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Cum ştiu dacă sunt competent / competentă intercultural? 

Competenţa interculturală este recunoscută pe scară largă, de câteva decenii, ca fiind esenţială pentru 
coexistenţa paşnică într-o lume diversă. Necesitatea dezvoltării ei este clar exprimată în numeroase 
documente de politici publice şi recomandări ale organizaţiilor internaţionale, precum Carta albă a 
dialogului intercultural (Consiliul Europei, 2008). Competenţa interculturală este o competenţă cheie 
pentru dezvoltarea şi menţinerea unor societăţi democratice sustenabile. Scopul acestui instrument este 
de a te sprijini în procesul de auto-cunoaştere în contextual diversităţii. 

În continuare, principalele elemente componente ale competenţei interculturale – atitudini, abilităţi şi 
cunoştinţe – sunt descrise sub forma unor afirmaţii la persoana întâi, descriind comportamente 
observabile care pot fi asociate cu aspecte specifice elementelor respective. Bineînţeles, aceste elemente 
componente sunt interconectate, din moment ce cunoştinţele noastre despre lume şi interacţiunea 
umană sau atitudinile faţă de acestea pot fi observate doar prin comportament. În plus, dezvoltarea 
abilităţilor şi dobândirea cunoştinţelor pot contribui la dezvolzarea competenţei interculturale doar dacă 
avem atitudinile corecte şi folosim cunoştinţele şi abilităţile dobândite în mod corespunzător. Tocmai din 
acest motiv vei regăsi un număr mai mare de indicatori cu privire la atitudini decât cu privire la abilităţi 
sau cunoştinţe. 

Acest instrument a fost dezvoltat de un grup de 30 de profesori, directori de şcoli şi experţi din toată 
Europa în cadrul unui grup de lucru desfăşurat pe parcursul a trei zile, bazat pe expertiza participanţilor şi 
pe rezultatele cercetărilor şi proiectelor recente realizate de Consiliul Europei şi alte organizaţii 
internaţionale. Activitatea a fost co-organizată de Programul Pestalozzi, proiectul Oraşe Interculturale al 
Consiliului Europei şi Centrul European Wergeland. Instrumentul a fost testat de 50 de profesori şi 
directori de şcoală în 14 ţări, iar feedback-ul lor a fost încorporat în varianta finală a documentului. 

Cum ştii dacă eşti competent / competentă intercultural? Acest instrument urmăreşte să te ajute să faci o 
analiză critică a competenţei tale interculturale, să recunoşti care îţi sunt punctele tari şi care sunt 
domeniile pe care trebuie să le mai dezvolţi. Găseşte 20-30 de minute în care poţi reflecta în linişte 
asupra listei de afirmaţii de mai jos, care descriu comportamente observabile. Gândeşte-te la modul în 
care te comporţi cu oamenii din jurul tău, cei care îţi sunt apropiaţi şi cei care nu îţi sunt deloc apropiaţi, 
oameni provenind din medii socio-culturale, regionale, socio-economice sau lingvistice diferite. Gândeşte-
te la întâlnirile interculturale pe care le-ai avut sau la alte situaţii care îi implică pe ceilalţi. Încearcă să îţi 
aminteşti cum te-ai simţit, ce ai ştiut şi ce ai făcut, şi bifează căsuţa corespunzătoare din dreptul fiecărei 
afirmaţii. Poţi folosi instrumentul individual sau în grup, împreună cu colegii sau colegele tale. După ce ai 
terminat, poate fi un moment bun să reflectezi asupra paşilor pe care îi poţi face pentru a continua să îţi 
dezvolţi această competenţă. Te poţi întoarce oricând la acest instrument pentru a-l completa integral 
sau parţial şi a vedea ce s-a schimbat. 

Sperăm că acest instrument va contribui la o experienţă de învăţare interesantă şi utilă. 



Atitudini 
1 – niciodată; 2 – rareori; 3 – uneori; 4 – adesea; 5 – întotdeauna 1 2 3 4 5 

1. Respect
Îi respect pe ceilalţi şi îi tratez de la egal la egal 
Ofer celorlalţi posibilitatea de a se exprima, ascult şi reacţionez la argumentele lor 
Mă abţin de la a face judecăţi bazate pe prima impresie 

2. Toleranţa ambiguităţii
Sunt dispuns / dispusă să las deoparte, temporar, valorile şi normele mele 
Am răbdare atunci când mă confrunt cu situaţii necunoscute sau incerte 
Interacţionez în mod pozitiv chiar dacă nu ştiu cu certitudine ce simt sau gândesc ceilalţi 
Sunt conştient / conştientă de faptul că modul meu de gândire şi acţiune este influenţat 
de un set de valori şi norme 

3. Deschidere şi curiozitate
Manifest interes binevoitor faţă de oamenii şi lucrurile pe care le întâlnesc (adaptat după 
Betrand Russell) 
Profit de orice ocazie pentru a cunoaşte oameni noi 
Îi întreb pe ceilalţi care sunt punctele de vedere şi acţiunile lor 

