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Proiectul 
“Egalitate prin diferenţă. 

Accesul femeilor rome pe piaţa muncii”

►  recunoaşte implicarea activă a femeilor rome în rolurile productive, faptul că munca neplătită şi/sau munca 
efectuată în economia formală sau informală aducătoare de venit, este una dintre activităţile prin care ele 
contribuie la susţinerea familiilor şi comunităţilor lor, precum şi a societăţii în general.

►  promovează o societate incluzivă şi coezivă, precum şi solidaritatea care transcede graniţele între etnii, sexe, şi 
persoane de vârstă şi statut social diferit 

►  recunoaşte că oportunităţile femeilor de etnie romă de a avea acces la locuri de muncă decente sunt îngrădite 
de o serie de factori, printre ele excluziunea lor socială şi tratatamentul discriminatoriu la care sunt supuse pe 
baza etniei şi genului lor.

►  promovează incluziunea socială a femeilor şi tinerilor de etnie romă prin recunoaşterea nevoilor şi intereselor 
lor particulare 

►  consolidează motivaţia lor pentru participarea la educaţie şcolară şi formare profesională, considerând 
diversitatea internă a comunităţilor de romi 

►  contribuie la creşterea gradului de ocupare în rândurile categoriilor expuse riscului excluziunii sociale 
►  promovează imperativul eliminării practicilor discriminatorii bazate pe criterii precum originea etnică, genul, 

vârsta şi altele, acordând atenţie deosebită tratamentului inegal şi nedrept practicat pe mai multe baze la care 
sunt supuse, de exemplu, femeile rome 

►  urmăreşte reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie prin acţiuni afi rmative care sprijină efortul femeilor 
rome de a-şi găsi locuri de muncă 

►  contribuie la crearea şi consolidarea unor relaţii de colaborare şi a solidarităţii transnaţionale între femeile rome 
şi nerome din întreaga lume 

►  susţine elaborarea unor programe de intervenţie şi dezvoltare socială bazate pe cercetări socio-culturale, 
realizate nu doar pentru, ci şi împreună cu persoanele ale căror viaţă şi oportunităţi trebuie îmbunătăţite
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GHIDURILE PROIECTULUI

“Egalitate prin diferenţă. 
Accesul femeilor rome pe piaţa muncii”

►  Sunt materiale informative produse cu scopul promovării principiului oportunităţii egale şi a 
non-discriminării femeilor şi tinerilor de etnie romă. 

►  Discută trei mari teme:
►  comunităţi şi culturi rome
►  oportunităţi egale şi ne-discriminare în  domeniul muncii
►  comunicare inter-culturală.

►  Sunt utilizate în elaborarea suporturilor de cursuri pentru sesiunile de formare oferite femeilor 
şi tinerilor de etnie romă, angajatorilor, personalului administraţiei, mass mediei, instituţiilor 
publice şi organizaţiilor civice locale din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara.   

►  Vor fi  distribuite pe plan naţional unor organizaţii şi instituţii publice, guvernamentale şi ne-
guvernamentale care activează în domeniul oportunităţilor egale, ne-discriminării, egalităţii 
de gen, asigurării drepturilor social-economice, civico-politice şi culturale ale romilor. 
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Comunicare interculturală

13

DE CE AVEM NEVOIE DE ACEST GHID?

Să cunoaştem!

►  drepturile şi responsabilităţile pe care le avem fi ecare dintre noi ca persoane care 
trăiesc în medii culturale diferite, cu valori si norme culturale diferite în dezvoltarea şi 
promovarea unei comunicări interculturale reale;

►  care sunt obstacolele şi barierele care împiedică o bună comunicare interculturală şi 
cum pot fi  depăşite acestea la nivel personal sau instituţional;

►  cum putem promova egalitatea de şanse, ne-discriminarea şi respectul reciproc în 
cadre multi-culturale;
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Să acţionăm!

împreună – persoane în căutarea unui loc de muncă şi angajaţi sau angajatori din domeniul 
public şi privat, personal al administraţiei locale şi centrale, al instituţiilor publice, al organizaţiilor 
civice, al mass mediei – pentru:

►  asigurarea efectivă a unei comunicări interpersonale bazate pe respectul valorilor 
şi normelor culturale specifi ce fi ecărui grup sau etnii, comunicare care să faciliteze 
colaborarea, înţelegerea şi respectul reciproc;

►  elaborarea şi implementarea unor modele de bune practici care să asigure o bună 
înţelegere a identităţii, valorilor şi culturii «celuilalt»;

►  conştientizarea şi eliminarea stereotipurilor noastre despre femei, romi, persoane cu 
dizabilităţi, tineri sau persoane în vârstă;

►  dezvoltarea unei comunicări interculturale reale şi efi ciente între reprezentaţi ai unor 
culturi, etnii diferite;

►  formarea unei societăţi incluzive care face posibilă în mod efectiv realizarea 
potenţialului fi ecărui individ în mod liber, neîngrădit de dezavantaje şi discriminare.
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Să recunoaştem!

►  bunăstarea socială presupune capacitatea de a accepta şi promova diversitatea, de 
a valorifi ca potenţialul fi ecărei culturi în parte;

►  o societate a bunăstării nu poate să tolereze un tip de comunicare şi relaţionare 
bazat pe discriminare, perpetuarea stereotipiilor şi prejudecăţilor, a excluderii şi 
marginalizării;

►  existenţa barierelor în comunicare, a propriilor stereotipii şi prejudecăţi dar şi 
responsabilitatea fi ecăruia dintre noi de a găsi modalităţi de depăşire a acestora;

►  dezavantajele cu care multe persoane se confruntă sunt probleme pe care întreaga 
societate, noi toţi le-am creat, ele nu pot fi  depăşite doar de persoanele respective, 
noi toţi avem o responsabilitate în asta, ele nu sunt efectul unui sistem de valori total 
diferit ci mai ales al unor practici sociale discriminative. pag 15
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Comunicare interculturală

17

ŞTIAI CĂ?

   Expresiile feţei, specifi ce comunicării non-verbale: bucurie, spaimă, dezust, 
fericire, surpriză, mulţumire sunt universale?

  Eschimoşii au 3 cuvinte pentru zăpadă?

  Mai puţin de 1% din genele noastre sunt responsabile de culoarea pielii?

   A aparţine unei anumite culturi este o caracteristică specifi că fi ecărui individ în parte 
şi înseamnă o avea o anumită moştenire culturală, etnică sau de rasă, moştenire 
care este transmisă şi învăţată de la o generaţie la alta, implicit sau explicit, prin 
diferite forme de învăţare – educaţie formală, informală, educaţia în familie, practici 
de grup sau religioase?

   Termenul de rasă este astăzi destul de controversat fi ind în special contestat 
de cercetătorii din domeniul biologiei şi psihologiei, marea majoritate a acestora 
preferând să privească termenul de rasă ca fi ind mai degrabă un construct social, 
decât un construct fundamentat biologic?
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CULTURĂ, ETNIE, RASĂ

Termenul de cultură este cel mai adesea folosit pentru a defi ni un sistem de credinţe 
şi valori care infl uenţează practicile, regulile şi normele sociale, determinând un anumit tip de 
raportare psihologică a persoanei la sine, la celălalt şi respectiv la viaţă în ansamblul ei.

