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CAPITOLUL I
INTRODUCERE

Instituțiile educaționale din România, provocate fiind de mobilitatea socială internațională,
se află în situația în care tipuri și forme ale diversității se dezvoltă în cadrul lor, fără ca acestea să
aibă și pârghiile manageriale de acțiune. Este momentul în care necesitatea creării, implementării
și măsurării impactului și eficienței unor strategii de management educațional al diversității nu mai
poate fi negată.
Totuși, nu există studii clare cu privire la eficiența unei strategii de management al
diversității în cadrul unei instituții educaționale, cercetătorii nu au investigat zona resurselor umane
directe și indirecte dintr-o organizație de acest tip, unde structura, scopul și rezultatele activităților
nu sunt de natură financiară sau patrimonială, ci interesul și motivația stakeholderilor (inspectori
școlari de specialitate, directori, cadre didactice, personal didactic-auxiliar și nedidactic, elevi,
părinți, parteneri educaționali și comunitatea restrânsă) sunt exclusiv legate de procesul de învățare,
asupra căruia nu s-a măsurat niciodată impactul tipurilor de diversitate cu care se confruntă.
Dacă din punct de vedere legislativ există reglementări punitive cu privire la acțiuni de
discriminare, din punct de vedere procedural, în organizațiile educaționale constatăm absența unor
politici clare, structurate și implementabile printr-un plan de dezvoltare instituțională, ceea ce
justifică demersul de cercetare în domeniul de management al diversității.
Problema nu se pune în termeni simpli, de acceptare că indivizii sunt diferiți, ci de creare a
unui management colaborativ, flexibil și non-ierarhic, într-o atmosferă de incluziune și dedicare
valorificării diversității.
Cheia managementului diversității stă în gândirea strategic-amplă și în politicile centrate pe
oameni. Dacă managementul diversității este o abordare care se dezvoltă în jurul angajaților,
managementul diversității resurselor umane este procesul de conducere a oamenilor, ca entități
5
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individuale și unice. Ambele tipuri de management sunt preocupate de contribuția resursei umane
la buna funcționare a strategiei de dezvoltare a organizației. Totodată, ambele se axează pe
diferențele individuale și de grup cu scopul bunăstării tuturor. Realizarea de instrumente care
asigură egalitatea la recrutare, promovare, recompensare și premiere pot întări oportunitățile egale
de angajare, îmbunătăți incluziunea socială și dezvolta creativitatea și unicitatea la locul de muncă.
De-a lungul vremii, s-a încercat stabilirea cu precizie științifică a managementului
diversității ca o componentă a managementului resursei umane, creându-se analize teoretice,
specificitate istorică, care au subliniat potențialele discrepanțe dintre retorica organizațională a
diversității și practicile reale.
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CAPITOLUL al II-lea
SINTEZĂ A LITERATURII DE SPECIALITATE PRIVIND
DIVERSITATEA ȘI MANAGEMENTUL DIVERSITĂȚII
II.1. Definiții conceptuale ale diversității:
II.1.1. Definirea conceptului de diversitate
Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, diversitatea este „1. Varietate. 2.
Deosebire. 3 Adversitate. 4. Caracterul sau însușirea a ceea ce este divers; varietate, felurime.”
(DEX, 2010).
În anul 2010, Societatea pentru Managementul Resursei Umane, o asociație internațională
a profesioniștilor din domeniu, susține că „diversitatea este deseori utilizată ca să definească
diferențele bazate pe etnie, gen, vârstă, religie, dizabilitate, origine națională și orientare sexuală,
(...) și cuprinde o infinitate de caracteristici și experiențe unice, inclusiv stiluri de comunicare,
trăsături fizice cum ar fi înălțime sau greutate, viteză de învățare și înțelegere”. (Society for Human
Resource Management, 2010)
II.1. 2. Definirea diversității în România
Constantin Cucoș, în lucrarea Educația. Dimensiuni culturale și interculturale, 2010,
identifică patru tipuri de cauze care au condus la diversitate în spațiul românesc.
Cauzele de ordin istoric sunt reprezentate la început de colonizarea Daciei de către romani,
apoi de valurile de popoare migratoare până la influențele Imperiilor Otoman și Habsburgic care
au creat „o multiplicitate etnică, lingvistică și culturală ce se explică prin interacțiunile survenite
în timp datorită unor mutații de populații sau dependențe care au impus adoptarea unor topici
culturale diferite, altele decât ale populației autohtone.” (Cucoș, C-tin, 2010)
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Cauzele de ordin geografic sunt evidente cu precădere spre granițele țării: „în partea
nordică unde găsim comunități compacte sau purtători izolați ai culturilor popoarelor învecinate de
ucrainieni, cehi şi polonezi. În partea estică, identificăm comunităţi de tătari, turci, greci sau ruşi.
În direcţia sudică a ţării vom găsi grupuri populaţionale de sârbi, bulgari sau albanezi. În partea
vestică, sunt numeroase localităţi în care populaţia este de origine maghiară. Prezenţa grupurilor
etnice diverse se explică nu numai prin proximitatea geografică, ci şi prin mişcări de populaţii de
la distanţe considerabile în diferite perioade istorice din raţiuni economice, istorice, religioase,
militare etc. (este cazul evreilor, ţiganilor, armenilor, grecilor etc.)” (Cucoș, C-tin, 2010)
Cauze de ordin cultural-spiritual se constituie într-o „cultură a populaţiei majoritare dar
şi cele ale multor grupuri minoritare de factură iudeo-creştină, integrându-se destul de bine în
spaţiul simbolic european. Substratul lingvistic este latin (structura gramaticală a limbii, cea mai
mare parte a lexicului) dar cuprinde şi elemente neromane, prin asimilarea în timp a unor cuvinte
aparţinând minorităţilor lingvistice.” (Cucoș, C-tin, 2010)
Cauze de ordin social, economic şi politic, „s-au manifestat mai ales după căderea
comunismului. Trecerea de la o societate omogenizată forţat către una de tip democratic şi liberal
a scos în evidenţă o multitudine de stiluri comportamentale, de mentalităţi, de diferenţe „ascunse”
artificial timp de decenii. Astăzi se constată că diversitatea socio-economică este destul de greu
acceptată sau gestionată de cea mai mare parte a populaţiei. Miturile egalităţii economice, ale
ideologiei unice (cea marxist-leninistă), ale repartizării nu după merit, ci după nevoi etc. mai
persistă încă în minţile multor români. Totuşi, apariţia unor diferenţe sau decalaje umane nu poate
fi stăvilită. Este de aşteptat pentru viitor o accentuare a acestora, fapt pentru care este nevoie de o
pregătire prealabilă pentru acceptarea şi gestionarea optimă a diferenţelor dintre oameni.” (Cucoș,
C-tin, 2010)
Conceptul de diversitate definește realitatea în care oamenii diferă în multe feluri, vizibile
sau invizibile, de la vârstă, gen, statut marital, social, dizabilitate fizică sau mintală, orientare
sexuală, religie, personalitate, etnie, până la cultură și nivel de civilizație. Toate acestea sunt încă
și mai diferite în funcție de regiune, țară și, mai ales, continent. Dacă inegalitatea de gen este cea
mai veche și mai comună problemă de diversitate în toată lumea, există totuși, și o separare a
8
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oamenilor pe criterii precum etnia (India, Orientul Mijlociu) sau mediul de proveniență (statutul de
hukou în China, care reprezintă diferența majoră între fermieri și orășeni). Multiculturalismul este
dimensiunea cea mai importantă a diversității în țările vestice, UE, Australia, Noua Zeelandă unde
