătorilor de tineret,
acoperirea cărora este necesară pentru a dezvolta proiecte în domeniul competențelor digitale.

Metodologie
Pentru prima parte a cercetării, Fundația Danis a efectuat o revizuire a literaturii de specialitate cu
scopul de a identifica și de a analiza studiile și rapoartele disponibile cu privire la competențele digitale ale
tinerilor, în special cu privire la cele ce le lipsesc tinerilor și de a alcătui o listă de competențe digitale de
care tinerii au nevoie pentru a se integra pe piața muncii. Prima etapă a cercetării a fost utilă pentru
evaluarea următoarelor aspecte (1) abilitățile de angajare ale tinerilor, (2) tipurile de programe
educaționale formale și informale pentru dezvoltarea digitală a tinerilor, (3) abilitățile digitale ale
lucrătorilor de tineret și (4) capacitatea organizațiilor de tineret de a dezvolta abilități digitale ale tinerilor.
Pentru cea de-a doua parte a cercetării, Fundația Danis a dezvoltat patru instrumente de cercetare
calitativă, care au fost utilizate în realizarea focus grupurilor și a interviurilor cu diferite tipuri de actori.
Pentru a facilita înțelegerea conceptului de "competențe digitale", toate instrumentele de cercetare au
1

inclus un cadru conceptual comun (a se vedea Anexa 1). Au fost intervievați doi angajatori din Cluj-Napoca
și au fost colectate informații despre nevoile și așteptările angajatorilor cu privire la competențele digitale
ale tinerilor. Interviurile cu angajatorii s-au axat, de asemenea, pe așteptările lor față de organizațiile de
tineret și contribuția lucrătorilor de tineret în domeniul competențelor digitale, în procesul de pregătire a
tinerilor pentru viitoarele locuri de muncă. Scopul principal al celui de-al doilea tip de interviuri a fost de a
colecta informații despre perspectiva persoanelor cu funcții de conducere din ONG-uri cu privire la nevoile
de competențe digitale ale lucrătorilor de tineret și gradul de pregătire al acestora în ceea ce privește
utilizarea anumitor tehnologii sau instrumente digitale. În plus, prin interviurile cu persoanele cu funcții de
conducere din ONG-uri s-au colectat informații despre tipurile de programe și servicii ce sunt în prezent
dezvoltate sau pot fi dezvoltate de ONG-uri pentru a crește abilitățile digitale ale tinerilor. Au fost
organizate două focus grupuri cu 20 de membri ai sectorului non-profit prin care s-au colectat date despre
nevoile lucrătorilor din sectorul de tineret în ceea ce privește cunoștințele, competențele și abilitățile
necesare pentru a furniza programe și servicii semnificative și durabile ce dezvoltă abilitățile digitale ale
tinerilor și nevoile digitale proprii ale lucrătorilor de tineret, și, prin aceasta, s-a realizat o evaluare a
capacității de a oferi servicii de înaltă calitate și inovatoare pentru tineri. În cele din urmă, ultimele două
focus grupuri au fost organizate cu tineri, cu scopul de a colecta informații despre perspectiva tinerilor
asupra competențelor digitale de care au nevoie pentru a-și spori șansele de angajare.