A aparţine unei anumite culturi este o caracteristică specifi că fi ecărui individ în parte 
şi înseamnă a avea o anumită moştenire culturală, etnică sau de rasă, moştenire care 
este transmisă şi învăţată de la o generaţie la alta, implicit sau explicit, prin diferite forme de 
învăţare – educaţie formală, informală, educaţia în familie, practici de grup sau religioase, etc. 
Vom regăsi astfel, fi ecare dintre noi printre valorile propriei culturi şi anumite valori culturale 
universale, prin care fi ecare dintre noi îl recunoaştem în «celălalt» pe semenul nostru, care are 
aceleaşi preocupări existenţiale ca şi noi înşine, valorizează aceleaşi lucruri şi împărtăşeşte 
cu noi aceleaşi temeri dar şi fenomene culturale foarte specifi ce împărtăşite doar de membrii 
unui anumit grup cultural şi pe care, privindu-le din afară ne este greu să le descifrăm şi să le 
înţelegem. pag 19
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Termenul de rasă este astăzi destul de controversat fi ind în special contestat de 
cercetătorii din domeniul biologiei şi psihologiei, marea majoritate a acestora preferând să 
privească termenul de rasă ca fi ind mai degrabă un construct social, decât un construct 
fundamentat biologic. Ca atare aceştia propun înţelegerea termenului de rasă ca fi ind «o 
categorie atribuită social unui grup de indivizi de către ceilalţi pe baza unor caracteristici fi zice 
cum ar fi  culoare pielii, tipul de păr, etc. şi implicând generalizarea ulterioară a stereotipurilor 
specifi ce asociate categoriei».

Rasismul este considerat a fi  credinţa conform căreia apartenenţa la o rasă – un grup 
cu o istorie de lungă durată comună – presupune existenţa la nivelul rasei al unor caracteristici 
pozitive care îi diferenţiază de celelalte rase şi le asigură o superioritate prin raportare la 
acestea. Rasismul conduce de obicei nu doar la poziţii valorice de superioritate ci şi la 
comportamente agresive îndreptate împotriva raselor aşa zis inferioare.

De asemenea, în ceea ce priveşte termenul de etnie sunt diferite accepţiuni. Cele mai 
numeroase leagă termenul de etnie de acceptarea de către individ a normelor şi regulilor unui 
anumit grup cultural de origine, acceptare asociată sentimentului de apartenenţă şi identifi care 
cu acel grup. Pe de altă parte datorită creşterii în ultimele decenii a mobilităţii la nivel global, 
a explodat practic numărul indivizilor proveniţi din familii mixte – cu părinţi de etnii diferite. 
Se vorbeşte astăzi în consecinţă, tot mai des şi de asumarea la nivel individual a unor etnii 
multiple, de trăirea dinamică a uneia sau alteia dintre acestea în intervale de viaţă diferite sau 
uneori chiar în acelaşi interval.
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Când diferenţele culturale dintre etniile cu care, la un moment dat din istoria noastră 
personală de viaţă, ne putem identifi ca sunt majore putem trăi sentimentul înstrăinării şi al 
pierderii parţiale a identităţii, al blocajului între două lumi, neaparţinând complet nici uneia şi 
încercând să răspundem obsedant la întrebarea «cine sunt eu de fapt?».

Această experienţă de comunicare intrapersonală se poate transforma într-un 
autentic dialog intercultural şi într-o excelentă metodă de a începe, chiar de la tine, procesul 
de identifi care şi depăşire a prejudecăţilor şi stereotipurilor, al înţelegerii şi al negocierii 
perspectivelor şi valorilor diferite, al acceptării necondiţionate şi al cultivării diversităţii şi al 
respectării diferenţelor. Nu este, în schimb, necesar să aparţii unor etnii diferite pentru a putea 
experimenta înţelegerea diversităţii. Este sufi cient să începi să comunici cu celălalt încercând 
să priveşti lucrurile din altă perspectivă decât cea pe care ai preferat-o până acum.
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DIVERSITATE

Ceea ce ne individualizează ca şi grup cultural este modul subiectiv, diferit, propriu 
nouă în care percepem şi acordăm semnifi caţii lumii şi propriei noastre existenţe. Aşa iau 
naştere diferenţele lingvistice, semnifi caţiile diferite, chiar în interiorul aceleiaşi limbi, acordate 
unui fenomen sau altuia, existenţa unor cuvinte cu nuanţe diferite care denumesc aceiaşi 
realitate şi totuşi uşor diferită, diferenţă pe care numai membrii grupului cultural respectiv o pot 
înţelege în profunzime.

Diferenţele culturale apar nu numai în ceea ce priveşte lumea exterioară, cuvintele 
pe care le folosim ca să numim «zăpada», «dimineaţa», «munca» cât şi în ceea ce ne priveşte 
pe noi ca persoane, modul în care ne defi nim pe noi înşine şi pe celălalt, orientarea pe care o 
avem în comunicare şi relaţionare, accentul pe care îl punem pe noi sau pe celălalt atunci când 
comunicăm.

Cu toate aceste diferenţe există şi anumite valori culturale universale cum ar fi  
expresiile feţei – specifi ce comunicării non-verbale – care au aceiaşi semnifi caţie, aceiaşi 
interpretare. Indiferent de ţară, cultură sau limba vorbită toţi vom exprima la fel bucuria, 
dezgustul, spaima, surpriza, fericirea, amuzamentul.
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Regulile sociale, în schimb, cu privire la când putem sau nu putem utiliza o anumită 
expresie, diferă foarte mult de la o cultură la alta. Aceste norme sociale le învăţăm încă din 
copilărie şi devin apoi nişte automatisme. În funcţie de propriile noastre reguli, interpretăm 
exprimarea celorlalţi deseori fără să ne întrebăm dacă acestea funcţionează la fel în cultura din 
aceştia fac parte. De aceea, uneori, ceea ce în propria noastră cultură pare un gest frumos, 
recunoscut ca atare de membrii acesteia, poate părea nesemnifi cativ sau chiar deplasat unui 
individ din alt mediu cultural.

Regulile şi normele sociale, culturale cu privire la comunicare devin importante în 
înţelegerea semnifi caţiilor şi sunt deseori asociate cu anumite trăiri emoţionale şi judecăţi de 
valoare, ajutându-ne să ne creăm propria imagine despre cine suntem ca indivizi, care este 
grupul căruia îi aparţinem cum se identifi că acesta, cum ne identifi căm cu acesta.

În acelaşi timp diferenţe mari există, de exemplu, între diferite culturi şi cu privire la 
normele sociale legate de gesturi – strângerea mâinilor, atingerea corpului, distanţa personală, 
postura corpului, tonul vocii folosit în diferite ocazii, etc.