există un număr mare de emigranți proveniți din medii culturale foarte diferite. Diferențele rasiale
încă mai sunt evidente în unele state din SUA, în Africa de Sud în mod istoric.
O diversitate a forței de muncă dintr-o organizație, de orice tip ar fi ea, cuprinde o
multitudine de idei, credințe, valori, viziuni asupra lumii și opinii unice, inedite. Internaționalizarea
și procesul accelerat al globalizării au întărit semnificația diversității, definind-o trans- și multi –
cultural, politic, legal, corporatist și educațional. Abordarea acestui concept trece prin toate etapele
posibile – de la negare, intoleranță, acceptare, toleranță și apoi apreciere până la încurajare și
dezvoltare. (Gotsis,G&Kortezi, Z, 2015)
Australian Centre for International Business indică (ACIB, 2000) diversitatea ca fiind o
îmbunătățire a deciziilor manageriale și oferă idei inovatoare și soluții mai bune la problemele care
apar. Informarea corectă și managementul constructiv, bazat pe cerințe clare sunt instrumente de
valorificare a diversității, care nu e privită ca o problemă, ci ca un atribut pozitiv. Pe lângă utilizarea
tuturor abilităților angajaților și a întregului potențial individual, se lărgește considerabil gama de
piețe cărora o organizație li se poate adresa, creând o sursă de avantaj competițional, de creștere a
calității vieții în cadrul organizației și a popularității ei.
II.2. Dimensiuni ale managementului diversității:
Literatura de specialitate distinge cinci mari dimensiuni ale managementului diversității:
II.2. 1. Diversitatea – o resursă și un conflict
Deși există mai multe definiții ale conceptului de diversitate, cea mai sintetica este cea în
care diversitatea este un construct bidimensional (vizibilitatea aspectelor sociale ale diversității si
legătura directă cu postul ocupat) și un termen construit social. Diversitatea poate fi definită ca
fiind numărul colectiv de diferențe dintre membrii unei unități sociale. Mulți teoreticieni disociază
clar intre dimensiunile evidente ale diversității (care sunt foarte vizibile pentru alți indivizi), cum
9
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ar fi vârsta, genul, rasa si etnia si cele mai subtile dimensiuni, indirect observabile de către ceilalți,
cum ar fi nivelul de educație, statutul financiar, clasa socială, religie, orientare sexuală. (Alcazar,
2013; Harrison și Klein, 2007; Shore, 2009; Podsiadlowski, 2013).
Totuși, cele două categorii de diversitate nu sunt distincte, ci într-o relație esențială, așa
cum o arată Shore (2009, p. 118), „diversitatea de suprafață cum ar fi rasa este indicatoarea unor
diferențe de profunzime, cum ar fi procese si algoritmi cognitivi, baza de cunoștințe diferite, un tip
de experiențe inedit și chiar vederi asupra lumii.” Ca să facă definiția acestui termen mai relevantă,
Cox (2001) subliniază că diversitatea reflectă variația de identități sociale și culturale dintre oameni
care trăiesc și muncesc în același mediu. Mai mult, conform lui Gorman (2000), diversitatea poate
fi concepută ca perspectivele și abordările variate pe care diferite grupuri identitare le aduc la locul
de muncă. Este totodată de mare importanță sublinierea faptului că „diversitatea este fenomenul
contingent cultural si geografic, care trebuie înțeles ca atare.”, așa cum notează Prasad et al. (2006).
Asta înseamnă că ceea ce percepem drept caracteristici proeminente în formarea reprezentărilor
identităților individuale și de grup – ca rezultat, ceea ce suportă apariția disciminărilor și
nedreptăților – nu rămân fidele în timp, spațiu și realitate culturală.
În același timp, s-a dezvoltat un discurs relevant, s-au luat măsuri legislative corectoare în
vederea includerii femeilor în toate felurile de posturi. Deși acest aspect este in continuare abordat,
problema discriminării de gen este încă o realitate socio-culturală. De pildă, în școlile din TârguNeamț, județul Neamț, este un număr semnificativ mai mare de femei pe posturile de profesori (ca
referință, în cadrul Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, dintre cele 112 cadre didactice angajate,
numai 21 sunt bărbați, conform Raportului privind starea învățământului în semestrul I, 20182019), însă toate școlile au cel puțin un director bărbat, conform site-urilor oficiale ale școlilor.
Din altă sferă, cea politică, și la alt nivel, cel național, putem vedea pe site-ul oficial al Partidului
Național Liberal, că din Biroul Executiv al PNL, fac parte un număr de 40 de persoane dintre care
numai una singură este femeie și niciunul dintre aceștia nu reprezintă o minoritate de orice fel.
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II. 2.2. Avantajele si dezavantajele diversității ca realitate instituțională
Diversitatea la locul de muncă este prezentată în general ca un panaceu, asociat mereu cu
rezultate organizaționale pozitive. Acest punct de vedere, al Cox & Blake (1991), este oglindit de
ipoteza „diversitatea ca sursă de valoare”, conform căreia diversitatea aduce cu sine valoare netă
adăugată proceselor organizaționale. Totuși, o abordare critică a efectelor diversității asupra locului
de muncă la nivel individual, de echipă si generic – organizațional indică fenomenul ca având atât
beneficii, cât și neajunsuri. De-a lungul timpului, diferite studii, Kochan, 2003, Podsiadlowski,
2013, au arătat ca efectul diversității asupra locului de muncă din punct de vedere al performanței
individuale, de grup sau organizaționale nu este nici consecvent, nici concluziv.
Pe de o parte, există studii are indică un oarece beneficiu al unui loc de munca eterogen,
diversitatea fiind asociată cu procese îmbunătățite de luare a deciziilor, în mare parte datorită
diferitelor fundamente cognitive, modele mintale, experiențe și perspective ale angajaților care
provin din medii diferite. Aceste diferențe pot de altfel conduce la promovarea creativității și
inovației.
Pe de altă parte, López-Fernández &Sánchez-Gardey indică efectele negative ale
diversității demografice asupra locului de muncă. Într-un mediu mult diversificat, pot apărea
identități sociale diferite care conduc la stereotipii, lipsă de comunicare și conflict. Comunicarea
defectuoasă și conflictele de grup apar în cadrul echipelor diverse cultural datorită diferențelor de
exprimare verbală, nonverbală și paraverbală care pot naște decodări diferite și chiar ofensive, ceea
ce conduce la o coeziune scăzută a grupului, insatisfacție individuală, absenteism crescut și
performanță scăzută. (López-Fernández &Sánchez-Gardey, 2010)
Este important de subliniat faptul că studiile au arătat ca relațiile dintre locurile de muncă
cu diversitate demografică mare și performanța organizațională sunt mult mai complicate decât sar crede. Conform Herdman & McMillan-Capehart (2010), un număr oarecare de atribute
moderează relația dintre diversitate și performanță la locul de muncă. Chrobot-Mason and
Aramovich (2013) au identificat patru tipare psihologice (libertatea identitară, putere psihologică,
climat pentru inovare și identificare organizațională) care stau la baza relației dintre percepțiile
11
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diversității și produsul organizațional final. Mai mult, Kochan & al. (2003) subliniază că măsura
în care eterogenitatea locului de muncă are efecte benefice sau negative depinde de cum este
manageriat grupul eterogen in organizație.
În consecință, se poate presupune că forța de muncă diversă este un posibil avantaj
competitiv pentru o organizație asociată cu multe beneficii la nivel individual, de echipă și
organizațional, dacă se evaluează corect, se abordează eficient factorii de relație.