4. Empatie
Sunt dispus / dispusă să acord atenţie sentimentelor celorlalţi 
Arăt că pot împărtăşi sentimentele celorlalţi 

5. Conştiinţa de sine
Mă simt confortabil să îmi descriu punctele tari şi punctele slabe şi arăt acest lucru 
Accept faptul că pot face greşeli 
Îmi asum responsabilitatea pentru greşelile mele 
Cer ajutor atunci când am nevoie 
Îmi adaptez comportamentul atunci când consider necesar 

6. Încrederea de a critica opinii şi de a accepta critica propriilor opinii
Arăt că nu mă tem să fiu în dezacord cu alţii 
Sugerez modalităţi alternative de a vedea şi de a face lucrurile 
Arăt că accept ca ideile şi opiniile mele să fie criticate 

Abilităţi 
1 – niciodată; 2 – rareori; 3 – uneori; 4 – adesea; 5 – întotdeauna 1 2 3 4 5 

1. Interacţiune
Îi ascult cu atenţie pe ceilalţi oameni 
Mă asigur că mesajul meu este înţeles corect 
Îi încurajez pe oameni să îşi exprime nevoile şi opiniile 
Reacţionez la emoţiile pe care le observ în jurul meu oferind sprijin 
Identific şi clarific nevoi şi aşteptări împărtăşite 

2. Multiperspectivitate
Caut informaţii din surse variate 
Îmi explic gândurile şi emoţiile ţinând cont de perspectivele externe 
Îmi explic punctul de vedere în relaţie atât cu opiniile contradictorii cât şi cu cele 
complementare 
Îmi folosesc imaginaţia pentru a oferi diferite perspective 



 
3. Gândire critică      

Folosesc toate informaţiile disponibile şi abilităţile mele de analiză pentru a-mi verifica 
interpretările 

     

Analizez critic interpretările oferite de alţii, inclusiv de persoane sau surse cu autoritate      
Ofer diferite modalităţi de interpretare a ideilor şi acţiunilor oamenilor      
Ofer argumente clare pentru a-mi explica gândurile şi alegerile      
 

4. Rezolvarea de probleme şi colaborare      
Identific situaţii şi probleme care trebuie rezolvate      
Ofer diferite perspective asupra problemei care trebuie rezolvată      
Iniţiez încercări de rezolvare a problemei      
Caut soluţii împreună cu ceilalţi oameni implicaţi      
Îi fac pe ceilalţi să se simtă confortabil în grup atunci când se confruntă cu o problemă      
 

5. Abilitatea de a mă dezvolta      
Explorez lucruri şi soluţii noi      
Reflectez asupra motivelor, nevoilor şi scopurilor mele      
Schimb modul în care fac unele lucruri în lumina unor noi perspective      
 
Cunoştinţe 
1 – niciodată; 2 – rareori; 3 – uneori; 4 – adesea; 5 – întotdeauna  1 2 3 4 5 

1. Cunoştinţe despre interacţiune      
Sunt atent / atentă atât la mesajele verbale, cât şi la cele non-verbale      
Sunt conştient / conştientă de faptul că limbajul corpului şi cuvintele pot avea semnificaţii 
diferite în contexte diferite 

     

Clarific semnificaţiile pentru a evita neînţelegeri      
Aduc în discuţie influenţa relaţiilor de putere asupra interacţiunii      
Arăt că înţeleg faptul că diferite forme ale interacţiunii au diferite scopuri şi reguli      
 

2. Cunoştinţe despre practici sociale      
Arăt că sunt conştient / conştientă de faptul că alţi oameni pot gândi, simţi, acţiona 
diferit 

     

Explorez motivele care stau la baza diferitelor practici şi reacţii      
 

3. Cunoştinţe despre rolul actorilor politici şi sociali (indivizi sau instituţii)      
Recunosc implicaţiile sociale şi politice ale diversităţii      
Mă adresez actorilor sociali, culturali şi politici adecvaţi atunci când am nevoie de 
informaţii sau de sprijin 

     

Iniţiez acţiuni cu grupul de actori sociali şi politici adecvat atunci când apare o problemă      
 

4. Cunoştinţe despre viziuni asupra lumii şi sisteme de credinţe      
Recunosc faptul că întrebările spirituale şi existenţiale sunt aspecte importante ale vieţii      
Recunosc diferenţe în viziunile asupra lumii şi sisteme de credinţe în interacţiunile mele      
Învăţ despre alte sisteme de credinţe şi viziuni asupra lumii prin explorare activă      
Arăt că înţeleg faptul că viziunile asupra lumii şi credinţele oamenilor nu sunt statice      
Recunosc faptul că viziunile asupra lumii şi sistemele de credinţe influenţează, dar nu 
determină identitatea unei persoane sau a unui grup 

     

 
Şi acum? Unde mă poziţionez? În ce direcţie mă îndrept? 