Pe parcursul timpului au existat mai multe încercări de a oferi modele de explicare 
a culturii. Astfel unul dintre cele mai cunoscute modele reprezintă conceptul de cultură ca pe 
un iceberg – numai o foarte mică porţiune a acestuia se poate vedea deasupra apei. Această 
mică parte este susţinută de o parte mult mai mare afl ată sub nivelul apei şi de aceea invizibilă. 
În modelul culturii ca iceberg părţile vizibile ale culturii sunt expresia celor invizibile. Părţile 
vizibile ale unei culturi sunt considerate a fi : producţiile literare şi artistice specifi ce unei culturi, 
muzica, dansurile, costumele, bucătăria specifi că în timp ce părţile invizibile sunt reprezentate 
de: concepţia cu privire la viaţă, viitor, prezent şi trecut, modul de exprimare şi gestionare al 
emoţiilor, raportarea la destin, naştere, căsătorie, moarte.
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Alţi autori au propus modele explicative bazate pe defi nirea culturii ca o „programare 
colectivă mentală care diferenţiază membrii unui grup de cei ai altor grupuri”. Hofstede avea de 
altfel, să propună caracterizarea culturii naţionale prin intermediul a cinci dimensiuni:

indicele faţă de putere1.  – poziţia cu privire la distribuirea puterii – se referă la distribuţia 
inegală a puterii în interiorul oricărei organizări sau structuri şi modul personal de 
raportare al indivizilor la putere. De asemenea, distanţa faţă de putere conţine elemente 
ca modalitate de defi nire a deciziei în cadrul grupului cine şi când ia decizia fi nală.
individualism  versus colectivism2.  - refl ectă valorile existente în relaţie cu rolul şi 
drepturile individului în societate şi modul de raportare încurajat, întărit de societate. Un 
individualism ridicat caracterizează societăţile care promovează individul, în timp ce un 
individualism scăzut este caracterizat prin tendinţa de a stabili relaţii de tip familie sau 
grup de interese, interesele grupului se regăsesc în toate formele de organizare;
masculinitate versus feminitate3.  – presupune diferenţierea clară a rolurilor social al 
sexelor. Masculinitatea culturală presupune o diferenţiere clară a rolului sexelor cu 
predominanţa bărbăţilor în conducerea societăţii şi a organizaţiei, un grad de feminitate 
înaltă presupune nediferenţierea rolurilor, egalitate între sexe şi preocuparea pentru 
calitatea vieţii şi relaţiile interpersonale;
evitarea incertitudinii4.  – măsura în care membrii unei culturi se raportează la 
incertitudine. Prevenirea incertitudinii se traduce în fapt prin existenţa unui număr 
foarte mare de reguli şi reglementări, prin nevoia emoţională de a fi  mereu ocupat 
şi de a munci din greu, prin rezistenţă la schimbare şi tendinţă de suprimare a 
comportamentelor care se abat de la reguli şi norme. Culturile cu o toleranţă mare a 
incertitudinii presupun o diminuare la minimum necesar al regulilor şi procedurilor, o 
preocupare pentru afi rmarea de sine a individului prin încurajarea acestuia de a fi  diferit, 
de a se schimba şi de a propune schimbări.
orientarea temporală5.  – măsura în care societatea se raportează la valorile sale 
centrale şi modul în care se orientează pe termen lung – culturile cu o orientare pe 
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termen lung sunt în general caracterizate prin orientarea către tradiţie şi valori ale 
sistemului de gândire, prestigiul este o recompensă care se câştigă în timp prin 
eforturi susţinute în cadrul colectivităţii. Orientarea scăzută pe termen lung presupune 
o abordare pragmatică în obţinerea imediată sau pe termen scurt a prestigiului şi 
performanţei şi presupune existenţa unor sisteme transparente de recunoaştere.

Alţi autori propun alte dimensiuni culturale (Hall) bazate pe relaţia grupului cultural cu 
spaţiul şi timpul şi modul preferat al acestuia de comunicare.

Avem astfel o diferenţiere între culturile care comunică prin mesaje scurte şi rapide 
versus culturi în care mesajul este transmis lent.Rapiditatea sau lentoare mesajului se referp 
la timpul în care semnifi caţia unui mesaj este înţeleasă şi timpul necesar pentru a acţiona 
efectiv ca urmare a mesajului transmis sau recepţionat. Culturile caracterizate de mesaje rapid 
transmise sunt cele care utilizează forme de comunicare rapide, diferite medii de comunicare, 
vizuale, auditive. Indivizii care aparţin acestui tip de cultură tind să se apropie mai uşor de 
ceilalţi, devin uşor familiari cu persoane noi, străine de mediul cultural propriu, interacţionează 
uşor, sunt direcţi şi transparenţi în comunicare. Culturile caracterizate prin mesaje lente 
pleacă de la principiul conform căruia orice lucru pentru a fi  cunoscut în profunzime necesită 
timp şi dedicare.

Context bogat versus context simplu în comunicare, se referă la necesarul de 
informaţii suplimentare necesare pentru a putea interpreta un anumit mesaj transmis în 
legătură cu un anumit context. Dacă de exemplu pentru transmiterea unui mesaj se utilizează 
o comunicare cu puţine informaţii ne afl ăm într-o situaţi de comunicare, în care cultural vorbind, 
se consideră că persoanele care dialoghează deţin deja, la nivel personal toate informaţiile 
necesare pentru a înţelege ceea ce se comunică. De exemplu comunicarea unor soţi care 
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au trăit foarte mult timp împreună tinde să fi e o comunicare în care contextul este bogat în 
informaţii astfel încât mesajele dintre ei pot părea greu, difi cil sau imposibil de înţeles de 
persoane din afară tocmai datorită faptului că aceste mesaje fac apel la informaţii pe care 
amândoi de deţin deja despre ceea ce face obiectul comunicării. Aceste tipuri culturale sunt 
specifi ce culturilor asiatice şi mediteraneene. Contextul simplu comunicaţional presupune că 
pentru a transmite şi înţelege un mesaj nu sunt necesare foarte multe informaţii suplimentare, 
toate informaţiile de care este nevoie pentru a înţelege ceea ce se transmite sunt prezente 
în mesajul transmis, dacă nu în totalitate, cel puţin într-o foarte mare măsură şi foarte puţin 
depinde de informaţii anterioare pe care persoanele care participă la comunicare le deţin.

Preferinţa sau obişnuinţa culturală cu un anumit stil de comunicare poate produce 
diferenţe şi probleme în comunicare atunci cânt două persoane cu stiluri diferite comunică. 
Astfel persoanele cu o comunicare bogat contextualizată pot percepe persoanele cu o 
comunicare simplu contextualizată ca fi ind prea vorbăreţe, ca fi ind mult prea atente la detalii 
sau ca fi ind mult prea interesate de detalii neimportante. Viceversa persoanele care comunică 
obişnuit pe baza unei contextualizări simple îi pot percepe pe ceilalţi ca nefi ind sinceri, ca 
ascunzând informaţii sau ca fi ind necooperanţi.
 