II.2.3. Politici organizaționale impuse de lege - oportunități egale de angajare (OEA)
si acțiune afirmativă (AA) și/sau management instituțional propriu
Întrucât diversitatea la locul de muncă oglindește în primul rând diferențele la nivel social,
Statele Unite ale Americii sunt țara care a fost pionierul abordării problemelor asociate cu
eterogenitatea forței de muncă. Astfel, SUA a adoptat reglementări anti-discriminatorii pentru
prima dată în anul 1964, în Titlul VII din Legea Drepturilor Civile.
Titlul VII este principala lege americană împotriva discriminării pe bază de sex, vârstă,
rasă, culoare, religie și origine națională sau etnică. Ca să respecte prevederile acestei legi,
instituțiile americane au adoptat politicile EEO (Equal Employment Opportunities), Oportunități
egale de angajare, ca să asigure tratarea egală și corectă a tuturor angajaților, fără a ține cont de
niciunul dintre factorii de mai sus.
O altă perspectivă impusă asupra managementului diversității (inițiată tot în SUA) este
Acțiunea Afirmativă (AA), cunoscută și ca Discriminare Pozitivă, un termen mai des utilizat în
Marea Britanie. Conform acestui tip de legislație, angajarea forței de muncă ar trebui să oglindească
piața relevantă a muncii. Astfel, acest set de reglementări vizează crearea unui loc de muncă
incluziv și are obiective mai specifice decât EEO, cum ar fi creșterea numărului de angajați care
aparțin grupurilor etnice și dezavantajate istoric (femei, minorități etnice și religioase).
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Interesant este să observăm că Uniunea Europeană a devenit activă în segmentul politicilor
antidiscriminatorii abia în 1997, prin Tratatul de la Amsterdam, care conține o listă de verificare a
implementării managementului diversității și Carta Diversității.
Comisia Europeană recunoaște contribuția importantă pe care Carta Diversității o are în
combaterea discriminării la locul de muncă și asigurarea egalității de șanse. Există la nivel
european o platformă unde țările membre UE raportează cum promovează și pun în aplicare
prevederile Cartei Diversității.
În ianuarie 2020, în școlile din România a apărut o metodologie antisegregare (OMEC
5633/2019, pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a segregării școlare în învățământul
preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial pe 31. 12. 2019) care evaluează școlile din punct de
vedere al posibilelor cazuri de discriminare, le acordă un scor în funcție de care le obligă să
monitorizeze cazurile de abuz și violență și să-și stabilească o procedură anti-discriminare.
Este imposibil să mai negăm necesitatea respectării acestor norme impuse de lege, deci
obligatorii pentru orice instituție publică sau privată. Totuși, la o analiză atentă, ele sunt mai mult
punitive și mai puțin preventive, promovând egalitatea tuturor în fața angajatorului și asigurând un
mediu de lucru și dezvoltare profesională echitabilă, fără a publica și pârghiile de realizare. Prin
urmare, legislația este mai mult de natură reactivă, asigurând remedii pentru fapte deja petrecute,
malpraxis deja întâmplat. Pe acest teren, managementul diversității se dezvoltă ca o politică
instituțională de respectare a faptelor juste, raționale și preventive.
Aceste politici (OEA, AA și Tratatul de la Amsterdam) sunt în concordanță cu sistemele
juridice din aceste țări, cu imperativele lor morale, cu obiectivul clar de a doborî barierele conform
legilor statelor democratice. Mai mult, se remarcă o concentrare pe diferențele de grup și nu pe cele
individuale. Astfel, managementul diversității reprezintă o abordare individualistă a diversității la
locul de muncă.
La polul celălalt, teoreticienii organizaționali au remarcat că o concentrare pe
caracteristicile de