Principalele rezultate
În ceea ce privește angajabilitatea tinerilor, concluziile cercetării noastre vorbesc despre faptul că
angajatorii români caută candidați care sunt flexibili și se adaptează cu ușurință la locul de muncă, pentru
că piața muncii este foarte dinamică și se schimbă în permanență. Tinerii cred că angajatorii se așteaptă
ca ei să fie creativi și să manifeste inițiativă atunci când este nevoie, și să fie implicați la locul de muncă. În
ceea ce privește competențele lor digitale, tinerii își evaluează propriul nivel de competențe digitale ca
fiind de bază sau intermediar, ceea ce indică faptul că există spațiu pentru îmbunătățirea considerabilă a
acestor abilități digitale, inclusiv de către membrii sectorului ONG. Așa cum era de așteptat, tehnologia
reprezintă un element prezent în fiecare moment și aspect al vieții tinerilor, deoarece participanții au
recunoscut că folosesc zilnic calculatoarele și smartphone-urile, în scopuri personale și educaționale.
Concluziile noastre confirmă într-o oarecare măsură datele colectate în prima parte a cercetării, în special
faptul că tinerii din România rareori sau niciodată nu folosesc educația informală în scopul dezvoltării
abilităților digitale, iar opiniile tinerilor privind abilitățile necesare pe piața muncii se suprapun cu opiniile
angajatorilor, dar acest aspect nu implică faptul că tinerii au dezvoltat deja abilitățile, competențele sau
comportamentele de care au nevoie.
Pentru angajatori, adaptabilitatea și flexibilitatea sunt principalele caracteristici pe care un tânăr
trebuie să le poată demonstra la locul lor de muncă. În ceea ce privește abilitățile viitoare ale tinerilor,
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percepția generală este că tinerii angajați se vor retrage treptat de pe locurile de muncă ce implică
activități manuale sau operaționale și vor intra în contact cu tehnologia avansată și "inteligentă". Prin
urmare, generațiile viitoare vor trebui să se implice mai mult în procesele de luare a deciziilor și rezolvarea
problemelor, precum și să fie mai creative. Angajatorii din Cluj-Napoca sunt preocupați de educația
digitală a tinerilor candidați și de capacitatea acestora de a gestiona fluxurile copleșitoare de informații și
de a folosi informațiile într-o manieră critică și competentă. De asemenea, companiile depun eforturi
pentru a îmbunătăți modul în care se utilizează tehnologia și încearcă să atenueze anumite consecințe ale
"digitalizării" excesive ale tinerilor.
Persoanele cu funcții de conducere din ONG-uri au subliniat faptul că tinerii nu vor putea să se
integreze pe piața muncii decât dacă au abilitățile digitale necesare. Ei păreau mai preocupați de faptul că
tinerii nu dispun de competențele necesare pentru a înțelege și analiza în mod critic informația, împreună
cu incapacitatea de a recunoaște pe deplin implicațiile etice și legale ale utilizării TIC, cum ar fi problemele
legate de confidențialitatea și împărtășirea excesivă a informațiilor sau a datelor. Ce rol pot avea
ONG-urile în dezvoltarea competențelor digitale în rândul tinerilor? Cercetarea a relevat că ONG-urile ar
putea interveni în formarea profesorilor cu privire la metodele și instrumentele noi existente pentru
dezvoltarea competențelor digitale ale tinerilor și ar putea contribui, de asemenea, la dotarea școlilor cu
echipamentele TIC, prin facilitarea sponsorizărilor din partea companiilor IT. ONG-urile pot juca rolurile de
mediatori între familii, școli și tineri și pot valida sau rafina abilitățile dobândite de tineri. Furnizarea de
cursuri pentru cei care au nevoie de îmbunătățirea abilităților digitale (profesori, tineri) pare a fi o
contribuție preferară de o parte dintre cei care ocupă poziții de conducere în ONG-uri. Strategiile
organizațiilor nu au un capitol sau o secțiune dedicată digitalizării și este mai mult decât evident că
majoritatea planurilor pe care cei care gestionează ONG-urile le au pentru organizațiile lor vor aduce
schimbări incrementale în sectorul non-profit din România.
Cercetarea noastră confirmă faptul că există puține programe și servicii care sunt dezvoltate în
mod intenționat în scopul creșterii competențelor digitale în rândul tinerilor. Cu toate acestea, membrii
sectorului de tineret sunt conștienți de rolul lor în digitalizarea viitoarei generații și par să își dorească să
dezvolte în viitor mai multe programe și servicii care vizează dezvoltarea abilităților digitale ale tinerilor.
Interviurile cu managerii din ONG-uri ne-au permis să reiterăm ideea formulată în prima etapă a
cercetării, conform căreia în prezent nu putem vorbi despre un nivel ridicat de e-readiness a ONG-urilor.
În mod cert, cercetarea noastră sprijină ideea că ONG-urile au nevoie de asistență și sprijin pentru a
contribui la realizarea cerințelor actuale privind digitalizarea și utilizarea TIC în scopul îmbunătățirii
managementului organizației, dar și în scopul de a-i ajuta pe beneficiarii lor, cum ar fi tinerii, să atingă un
nivel mai ridicat de utilizare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale.
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