Percepţia spaţiului şi spaţiul personal. Deseori în spaţiul personal oamenii includ 
diverse lucruri materiale ca de exemplu biroul personal, spaţiul din faţa casei, lucrurile de 
pe masa de lucru, etc. Dezvoltând un anumit sentiment al teritorialităţii. Există culturi în care 
teritorialitatea este foarte scăzută – ea neincluzând foarte multe lucruri materiale care se găsesc 
în spaţiul individual dar există şi culturi în care teritorialitatea este lărgită, indivizii percepând un 
spaţiu foarte larg şi numeroase lucruri materiale ca fi ind intrinsec legate de propria persoană. 
Teritorialitatea este strâns legată de modul în care diferite culturi asociază valoare puterii 
personale de “stâpânirea” obiectuală sau a unor spaţii fi zice.pa
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Spaţiul personal este spaţiul din jurul fi ecăruia dintre noi pe care fi ecare îl percepem 
ca fi ind spaţiul nostru intim, în care accesul celuilalt este posibil doar dacă noi permitem acest 
lucru. Este “bula” de aer în care ne conservăm securitatea fi zică personală. Sunt culturi în 
care spaţiul personal este extrem de larg. În aceste culturi apropierea unei alte persoane 
şi intrarea acesteia în acest spaţiu personal este percepută ca fi ind intruzivă, agresivă fi ind 
considerată un semn de agresiune personală. După cum în culturile în care persoanele au 
un spaţiu personal foarte limitat poziţionarea unui individ din altă cultură, caracterizată prin 
existenţa unui spaţiu personal foarte mare, este percepută ca neîncredere din partea celuilalt, 
neimplicare, retragere, distanţare. De obicei, în comunicarea interculturală, în prima fază tindem 
să ne poziţionăm vizavi de ceilalţi în strânsă legătură cu propria noastră valoare cu privire la 
spaţiul personală fără să ne gândim care ar fi  percepţia celuilalt cu privire la acest lucru.
 
 Raportarea la timp este o altă caracteristică culturală extrem de importantă şi 
diferită de la o cultură la alta. Astfel în culturile de tipul timpului monocronic acesta este 
perceput ca având o curgere liniară. O acţiune este planifi cată pentru un anumit interval de 
timp, în acel interval de timp realizându-se o singură activitate şi nu mai multe. Culturile de 
acest tip sunt caracterizate de planifi care, alocare de sarcini, termene precise. Timpul pentru 
aceste culturi este o resursa care poate fi  utilizată şi care este aproape tangibilă – el poate 
fi  planifi cat, pierdut, economisit, salvat. E în proprietatea indivizilor şi aceştia îl gestionează 
conform priorităţilor stabilite. În culturile în care timpul este policronic mai multe activităţi 
pot fi  realizate în acelaşi timp, există o orientare mare spre persoane, e mai importantă 
relaţionarea cu aceste persoane decât realizarea sarcinilor planifi cate. Timpul nu este 
perceput ca un continuum liniar, trecut, prezent, viitoar ci ca o stare momentană, nouă de 
fi ecare dată. Pentru indivizii care aparţin acestor tipuri culturale planifi care este inutilă sau 
chiar dacă este necesară ea nu reprezintă o constrângere majoră fi ind mult mai important 
“ceea ce aduce ziua” decât sarcinile prevăzute anterior. Reprezentanţii acestei culturi au o 
imensă capacitate de a trăi momentul, moment în care îşi investesc toate resursele. Viitorul 
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nu este o construcţie strategică în care se realizează planifi cări detaliate ci se construieşte 
din mers fi ecare zi nouă putând însemna o modifi care fundamentală a cursului avut anterior.
 
 Aceste modele culturale nu explică cum evoluează şi cum se schimbă o cultură, în 
ce măsură ea se conservă şi este identică cu ceea ce era cultura unui grup cultural acum 20, 
30 sau 40 de ani şi în ce măsură aceasta este dinamică, se schimbă o dată cu schimbarea 
culturală a indivizilor care o compun şi nici nu explică cum interacţionează persoane apartinând 
unor culturi diferite în contexte interculturale. În schimb aceste modele oferă foarte multe 
detalii despre aspecte practice, uşor de recunoscut la prima vedere şi care ne pot ajuta să ne 
adaptăm comunicarea în funcţie de recunoaşterea tipului de cultură din care celălalt face parte.
 
 O încercare de înţelegere a modului de funcţionare dinamică a unei culturi avea să 
fi e propus mai târziu când Demorgon şi Molz au încercat să răspundă la nişte întrebări extrem 
de importante legate de cultură şi experienţierea ei:

a. Cum poate fi  rezolvat confl ictul dintre stabilitatea culturală şi imobilitatea culturală a 
structurilor pe de o parte şi schimbarea şi inovarea culturală pe de altă parte?
Cum să fi m inovativi şi cetăţeni ai acestui secol păstrându-ne în acelaşi timp identitatea? 
Cum să ne modifi căm structurile şi instituţiile pentru a face faţă provocărilor actuale 
pâstrându-le în acelaşi timp valoarea şi sensul?

b. Cum să negociem culturalul şi interculturalul?
A existat cultura înainte, cultură care a fost baza întâlnirilor interculturale? Sau diferenţele 
dintre culturi şi identitatea unei culturi poate fi  pusă în evidenţă numai în măsura în care 
există confruntări interculturale?
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c. Există doar indivizii aparţinând umanităţii în ansamblu (componenţi ai unei culturi globale) 
în care orientarea culturală este doar o trasătura a individului sau cultura este un factor 
esenţial în determinarea existenţei umane şi de fapt fi nţăm ca indivizi ca rezultat al 
apartenenţei la anumite grupuri culturale, grupuri care sunt considerate egale cultural şi 
în principiu bune?

 
 Răspunsurile la aceste tipuri de întrebări pot genera implicaţii practice extrem de 
importante ca de exemplu:

1.  Este diversitatea la nivelul unei ţări o condiţie de dezvoltare culturală esenţială sau 
diversitatea este văzută ca o ameninţare la adresa culturii “originale” sau majoritare?

2.  Sunt cetăţenii unei ţări percepuţi ca indivizi care trebuie să fi e trataţi egal sau ca 
membrii ai unor grupuri culturale care au anumite drepturi ca grup?

 
 O propunere a găsirii de răspunsuri la aceste întrebări pleacă de la încercarea de a 
urmări modul în care oamenii se schimbă, se dezvoltă şi îşi trăiesc propria identitate ca indivizi 
sau ca membrii ai unor grupuri culturale.
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Acomodare. Asimilare. Adaptare.

 Acomodarea este procesul prin care persoanele îşi adaptează propria realitate 
personală la lumea reală. Şi presupune un proces de permanentă readaptare a structurilor 
noastre interne, a modului în care percepem şi ne reprezentăm lumea la ceea ce se modifi că, 
se schimbă în mediul extern. Acest proces poate deveni obositor şi alienant la un moment 
dat prin faptul că suntem permanent dispuşi la a face efortul de schimbare personală pentru 
a corespunde lucrurilor care se întâmplă în afara noastră. Acomodarea extremă poate fi  
deseori percepută ca lipsă de identitate personală, catalogată social ca fi ind “lipsa de coloana 
vertebrală” sau asimilată deseori cameleonismului social.
 
 Asimilarea – procesul prin care persoanele adaptează lumea reală la realitatea lor 
personală. Ce percepem în lume este introdus în tiparele noastre deja existente, personale. 
Prima întâlnire cu o persoană este clasifi cată în multe culturi ca fi ind extrem de importantă 
pentru că poate fi  şi ultima. Acest lucru se întâmplă deoarece la prima întâlnire pe baza câtorva 
informaţii superfi ciale asimilăm deja persoana respectivă unei categorii personale. O etichetăm. 
Folosim propriile noastre stereotipii şi propriile noastre prejudecăţi deseori pentru a introduce 
persoana într-o categorie şi de a ştii în consecinţă la ce să ne aşteptăm de la ea şi cum trebuie 
să ne comportăm cu ea. Perspectiva asimilării presupune o reducere a lumii la propriile noastre 
cadre mentale.
 