grup conduce invariabil la neglijarea atributelor individuale, cum ar fi
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competență sau caracter, față de cele de grup, cum ar fi rasă, sex, credință religioasă, etnie, origine,
fapt care conduce și la nedreptate și discriminare. Astfel, politicile bazate pe legile antidiscriminare
conduc la ceea ce este deja generic numit „reacția bărbatului alb”, când angajații ce aparțin
grupurilor minoritare sau dezavantajate sunt recrutați pe baza acestor criterii, în detrimentul
meritului personal. Acest aspect este menționat încă din 1990. (Gotsis&Kortezi, 2015)
O altă critică adusă acestor politici impuse prin lege este cea în care se creează un loc de
muncă care nu ține cont de gen, cultură, culoare, concentrându-se exclusiv pe asimilarea
diferențelor fără a exploata potențialul individual, ceea ce se numește American melting pot, oala
americană amestecată – minoritarii poartă povara adaptării exterioare forțate. (Gotsis&Kortezi,
2015)
Totuși, legislația a facilitat conturarea conceptului de diversitate, crearea programelor
pentru egalitate și a condițiilor echitabile de angajare.
Prin comparație, managementul diversității are potențialul de a se adresa unor diferențe
subtil definitorii, incluzând oamenii în viața organizației ca entități cu valoare proprie, cu trăsături
distinctive, importante și valoroase care dau un plus de putere personalității individuale și asociind
perspectiva și termenul de „valorificare a diferențelor” . Vizează nu doar asimilarea sau integrarea,
ci mai mult includerea angajaților și potențialului lor în strategia de dezvoltare instituțională.
(Robbins & Koulter, 2012)
Spre deosebire de inițiativele reglementate legal, managementul diversității este justificat
de argumente antreprenoriale, în directă legătură cu performanța profesională. Această abordare
este cunoscută în literatura de specialitate ca „Business Case” (servieta) a managementului
diversității. Așa cum observa Dickens încă din 1999, „servieta” recunoaște avantajul egalității de
șanse la angajare însă cu accentul pus pe interesul pragmatic, cum ar fi o gamă mai largă de clienți
aparținând și altor grupuri etnice, adresarea unei piețe globale de afaceri, cu accentul pus pe
diferențele culturale ale unui anume popor. „Servieta” ca tip de strategie de management al
diversității vizează beneficiile economice și profitul, tratând concepul ca pe o sursă nesfârșită de
avantaje. (Dickens,1999)
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Organizațiile, fie ele private sau publice, în încercarea de a sublinia aspectele pozitive ale
diversității, adoptă practici, programe și strategii specifice, încercând să întâmpine nevoile unei
forțe de muncă eterogene și, în final, să ridice gradul de eficiență.
De cele mai multe ori, aceste intervenții iau formă la nivelul grupului, intra-grup și intergrup, manifestându-se ca o creștere a numărului de reprezentanți ai unei minorități etnice, prin
crearea de procese speciale de recrutare și selectare (e.g. locuri rezervate pentru rromi la admiterea
la universități), a programelor de educație și incluziune a diversității. Totuși, chiar și așa, studiile
(Cox & Blake, 1991) au arătat că există un nivel scăzut de satisfacție la locul de muncă în rândurile
persoanelor minoritare și apare astfel un grad mare de absenteism și renunțare. Ca reacție,
instituțiile dezvoltă inițiative de echilibrare a factorilor de influență din viața privată și cei din viața
profesională, cu scopul de a satisface nevoile angajaților care provin din medii diferite sau au stiluri
de viață diferite. Ca exemplu, avem programul flexibil al mamelor cu copii mici, zile libere pentru
sărbători religioase, grădinițe organizate în spații amenajate în clădirile de lucru al părinților.
O strategie destul de frecvent utilizată este cea a mentoratului. (Foster-Curtis&Dreachsling,
2008) Mentorul, de obicei cu vechime și experiență în organizație, acordă sprijin și ghidare,
monitorizează și oferă feed-back tinerilor care participă activ atât la dezvoltarea instituției, cât și la
propria sa formare profesională. Astfel se subliniază că relațiile stabilite în cadrul strategiei de
mentorat sunt vitale pentru traiectoria carierei angajaților minoritari, atât din punct de vedere
pragmatic (prin accesul la sarcini care conduc la obținerea de performanțe profesionale), cât și la
nivel simbolic, întrucât mentorul contribuie la consolidarea stimei de sine, încrederii in forțele
proprii și la stabilirea unei relații de încredere în cadrul organizației.(Gotsis& Kortezi, 2015)
În ceea ce privește activitățile de evidențiere a diferențelor culturale (cultural awareness
training), cele mai comune măsuri luate de instituții sunt cursuri de încurajare a interacțiunii
interpersonale, limitând efectele negative pe care diversitatea le-ar putea avea asupra relațiilor inter
și intra grup. Prin astfel de practici, se speră la o conștientizare a trăsăturilor culturale și la o
înțelegere a felului în care aceste diferențe afectează procesele cognitive, modelele mintale și
atitudinile celorlalți față de stereotipiile pe care toate acestea le generează. (e.g. un elev rrom a găsit
pe bancă într-o dimineață o diplomă pe care era mesajul „pentru cel mai bun hoț din clasă”, deși
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nici el, nici familia lui nu au avut vreodată probleme de acest fel. Simpla apartenență la această
etnie a declanșat o reacție stereotipică discriminatorie și jignitoare).
O altă practică întâlnită la multe organizații este promovarea pe bază de performanță.
(Robbins&Koulter, 2012) Companiile private și instituțiile publice, inclusiv cele de învățământ,
stabilesc criterii obiective și corecte de identificare a performanței. Totuși, nu de puține ori
practicile și tehnicile de plată a performanței sunt legate de gen și nu lucrează în mod egal pentru
femei și bărbați. De exemplu, pentru o mamă singură, o încadrare cu 25 ore presupune un efort
suplimentar, timp petrecut mai puțin cu familia, fără posibilitatea de a aloca alte ore pentru
concursuri, însă pentru un coleg, aceleași ore înseamnă mai multe participări cu elevii la concursuri
și, implicit, mai multe rezultate.
Plata pentru rezultatele așteptate este principala cauză de insatisfacție și demotivare la
serviciu, și de aici și problema majoră ridicată de elementele de diversitate. Cele două tipuri de
politici impuse de stat (OEA și AA) au integrat practicile de compensație și li s-a atribuit „efectul
de sindicat”. În Australia, Dagher & al. (1998), mișcările de sindicat au împiedicat apariția
discriminării salariilor în rândul membrilor de sindicat. În timp ce implementarea politicilor de
plată egală a redus semnificativ numărul diferențelor de câștiguri dintre femei și bărbați, încă există
problema inegalității veniturilor dintre cele două genuri la nivel global. Astfel, femeile câștigă de
la 20% la 30% mai puțin decât bărbații.
Implementarea politicilor de management al diversității resurselor umane este o altă
practică în organizații, la nivel global, care încearcă traducerea principiilor etice și morale în
practici organizaționale care promovează diferite forme de diversitate, însă mai mult se vorbește și
mai puțin se acționează. Un management eficient presupune o cultură a incluziunii care creează
un mediu de lucru propice muncii în echipă, participării active și coeziunii. Cultura diversității ar
trebui să fie prezentă în viziunea organizațională, în misiunea și strategia de dezvoltare. Formarea
unei culturi a diversității necesită dedicare semnificativă din partea liderilor și multe resurse. Primul
pas este măsurarea diversității dintr-o organizație, de exemplu, conform Australian Centre for
International Business (ACIB 2000), în Australia, cele mai multe companii nu aveau în anii 1990
informații despre etnia angajaților. 60% dintre organizații nu dețineau date despre abilitățile
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lingvistice și 35 % nu colectau date cu privire la vârstă. O lipsă a unui sistem de cunoaștere a
diversității împiedică organizația să culeagă roadele diferitelor abilități individuale. Astfel, este
necesar să se identifice cultura organizațională dominantă, percepțiile pe care le au actorii implicați
în activități, barierele pe care le întâmpină aceștia în încercarea lor de a participa pe deplin și eficace
pentru a crea practici (proceduri de selecție sau distribuire, programe de formare), instrumente de
măsurare și evaluare a stadiului de acceptare și apreciere a diversității.
Deși toate aceste abordări, integrate într-o strategie, sunt considerate cruciale pentru
dezvoltarea unui management eficient al diversității forței de muncă, studiile de caz realizate de-a
lungul timpului arată că dovezile sunt departe de a sublinia o eficiență reală și susținută în timp.
Thomas Kochan conchide că „trebuie multă muncă ca să concepi și să evaluezi intervențiile sau
experimentele specifice care tind să creeze o legătură pozitivă între diversitate și performanță“.
(Kochan 2018).
II.2.4. Retorica managementului diversității
Primele studii critice ale diversității au apărut la mijlocul anilor 1990, reprezentând o reacție
la multitudinea de programe care ajunseseră să domine activitatea corporațiilor multinaționale în
încercarea de a aplica și respecta o serie de principii incluzive, printr-o retorică a managementului
diversității ce prezenta o perspectivă puternică de valorificare a diferitelor competențe oferite de o
forță de muncă diversă și continuu dinamică.
Bazate pe largi analize metodologice (analiza discursului, perspectivele dezvoltării postcolonialiste, studiile culturale, abordările feministe, teoriile de dezvoltare instituțională), abordările
critice ale diversității, pornesc de la două premise: prima este concepția neesențialistă și
neopozitivistă, care subliniază identitățile sociodemografice văzute drept categorii sociale produse
de diferite procese contextuale și/sau istorice, iar a doua este reprezentată de aceste procese sociale
care reflectă relațiile de putere inegală dintr-un context și rolul multiplilor actori sociali în
menținerea sau modificarea acestor relații.
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Practic, aceste studii ale retoricii discursului managerial al diversității au demonstrat în
primul rând că ideile, definițiile și înțelesurile diversității sunt construite social și reprezintă procese
care apar în anumite contexte organizaționale care au de obicei intenția de a le încorpora în
interesele instituției, fără scopul moral al egalității și valorizării autentice. În al doilea rând, pun
accent pe importanța relațiilor construite dintotdeauna pe bază de dominare și subordonare sau pe
vulnerabilitatea grupurilor lipsite de șanse, privilegii sau avantaje.
Din această perspectivă, discursul organizațional tinde să ofere legitimitate diferitelor
practici care condamnă dimensiunile structurale de inegalitate, atât la nivel de discurs, cât și la
nivel de practică, însă discrepanța apare atunci când în mediul de dezvoltare al unei instituții
discursul rămâne la nivel retoric, fără un răspuns real.
II. 2. 5. Diversitatea ca un construct social
În încercarea de a analiza managementul resurselor umane și a diversității, s-a identificat
relevanța conceptualizării diversității ca un construct social. Să luăm ca exemplu, dizabilitatea
fizică a unei persoane. Aceasta trăsătură este rezultatul unei tragedii care a produs o modificare
biologică, fără o legătură aparentă cu aspectul social. Însă, modelul social privește dizabilitatea ca
o formă de impact social, prin relațiile socio-economice de dependență sau autonomie, de adaptare
la grupul social sau respingere a acestuia, de gradul de integrare posibilă în activitatea unei
instituții.
Se naște totodată și conceptul de inegalitate: conflictul dintre mișcările sociale bazate pe
identitate (de gen, rasă), grupurile sociale de interes, actorii politici conduc către modificări ale
polilor de negociere a puterii și oferă noi posibilități de acțiune. De exemplu, cazul George Floyd
din SUA a condus la mișcări ample social, demografic și chiar global de schimbare, albii fiind
obligați să sărute picioarele unor persoane de culoare, în mod aleatoriu, discriminatoriu, și
revoltător.
Din punct de vedere sociologic, McKinney-Marvasti (2019) concepe diversitatea ca un
mijloc de slujire a dreptății; în loc să creăm un set de practici în acest scop, mai bine definim
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diversitatea din punct de vedere istoric, ca structuri instituționale, ca interpretare individuală. În
ceea ce privește egalitatea, actorii sociali trebuie implicați în negocieri care provoacă mereu o
repoziționare a lor în contextul social.
II.3. Diversitatea ca realitate românească
În anul 2005, Uniunea Europeană studiază egalitatea de gen, iar în EuroBarometrul Rural:
Valori europene în sate românești se consemnează că „egalitatea de gen a crescut în ruralul
românesc în ultimii 15 ani. Sătenii din România sunt mai favorabili participării femeilor la piaţa
muncii şi schimbării rolurilor de gen în cadrul gospodăriei, decât erau acum 15 ani. Din această
perspectivă România rurală se înscrie în paternul general european. Suportul pentru egalitatea de
gen a crescut atât în rândul bărbaţilor, cât şi în rândul femeilor, însă acestea din urmă se dovedesc
a fi semnificativ mai suportive faţă de participarea lor pe piaţa muncii. În ceea ce priveşte
modernitatea în cadrul gospodăriei, atât bărbăţii cât şi femeile din rural susţin mai degrabă un
model tradiţional, conform căruia îngrijirea copiilor şi treburile casei sunt mai degrabă treaba
femeii. Privind din perspectivă comparativă la nivel european, populaţia rurală românească se
încadrează în paternul statelor ex-comuniste, cu suport crescut pentru participarea femeii la muncă,
însă modernitate scăzută în gospodărie. Ruralul românesc se dovedeşte a fi mult mai suportiv decât
populaţia unor ţări precum Germania, Italia sau Spania faţă de participarea femeilor la munca
plătită, însă gradul de modernitate în ceea ce priveşte rolurile din cadrul gospodăriei este mai scăzut
comparativ cu aceste state. În întreaga Europă, la fel ca în satul românesc generaţiile tinere sa arată
a fi mai suportive fată de egalitatea de gen. Datele demonstrează că Europa antebelică era