 Adaptarea este văzută ca o soluţie alternativă asimilării sau acomodării şi presupune 
explorarea diferitelor posibilităţi legate de o situaţie nouă, păstrarea de opţiuni libere şi 
reanalizarea permanentă a argumentelor personale care stau la baza unui anumit mod de a fi  
în lume. Cultura este din această perspectivă un mecanism care ne dă o anumită orientare în 
lume prin modalităţile de comportament şi de raportare incluse în valorile transmise pe parcursul 
timpului. Adaptarea presupune atât capacitatea de a învăţa şi reproduce comportamentele 
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de succes specifi ce culturii din care individul face parte dar şi capacitatea de a explora, de a 
interacţiona cu alte culturi şi de a prelua comportamente şi valori noi şi respectiv de modifi care a 
propriului comportament astfel încât comunicarea interculturală să se poată realiza.

 O dată cu schimbarea unui grup semnifi cativ care reprezintă o anumită cultură, se 
înregistrează o dinamică a întregii culturi în sensul determinat de aceştia. Astfel cultura este 
mai puţin legată de conceptul de naţiune cât de conceptul de grupuri care au capacitatea de 
a imprima noi orientări culturale. Inclusiv la nivel individual orientarea ta culturala este mai 
degrabă determinată de familie, grupul de prieteni, modele profesionale şi personale decât de 
apartenenţa la o anumită naţiune, chiar dacă amprenta culturii naţionale este uşor sesizabilă în 
modul de funcţionare al diferitelor structuri cu care interacţionăm – şcoală, instituţii publice, etc.
 
 În funcţie de apartenenţa la anumite grupuri culturale putem dezvolta diferite 
comportamente culturale – în profesie să comunicăm mai puţin clar şi explicit în timp ce în 
grupul de prieteni să fi m extrem de expliciţi şi transparenţi în comunicare.
 
 De aceea se spune că în comunicarea interculturală persoanele pot învăţa noi 
perspective, îşi pot lărgi gama comportamentală şi câştiga noi seturi de valori şi atitudini. Cu cât 
mai vastă este comunicarea interculturală cu atât mai mare este oportunitatea de a explora şi 
de a integra noi perspective, şi ca efect, cu atât mai dezvoltată va fi  capacitatea de a reacţiona 
comportamental în diferite situaţii noi. În comunicarea interculturală întâlnim de obicei 
persoane care provin din culturi diferite, cu norme şi reguli diferite şi unde permanent există 
riscul de a nu ştii care sunt normele care guvernează comunicarea celuilalt atât în ceea ce 
priveşte comunicarea verbală cât şi pe cea non-verbală. Modul în care îl percepem pe celălalt în 
comunicare este mediat de cultura căreia îi aparţinem, de valorile şi normele ei.
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 Aceste valori şi norme conduc la formarea de modalităţi de interacţiune socială 
care ne ajută să comunicăm, să ne punem în practică propriile idei, să ne dezvoltăm. În 
comunicarea interculturală de obicei, fi ecare dintre noi intrăm cu anumite atitudini, stereotipuri 
şi prejudecăţi, cu anumite valori şi comportamente, cu anumite aşteptări. Dacă reuşim să 
rămânem deschişi la perspectiva celuilalt, de obicei plecăm îmbogăţiţi cu imagini şi raportări 
diferite la viaţă, cu soluţii sau cu noi întrebări.

În comunicarea intraculturală întâlnim persoane care provin din aceiaşi cultură şi care 
împărtăşesc cu noi aceleaşi reguli şi norme culturale. Este un teren care facilitează foarte mult 
comunicarea – ştim să interpretăm ce ne spune sau ne sugerează celălalt şi ne aşteptăm ca 
celălalt să interpreteze corect ceea ce avem noi de spus. Dar şi aici apar deseori interpretări 
greşite şi avem nevoie de clarifi cări suplimentare, ulterioare ale mesajului.

Un rol important în facilitarea comunicării îl are înţelegerea modului în care acţionează 
ca bariere în comunicare propriile noastre prejudecăţi sau stereotipii.
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ATITUDINI, STEREOTIPURI, PREJUDECĂŢI

Atitudinile se formează în strânsă legătură cu reprezentările, noţiunile, valorile 
culturale specifi ce grupului din care facem parte etc. O atitudine este o tendinţă pro sau contra 
unui element din mediu, care devine astfel o valoare pozitivă sau negativă. Ea are semnifi caţie 
numai în relaţie cu anumite valori. Atitudinile sunt infl uenţate de credinţele locale, obiceiuri şi 
tradiţii, volumul şi corectitudinea informaţiilor, concepţia grupului de la acel moment, teama 
faţă de ceea ce este străin, diferit sau neînţeles. De asemenea, atitudinile se constituie, fi e prin 
experienţa personală (şi atunci sunt mai stabile şi mai greu de infl uenţat), fi e prin obţinerea de 
informaţii şi păreri de la alte persoane (caz în care pot fi  mai uşor schimbate şi infl uenţate).

Atitudinile pot fi  foarte stabile şi difi cil de schimbat. De cele mai multe ori, în intenţia de 
a schimba atitudinile sunt folosite strategii de tipul:

   Oferire de informaţii în cadrul unor campanii de informare sau cursuri de formare, 
prezentări de fi lme sau surse bibliografi ce.

   Învăţare activă, prin simulări şi interacţiuni interculturale.

   Stabilire de contacte interpersonale pozitive şi constructive.

   Implicarea mass-media prin promovarea unor imagini pozitive în presă şi audio-vizual.

   Utilizarea unui limbaj “non-discriminativ”.
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Schimbarea atitudinilor necesită un timp îndelungat şi se realizează diferit ca 
dinamică – dinamică care depinde de raportarea personală la schimbare, tipul experienţelor de 
învăţare pe care persoanele le pot avea, etc.

Stereotipul reprezintă un ansamblu de convingeri cu privire la caracteristicile unei 
persoane sau grup, vizavi de valorile şi comportamentele grupului respectiv. Stereotipurile 
şi prejudecăţile fac parte din structura schemelor cognitive de grup. Stereotipul reprezintă 
dimensiunea cognitivă – ce ştiu sau cred că ştiu cu privire la un anumit grup cultural sau 
individ apartinând unui anumit grup cultural. Stereotipul poate să refl ecte atât comportamente 
şi aşteptări pozitive cât şi negative. De obicei suntem mai tentaţi să dezvoltăm stereotipuri 
negative faţă de grupurile culturale din care nu facem parte şi stereotipuri pozitive faţă de 
grupurile culturale din care facem parte. Deşi stabile în timp stereotipurile nu sunt rigide, astfel 
atunci când întâlnim o situaţie concretă ne bazăm doar pe acele elemente ale stereotipului 
care se potrivesc cel mai bine situaţiei cu care ne confruntăm şi ne ajută să ne orientăm şi 
poziţionăm în legătură cu aceasta. Stereotipurile se dezvoltă mult mai uşor faţă de grupurile 
vizibile şi numeroase la nivel social – minorităţi, defi cienţi, şomeri, patroni, politicieni decât 
faţă de grupuri mai puţin vizible social – programatori, prelucrători prin aşchiere, mame singure. 
Funcţia stereotipului este dublă – pe de o parte ne ajută ca indivizi să găsim rapid o soluţie 
la situaţii sau persoane cu care interacţionăm, la nivel de grup, ne ajută să găsim o justifi care 
pentru relaţiile dintre grupurile din societate şi pentru locul pe care îl ocupă propriul grup în 
societate.
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Prejudecata reprezintă dimensiunea afectivă asociată stereotipului, raportarea afectivă 
la un anumit grup. Şi de obicei implică respingerea celuilalt considerat ca membru al unui grup 
faţă de care se manifestă sentimente negative. De obicei ele se clasifi că în funcţie de categoria 
socială faţă de care apar – sexism – prejudecăţi legate de gen, xenofobie – teama faţă de 
străini, rasism – prejudecăţi legate de alte rase.

Deseori existenţa unor stereotipuri negative şi prejudecăti cu privire la un grup social 
conduce la dezvoltarea de comportamente discriminative faţă de acesta la nivel social.

Folosirea unei “etichete” în absenţa cunoaşterii persoanei sau situaţiei căreia i 
se aplică, prin generalizarea rapidă a unor experienţe individuale sau de grup punctuale 
specifi ce la nivelul tuturor reprezentanţilor grupului sau culturii respective stau de obicei la 
baza dezvoltării unor seturi de comportamente care marginalizează, exclud sau discriminează 
categoria căreia i se adresează cu efecte negative asupra imaginii acesteia în timp.

Modifi carea stereotipurilor şi a prejudecăţilor deşi difi cil de realizat, se poate iniţia prin:

   evidenţierea unor reprezentanţi ai grupului cu privire la care identifi căm existenţa unor 
stereotipuri, care infi rmă stereotipul;

   oferirea unei cantităţi semnifi cative de informaţii privind acel grup – privind toate 
valorile şi normele specifi ce acestuia şi a membrilor acestuia;

   motivarea individului - indivizilor în sensul înţelegerii corecte a grupului cu care 
doreşte să comunice;

  implicarea în activităţi în vederea atingerii unor scopuri comune.
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Identifi carea propriilor noastre stereotipuri şi prejudecăţi este esenţială în 
realizarea unei comunicări autentice pe termen lung între diferite grupuri culturale. De 
asemenea constituie primul pas spre deschiderea către celalalt, ceilalţi şi dezvoltarea unor noi 
perspective asupra grupurilor culturale cu care interacţionăm.

Fiecare din noi etichetăm sau avem anumite stereotipuri la un moment dat. În 
comunicarea interculturală ele ne pot împiedica să vedem realitatea aşa cum este ea. Operarea 
cu stereotipuri în comunicare nu este foarte efi cientă fi indcă nu oferă informaţii detaliate asupra 
persoanei, persoanelor cu care comunic şi deseori induce un tip de atitudine care se poate 
dovedi inadecvat.
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IMPORTANT DE REŢINUT!

Termenul de cultură este cel mai adesea folosit pentru a defi ni un sistem de credinţe 
şi valori care infl uenţează practicile, regulile şi normele sociale, determinând un anumit tip de 
raportare psihologică a persoanei la sine, la celălalt şi respectiv la viaţă în ansamblul ei.

Etnie - acceptarea de către individ a normelor şi regulilor unui anumit grup cultural de 
origine, acceptare asociată sentimentului de apartenenţă şi identifi care cu acel grup.

Rasismul este considerat a fi  credinţa conform căreia apartenenţa la o rasă – un grup 
cu o istorie de lungă durată comună – presupune existenţa la nivelul rasei al unor caracteristici 
pozitive care îi diferenţiază de celelalte rase şi le asigură o superioritate prin raportare la 
acestea. Rasismul conduce de obicei nu doar la poziţii valorice de superioritate ci şi la 
comportamente agresive îndreptate împotriva raselor aşa zis inferioare.

Diferenţele culturale apar nu numai în ceea ce priveşte lumea exterioară, cuvintele pe 
care le folosim cât şi în ceea ce ne priveşte pe noi ca persoane, modul în care ne defi nim pe noi 
înşine şi pe celălalt, orientarea pe care o avem în comunicare şi relaţionare, accentul pe care îl 
punem pe noi sau pe celălalt atunci când comunicăm.
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IMPORTANT DE REŢINUT!

Regulile şi normele sociale, culturale cu privire la comunicare devin importante în 
înţelegerea semnifi caţiilor şi sunt deseori asociate cu anumite trăiri emoţionale şi judecăţi de 
valoare, ajutându-ne să ne creăm propria imagine despre cine suntem ca indivizi, care este 
grupul căruia îi aparţinem, cum se identifi că acesta, cum ne identifi căm cu acesta.

În schimb aceste modele oferă foarte multe detalii despre aspecte practice, uşor 
de recunoscut la prima vedere şi care ne pot ajuta să ne adaptăm comunicarea în funcţie de 
recunoaşterea tipului de cultură din care celălalt face parte.

O dată cu schimbarea unui grup semnifi cativ care reprezintă o anumită cultură, se 
înregistrează o dinamică a întregii culturi în sensul determinat de aceştia. Astfel cultura este 
mai puţin legată de conceptul de naţiune cât de conceptul de grupuri care au capacitatea de a 
imprima noi orientări culturale.

În comunicarea interculturală persoanele pot învăţa noi perspective, îşi pot lărgi 
gama comportamentală şi câştiga noi seturi de valori şi atitudini.

Deseori existenţa unor stereotipuri negative şi prejudecăti cu privire la un grup social 
conduce la dezvoltarea de comportamente discriminative faţă de acesta la nivel social.
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ÎNVĂŢAREA INTERCULTURALĂ

Astăzi trăim din ce în ce mai mult într-o societate care presupune comunicare şi 
relaţionare interculturală, mobilitatea personală a crescut foarte mult la nivel global, locurile 
de muncă multe dintre ele implică echipe interculturale, mobilitatea pentru muncă la nivel 
European a crescut foarte mult. Ca atare suntem supuşi tot mai des experienţelor interculturale.

O dată cu acest fenomen au apărut nu doar formele pozitive de manifestare a libertăţii 
de circulaţie sub forma schimburilor interculturale reale ci şi fenomenele negative, accentuarea 
xenofobiei, ghetourile suburbane, creşterea infracţionalităţii, accentuarea fenomenelor de 
rasism, discriminare, exludere şi marginalizare.

Forme de a convieţui împreună reprezentanţi ai unor culturi deseori foarte diferite sunt 
analizate şi dezbătute. Tot mai multe întrebări apar legata de capacitatea grupurilor culturale 
de a trăi împreună fără teama de pierdere a propriei identităţi. Pe de altă parte foarte multe 
elemente ale identiăţii de grup, culturale sau naţionale se schimbă, se schimbă sau devin 
permeabile graniţele, religia se schimbă, politica şi ideologia sunt foarte dinamice.
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Ne confruntăm încă la nivel naţional şi european cu diferite forme de discriminare, 
marginalizare şi excludere.