caracterizată de un model tradiţionalist în ceea ce priveşte rolurile de gen. Transformările sociale
şi economice care au avut loc după cel de-al doilea Război Mondial au dus la modificări în această
sferă, însă direcţia schimbărilor a fost diferită. Statele vestice au evoluat spre o modernitate crescută
în cadrul familiei, în timp ce ţările comuniste s-au îndreptat spre o participare crescută pe piaţă
muncii pentru femei. Rural românesc se încadrează în cel de-al doilea model.” (Bădescu, Comşa,
Sandu (coord.), Voicu, Voicu, 2005)
În anul 2008, în Raportul de activitate 2007-2008, „Acțiunea UE împotriva împotriva
discriminării”, se aduce în discuție cuvântul „romi” care „este utilizat în general ca termen generic
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pentru un număr de grupuri, inclusiv romi, populația sinti și nomazi. Numărând între 10 și 12
milioane, romii constituie împreună cea mai mare minoritate etnică din Europa. Respectând
totodată diferența culturală dintre diferitele grupuri, Comisia Europeană acționează pentru a
contracara provocările comune cu care se confruntă aceste grupuri, inclusiv discriminarea extinsă
și excluziunea socială. Această situație este conștientizată și de publicul european, din care 77 %
consideră că a fi rom este un dezavantaj în societate.” (Eurobarometru, pagina 27).
În anii 2009, 2012 și 2015, Uniunea Europeană a măsurat gradul de diversitate și de
discriminare existent în rândul populațiilor europene. (Eurobarometru 2009, 2012, 2015) Astfel,
„acestea au examinat percepții și experiențe ale discriminării, colectând, de asemenea, păreri asupra
eforturilor de combatere a discriminării și opinii asupra drepturilor egale, în special în domeniul
muncii. Au fost analizate mai îndeaproape diferitele motive ale discriminării acoperite de legislația
UE: rasă și origine etnică, vârstă, handicap, orientare sexuală, sex, religie sau convingeri. În ciuda
existenței unei legislații solide, un număr semnificativ de persoane din Europa declară că au avut
experiența discriminării sau că au fost martore la aceasta și/sau simt că discriminarea este un
fenomen extins în țara lor. Șaisprezece la sută dintre europeni susțin că au fost discriminați în anul
precedent și peste un sfert dintre aceștia (26 %) declară că au fost martori la discriminare sau
hărțuire. Originea etnică este cel mai frecvent citat dintre diferitele motive de discriminare în ceea
ce privește discriminarea observată, precum și cea percepută: în medie 61 % dintre respondenții
europeni consideră că discriminarea pe motive de rasă sau de origine etnică este ceva obișnuit.
Există un sprijin public important pentru ca măsurile speciale să ofere șanse egale în domeniul
ocupării forței de muncă. Reprezentând 87 %, handicapul a fost motivul cel mai frecvent citat,
orientarea sexuală situându-se la 66 %. Rezultatele evaluării eforturilor globale ale propriei țări în
combaterea discriminării au fost împărțite: 49 % spun că se depun eforturi suficiente, în timp ce 44
% cred contrariul. Respondenții au fost pesimiști cu privire la impactul potențial al crizei
economice și financiare asupra discriminării și asupra investițiilor în eforturile de a o combate.
Șaizeci și patru la sută dintre cetățenii europeni au indicat că criza economică va contribui la
creșterea discriminării pe motiv de vârstă pe piața muncii. Aproape jumătate din totalul europenilor
consideră că criza are un efect negativ asupra finanțării și importanței acordate politicilor de
promovare a egalității și diversității.” (Carta Diversității)
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„Diversitatea societății este în sine unul dintre cei mai promițători factori în reducerea
discriminării. Diferențele izbitoare care există de la o țară la alta și motivele în baza cărora a fost
reclamată discriminarea trebuie, de asemenea, luate în considerare. Un exemplu ilustrativ este
faptul că, în timp ce 68 % dintre cetățenii olandezi spun că au prieteni LGBT (lesbiene,
homosexuali, bisexuali și transsexuali), doar 3 % dintre români afirmă același lucru.
Eurobarometru 2009 a scos la iveală faptul că tot mai multe persoane au prieteni a căror proveniență
etnică sau orientare sexuală este diferită și menționează, de asemenea, poate nu în mod surprinzător,
că aceste persoane sunt mai receptive la problemele discriminării și mai puțin susceptibile de a
avea prejudecăți în viziunile proprii. Dacă grupurile sociale din imediata apropiere a persoanelor
vor continua să reflecte mai bine diversitatea societății din jurul lor, ne putem aștepta la o scădere
a discriminării.” (Carta Diversității)
„În Eurobarometrele din 2012 și respectiv 2015 schimbări de percepție apar în cazul
discriminării pe criterii de gen, unde 51% dintre respondenți consideră că acest gen de discriminare
este rară sau foarte rară. Cele mai multe situații de discriminare în privința încadrării în muncă sunt
pe criterii de vârstă (56% pentru persoanele cu peste 55 de ani) și origine etnică (47%). Pentru
prima data în Eurobarometrul din anul 2015 au fost incluse și criterii de discriminare care vizează
orientarea sexuală. 58% dintre respondenți consideră că discriminarea acestor persoane există întro mare măsură, în timp ce 34 % consideră că este rară.” (Carta Diversității)
II.4. Managementul diversității
II.4. 1. Definiție
„Managementul diversităţii este o strategie care include toate persoanele, ia în calcul
diferenţele dintre acestea şi nevoile diferite ale fiecărei persoane şi le susţine, astfel încât fiecare
persoană să îşi împlinească cât mai mult din potenţial, la un nivel cât mai crescut de performanţă.
O organizaţie practică managementul diversităţii atunci când promovează comportamente
şi acţiuni individuale care crează un mediu favorabil diversităţii, aceasta incluzând diferenţe
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culturale, diferenţe de stil de lucru, de gândire, vârstă, rasă, gen şi în care angajaţii caută şi folosesc
opinii diferite care să permită existenţa unor soluţii noi, a unor idei creative şi a valorii adăugate.
Managementul diversităţii este dezvoltarea activă şi conştientă a unui proces orientat spre
viitor, strategic bazat pe valoare, comunicativ şi managerial, de a accepta şi folosi anumite diferenţe
şi similarităţi ca un proces ce creează valoare adăugată pentru instituție.”(Cigler, N., 2018)
II.4. 2. Tipuri de diversitate (icebergul diversității)
Edward T. Hall, în 1976, a dezvoltat teoria aisbergului cultural, în care se creează analogia
dintre cultură și aisberg, iar ceea ce este vizibil reprezintă aspectele vieții sociale ale unei persoane,
însă partea importantă este ascunsă, internă sau subconștientă, incluzând credințe, valori, modele
cognitive care conduc la comportamentul invizibil, interior. Hall sugerează că există un singur mod
de a accesibiliza cultura interioară și anume participarea activă la ea. Cu cât se menține un contact
mai prelungit cu o cultură, cu atât mai profundă și mai complexă va fi înțelegerea aspectelor
interioare. Acest model prezintă principiul în care o cultură diferită nu poate fi judecată numai pe
baza a ceea ce este evident, trebuie interacțiune cu individualitățile acelei culturi pentru o
cunoaștere reală. (Hall, 1976)