Din această perspectivă dialogul intercultural şi învăţarea interculturală poate 
reprezenta o soluţie pe termen lung de a armoniza convieţuirea mai multor grupuri culturale fără 
a afecta major identitatea acestora.

Învăţarea interculturală devine astfel atât la nivel individual cât şi la nivel colectiv 
capacitatea de a fi  deschis noilor perspective, de a-ţi identifi ca şi provoca permanent propriile 
stereotipii şi prejudecăţi şi de a încerca să dezvolţi noi viziuni asupra celuilalt şi asupra realităţii.

Învăţarea interculturală presupune trecerea de la etnocentrism la acceptarea 
diferenţelor şi la etnorelativism.

Etnocentrismul este în general reprezentat de concepţia conform căreia perspectiva 
unui grup etnic sau cultural este singura explicaţie acceptabilă şi valabilă cu privire la realitate, 
alte perspective chiar dacă există nu pot explica la fel de profund sau acceptabil aceiaşi 
realitate. Sursa etnocentrismului poate fi  izolarea culturală a grupului – acesta nu are contacte 
frecvente cu alte grupuri culturale, ceea ce în societatea de astăzi este aproape imposibil, sau 
acesta se separă intenţionat de alte grupuri culturale pentru a nu se confrunta cu diferenţele 
culturale care pot apare. Separarea presupune cel puţin acceptarea la un moment dat a faptului 
că diferenţele există şi a evaluării implicaţiilor cu privire la aceste constatări asupra grupului în 
sine. Segregarea etnică, de gen sau rasială sunt exemple în acest sens. Diferenţele culturale 
pot fi  percepute ca ameninţătoare la adresa identităţii grupului cultural şi ca atare acestea sunt 
deseori evaluate negativ, vizavi de aceste diferenţe percepute formându-se stereotipurile şi 
prejudecăţile. Evaluarea negativă a valorilor culturale ale „celuilalt – celorlalţi” este deseori 
însoţită de o supraevaluare a propriei culturi care duce la manifestări de superioritate. 
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Există în schimb şi situaţii în care valorile culturale ale altui grup sunt evaluate superior prin 
comparaţie cu propriile valori culturale, care sunt minimizate, ceea ce nu înseamnă de fapt 
decât o inlocuire a obiectului etnocentrismului, care de această dată nu mai este orientat spre 
propria cultură ci spre cultura „celuilalt”. O altă strategie de raportare la diferenţele culturale 
este minimizarea. Diferenţa este recunoscută dar este minimizată. Asemănările culturale sunt 
exagerat subliniate, diferenţele fi ind considerate ca nişte „accidente nesemnifi cative”.

Etnorelativismul pleacă de la premisa conform căreia toate culturile pot fi  înţelese ca 
fi ind rezultatul evoluţiei unui grup într-un anumit context istoric, social şi economic. Diferenţele 
nu mai sunt percepute ca o ameninţare ci ca o provocare, ele sunt acceptate mai întâi la 
nivel comunicaţional – există diferenţe în modul în care comunicăm verbal şi nonverbal, apoi 
ca diferenţe la nivelul perspectivelor asupra vieţii şi existenţei şi în fi nal înţelegerea modului 
în care aceste valori sunt determinate cultural, sunt mai degrabă un proces de orientare şi 
funcţionare în lume decât un dat defi nitiv. Adaptarea urmează ulterior ca proces de dezvoltare, 
de îmbogăţire la nivel individual şi de grup cu valorile şi perspectivele celuilalt. Centrală în 
adaptare este empatia, capacitatea de a experienţia o situaţie dintr-o perspectivă diferită, 
din perspectiva celuilalt. Individul dezvoltă prin aceste mecanisme mai multe cadre culturale 
prin care poate fi ltra şi interpreta realitatea şi din care poate alege modalităţi de relaţionare şi 
comportare diferite, pentru dezvoltarea acestora în schimb este necesar a interacţiona cu o 
altă cultură un timp mai îndelungat. Integrarea ar urma ca urmare a adaptării şi ar presupune 
nu doar o simplă adunare a diferitelor tipuri de cadre culturale cu care individul a învăţat să 
funcţioneze în realitate ci integrarea funcţională a acestora, utilizarea într-o identitate individuală 
clar conturată a mai multor moduri cultural specifi ce de relaţionare şi raportare. O variantă 
maximă de integrare ar fi  stadiul marginalităţii constructive în care individul reuşeşte să aibă o 
privire „din afară” asupra tuturor cadrelor culturale integrate, să se raporteze la ele ca la procese 
şi instrumente de care dispune în experienţierea propriei vieţi şi a realităţii sub controlul lui şi nu 
ca nişte cadre care îi controlează propria viaţă şi îi dictează destinul.
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Învăţarea interculturală presupunea trecerea progresivă prin aceste stadii şi se 
realizează prin diferenţiere progresivă, învăţăm mai întâi că fi ecare dintre noi putem vedea 
aceiaşi realitate în moduri foarte diferite, de asemenea culturile diferă unele de celelalte prin 
felul în care conservă moduri diferite de a vedea şi explica lumea.

Dezvoltarea sensibilităţii interculturale va reprezenta astfel capacitatea indivizilor de 
a identifi ca modurile diferite în care fi ecare cultură se raportează la una şi aceiaşi realitate şi de 
a găsi modalităţi de conciliere a acestor perspective.

Educaţia interculturală din această perspectivă presupune:
o mai bună înţelegere a culturilor existente în societate;a. 
o capacitate mai mare de comunicare între indivizi şi grupuri aparţinând b. 
unor culturi diferite;
o atitudine mai fl exibilă cu privire la diversitatea culturală;c. 
o mai bună capacitate de participare în diferite interacţiuni sociale şi de d. 
recunoaştere a moştenirii comune a umanităţii.

Scopul învăţării interculturale ar fi  acela de a asigura o mai bună capacitate de 
comunicare şi cooperare între grupuri culturale diferite. Ca atare orice demers în acest sens va 
trebui să se asigure că:

 pluralismul1.  este o componentă de bază în educaţia tinerei generaţii – 
indiferent de apartenenţa sau nu la grupuri minoritare;

 minorităţile nu li se interzice 2. dreptul de a se raporta la propriile 
referinţe culturale şi de a le experienţia în viaţa de zi cu zi;

 fi ecare cultură este valorizată egal;3. 
 mecanisme de prevenire a marginalizării,4.  excluderii şi discriminării 

minorităţilor sunt asigurate la nivel educaţional şi social.
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Principalele obiective ale educaţiei – învăţării interculturale sunt acelea de a dezvolta:

Încrederea şi respectula.  – capacitatea de a comunica despre diferenţe, 
perspective, diferenţe şi sentimente fără să ne simţim judecaţi atunci 
când o facem şi fără să judecăm atunci când reprezentanţii altor grupuri 
culturale prezintă perspectivele acestora.

Înţelegerea propriei identităţib.  – înţelegerea experienţelor prin care 
am trecut la nivel individual şi de grup pentru a deveni ceea ce suntem. 
Înţelegerea propriei dezvoltări identitare este esenţială în raportarea la 
celălalt, nu îl putem înţelege pe celălalt dacă nu ne putem înţelege pe 
noi înşine. 

Relativitatea reprezentărilor cu privire la realitate c. – nu există o unică 
raportare la realitate ci reprezentări multiple ale acesteia. Este esenţial 
să înţelegi că celălalt poate avea o perspectivă cu totul diferită, să te 
poţi raporta la ea şi să o poţi discuta şi relativiza. În fi nal acest exerciţiu 
poate conduce la capacitatea de a opera cu perspective diferite asupra 
lumii.

Dialogul cu celălalt d. – presupune raportarea la celălalt ca la o persoană 
diferită şi valoroasă care tocmai prin faptul că este diferit îmi permite 
să cunosc mai bine cine sunt eu şi mă ajută să mă dezvolt şi să mă 
construiesc în lume.
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Provocare şi schimbare e. – comunicarea şi învăţarea interculturală sunt 
o permanentă provocare la adresa noastră ca indivizi şi da reprezentanţi 
ai unor grupuri culturale. Nu ştim unde ne va duce integrarea, adaptarea 
culturală. Dar cu siguranţă comunicarea şi învăţarea interculturală ne vor 
oferi provocări noi şi oportunităţi noi de schimbare.

Implicare complexă, comprehensivăf.  – învăţarea interculturală 
presupune o implicare completă în învăţare – cognitivă, afectivă, 
comportamentală, atitudinală.

 
Comunicarea şi învăţarea interculturală devin instrumente importante în respectarea 

drepturilor omului şi evitarea excluderii, marginalizării şi discriminării minorităţilor.
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NU UITA!

Ceea ce ne individualizează ca şi grup cultural este modul subiectiv, diferit, propriu 
nouă în care percepem şi acordăm semnifi caţii lumii şi propriei noastre existenţe.

Adaptarea este văzută ca o soluţie alternativă asimilării sau acomodării şi presupune 
explorarea diferitelor posibilităţi legate de o situaţie nouă, păstrarea de opţiuni libere şi reanali-
zarea permanentă a argumentelor personale care stau la baza unui anumit mod de a fi  în lume.

În funcţie de apartenenţa la anumite grupuri culturale putem dezvolta diferite compor-
tamente culturale.

Stereotipurile se dezvoltă mult mai uşor faţă de grupurile vizibile şi numeroase la 
nivel social – minorităţi, defi cienţi, şomeri, patroni, politicieni decât faţă de grupuri mai puţin 
vizibile social – programatori, prelucrători prin aşchiere, mame singure.

Funcţia stereotipului este dublă – pe de o parte ne ajută să găsim rapid o soluţie utilă 
în diferite situaţii, pe de altă parte la nivel de grup ne ajută să găsim o justifi care pentru relaţiile 
dintre grupurile din societate şi pentru locul pe care îl ocupă propriul grup în societate.
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NU UITA!

Dezvoltarea sensibilităţii interculturale presupune dezvoltarea capacităţii indivizilor de a 
identifi ca modurile diferite în care fi ecare cultură se raportează la una şi aceiaşi realitate şi de a 
găsi modalităţi de conciliere a acestor perspective.

Educaţia interculturală presupune:
  o mai bună înţelegere a culturilor existente în societate;
   o capacitate mai mare de comunicare între indivizi şi grupuri aparţinând unor 

culturi diferite;
  o atitudine mai fl exibilă cu privire la diversitatea culturală;
   o mai bună capacitate de participare în diferite interacţiuni sociale şi de 

recunoaştere a moştenirii comune a umanităţii.

Scopul învăţării interculturale ar fi  acela de a asigura o mai bună capacitate de comunicare şi 
cooperare între grupuri culturale diferite respectând ca principii:

  pluralism
  dreptul grupurilor culturale de a se raporta la propriile referinţe culturale
  valorizare egală a diferitelor tipuri de culturi
  prevenirea marginalizării, excluderii şi discriminării minorităţilor.
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PLANUL DE ACŢIUNE AL PROIECTULUI
“EGALITATE PRIN DIFERENŢĂ. 

ACCESUL FEMEILOR ROME PE PIAŢA MUNCII”

Activităţile proiectului se derulează pe plan local, multiregional, naţional şi transnaţional. 
Prin rezultatele lor proiectul nostru va putea deveni un model de bună practică aplicabil şi 
în alte contexte. Unele dintre activităţile sale sunt informative (oferă servicii de informare 

pentru comunităţile de romi, sau sensibilizează conştiinţa publică faţă de problemele pe care femeile rome le 
întâlnesc în domeniul muncii). Iar altele sunt formative (urmărind să aibă impact direct asupra unor grupuri ţintă cu 
care lucrăm, dar şi asupra gradului de (re)cunoaştere în societatea noastră a existenţei discriminării etnice şi de 
gen, şi a importanţei eliminării sale). În cadrul proiectului activităţile de cercetare se îmbină cu cele de intervenţie 
socială, recunoscând faptul că nici un proiect de schimbare socială nu se realizeză în mod efectiv şi nu serveşte 
interesele celor în numele cărora se face dacă nu se bazează pe cunoaşterea nevoilor şi problemelor acestora, 
precum şi a modului în care ei doresc şi pot să le soluţioneze. Observând multiplele cauze ale vulnerabilităţii 
femeilor de etnie romă, proiectul acţionează asupra stereotipurilor culturale faţă de ele cu scopul de a le elimina, 
dar şi asupra condiţiei lor socio-economice pentru a le crea efectiv posibilitatea (de exemplu prin cursuri de 
formare, prin informarea şi consilierea lor, dar şi prin mediere între ele şi angajatori, precum şi prin acompanierea 
copiilor lor) să se angajeze la locuri de muncă care să le garanteze un trai decent. 
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Promovarea principiului oportunităţii egale şi non-discriminării (plan multi-regional şi naţional)
►  Elaborare şi publicare materiale informative (ghiduri, pliante, afi şe)
►  Campanii de informare (diseminarea materialelor informative)

 ►  Sesiuni de formare 
►  Colaborare cu comitetele judeţene pentru egalitate de şanse 

Cercetări, studii, analize (plan multi-regional)
 ►  Anchetă sociologică
 ►  Focus grup
 ►  Colectare informaţii despre piaţa muncii
 ►  Studii de caz calitative
 ►  Studiu asupra pieţii muncii 
 ►  Studii asupra bunelor practice în ocuparea forţei de muncă

Asigurarea incluziunii sociale (plan regional)
 ►  Informare
 ►  Consiliere psihologică
 ►  Mediere
 ►  Acompaniere copii
 ►  Plasament la cursuri de formare profesională
 ►  Cursuri în TIC
 ►  Bursa locurilor de muncă 
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Colaborare transnaţională
 ►  Schimb de experienţe prin vizite reciproce 

►  Publicarea revistei „Nevi Sara Kali. Roma Women’s Journal. Revista Femeilor Rome. 
Romane 3uvleange 3urnalo”

 ►  Conferinţa internaţională 

Publicitate şi informare (plan naţional, transnaţional)
 ►  Pagină de internet
 ►  Materiale publicitare (articole, emisiuni TV şi radio)
 ►  Videoclipuri
 ►  Filmul proiectului

►  Volumele proiectului (rapoarte de cercetare, rapoarte de activitate)
 ►  Dezbateri publice 
 ►  Albumul proiectului
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