Figura 1 – Icebergul dicersității, în concepția lui Hall, 1976
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II.4.3. Tipurile de diversitate din instituțiile educaționale românești
Într-o instituție de învățământ, fie ea în mediul rural sau urban, publică sau particulară,
de nivel preuniversitar, universitar sau postuniversitar, se pot identifica următoarele tipuri de
diversitate:
-

etnică (rromi, evrei, arabi, sași, secui, maghiari etc.);

-

culturală (tradiții, religie [ortodoxa, penticostala, adventista, evanghelistă, catolica]);

-

lingvistică (transnaționalitate, plurilingviști nativi);

-

psihopedagogică (intelectuală [IQ], cerințe educative speciale, dizabilități fizice, stiluri de
învățare, tipuri de inteligență, devieri de personalitate);

-

comportamentală și etică (devieri de comportament);

-

politico-ideologică (apartenența la partide politice diferite);

-

educațională (niveluri de studii, dezvoltare personală);

-

socială (mediul de proveniență, familie - stiluri parentale, statut marital);

-

profesională (diferite domenii de studiu si interes, grade didactice diferite);

-

geografică (rasială);

-

de vârstă ( de la 5 ani la 19 ani pentru elevi, de la 23 ani la 68 ani pentru profesori si
angajați, toate vârstele pentru părinți);

-

financiară (venituri/tipuri de cheltuieli);

-

experiența de viață (stagiu militar, cazier judiciar).
Pornind de la aisbergul lui Hall, aceste tipuri de diversitate pot fi prezentate grafic, în

funcție de cât sunt de evidente sau, respectiv, reflexive și intrinsec-structurale, într-o piramidă
psiho-socio-pedagogică,astfel:
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Forme extrinseci
ale diversității:
rasială/etnică, gen
vârstă, semnalmente

Forme intrinseci,
structurale:
intelectuale [IQ],
cerințe educative
speciale, dizabilitati
fizice, stiluri de
învățare, tipuri de
inteligență, devieri de
personalitate,
comportament

Forme tranzitorii,
dinami-ce sociopsihologic și
educațional:
culturală, lingvistică, politicoideologică, profesională,
financiară.

Forme intrinseci,
influențabile:
mediul de
proveniență, familie
, stiluri parentale,
statut marital

Figura 2 - Piramida socio-psiho-pedagogică a diversității
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• Componentele
strategice de
abordare
manageriala
incluzivă
Forme intrinseci,
structurale

Forme intrinseci,
influențabile
• Componentele
strategice de
abordare
manageriala
integrativă

• Componentele
strategice de
abordare
manageriala
formativă
Formele extrinseci,
neinfluențabile

Figura 3 – Componente strategice manageriale de abordare a diversității psiho-socio-pedagogice
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Această nouă realitate cu care se confruntă o instituție educațională (indiferent de nivelul
ei, însă în funcție de acesta, va aborda o strategie specifică) impune un studiu al acestei probleme
care să conducă la o concluzie practică, tradusă într-o strategie de management aplicabilă în fiecare
context dat.
Problema nu se pune în termeni simpli, de acceptare că indivizii sunt diferiți, ci de creare
a unui management colaborativ, flexibil și non-ierarhic, într-o atmosferă de incluziune și dedicare
valorificării diversității.
De-a lungul vremii, s-a încercat stabilirea cu precizie științifică a managementului
diversității ca o componentă a managementului resursei umane, creându-se analize teoretice,
specificitate istorică care au subliniat potențialele discrepanțe dintre retorica organizațională a
diversității și practicile reale.
Totuși, nu există studii clare cu privire la eficiența unei strategii de management al
diversității în cadrul unei instituții educaționale, cercetătorii nu au investigat zona resurselor umane
directe și indirecte dintr-o școală sau universitate, unde interesul și motivația sunt exclusiv legate
de procesul de învățare, asupra căruia nu s-a măsurat niciodată impactul tipurilor de diversitate cu
care se confruntă.
II.4.4. Dinamica manageriala/ componente manageriale strategice :
II.4.4.1. Promovarea imaginii instituționale
Construirea unei culturi organizaționale presupune formularea de valori și principii pe care
să fie proiectată şi care să contureze un mediu şi un climat ce vor genera stare de confort și
performanță.
Daniel Linman a publicat pe site-ul https://mymanagementguide.com o listă cu cinci pași
de urmat de către managerii educaționali pentru o comunicare eficienta cu angajații, in vederea
atingerii tuturor obiectivelor propuse:
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Astfel, a găsit că un manager de succes trebuie să-i susțină pe angajați în devenirea lor tot
mai buni, în termeni personali și profesionali, dezvoltând următoarele concepte cheie sau
parcurgând așa-numiții pași:
1. Mentalitate axată pe creștere
Bazându-ne pe cartea Mindset, scrisă de Carol Dweck, psiholog la Universitatea Stanford,
care a descoperit, în urma cercetărilor efectuate pe copii si adulți, că la unele persoane există ceea
ce ea numește „mentalitate fixă” despre sine sau unele aspecte legate de sine, în timp ce la altele
există ceea ce se numește „mentalitate axată pe creștere”. Primii cred că abilitățile, inteligența si
talentele sunt trăsături fixe, prestabilite genetic, în timp ce cei din ce-a de-a doua categorie cred că
toate aceste aspect pot fi dezvoltate și îmbunătățite continuu, schimbate odată ci interesele și
adaptate în timp. Rezultatele studiului au arătat ca persoanele cu mentalitatea axata pe creștere
erau mai rezistenți, deschiși la schimbare, deloc temători fata de eșec, în timp ce aceia care aveau
mentalitatea fixa evitau provocările care credeau că vor dezvălui neajunsurile personale, aveau un
comportament autoprotector, fără dorința de a excela, crește sau înflori.
Pentru a crea un loc de munca de succes, este esențial ca managerii sa înțeleagă in care
dintre aceste categorii intra angajații lor si sa organizeze echipe mixte, care să poată crea o
colaborare intre membri, bazata pe mentalitatea colectiva a creșterii si progresului.
2. Punctele tari (zona de geniu)
Conform bine-cunoscutei teorii a inteligentelor multiple a lui Howard Gardner, noi toți
avem abilitatea de a crește în diferite domenii – odată ce ne e clar care sunt acestea, managerii sunt
capabili să direcționeze angajații către zona de geniu (definita în management ca fiind zona de
interes profesional, suprapusa celei de talent înnăscut, care produce cea mai mare potențială
contribuție).
In figura 4, de mai jos, putem identifica cele patru zone de dezvoltare individuală; fiecare
dintre noi (angajat sau manager) se încadrează într-una dintre ele, în diferite perioade de timp –
experimentăm perioade de flux intens, fără să ținem cont de parametri de timp sau limite personale
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și ne aflăm în zona de excelență; când facem lucruri la care ne pricepem, dar fără o implicare
pasionată și care conduc la rezultate medii, ne aflăm în zona de competență.

Figura 4 – Zonele de dezvoltare individuală
Distincția dintre zona de excelență și zona de geniu constă în pasiune – în zona de excelență
exersam abilități pentru care avem recunoaștere profesională și experiențială pentru contribuția
decisivă adusă, în timp ce zona de geniu vine cu potențialul imens și impactul decisiv pe care îl
dau sentimentul de pasiune, împlinire și energie pozitivă.
Ca exemplu, un angajat căruia îi place ceea ce face va executa toate cerințele în timpul
alocat, în timp ce un alt angajat (tot atât de bine pregătit și cu tot atât de multă muncă), căruia nui place ceea ce face, va evita executarea unei jumătăți dintre sarcinile trasate.
Datoria managerului este să identifice nivelul de performanță pe baza celor patru categorii
oferite.
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3. Teoria lui Maslow si siguranța psihologica
Abraham Maslow a observat că oamenii își doresc în mod natural să fie cea mai buna
versiune proprie (spiritual și profesional, în egala măsură), daca sunt îndeplinite câteva nevoi
fundamentale, pana la un anumit nivel acceptabil, așa cum arata figura 5.

Figura 5 – Piramida lui Maslow
Un manager eficient va asigura nevoile de bază (psihologice și de siguranță) și va lucra în
mod real pe sentimentul de apartenentață (cultura organizațională) și autoconfirmare (locul propriu
fiecărui angajat în cultura organizațională creată).
4. Motivația intrinsecă
Dan Pink, în cartea lui, Drive, prezintă un studiu despre motivația intrinsecă în care
identifică trei componente preexistente: autonomia, abilitățile și menirea. Acestea trei,
combinate de către Dan Pink cu rezultatele cercetării profesorului Rasabeth Moss Kanter la
Universitatea Harvard (care au arătat că menirea, abilitățile și apartenența la grup sunt prenecesare), au condus la concluzia că motivația intrinsecă se bazează în mod natural pe relațiile cu
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ceilalți (R), autonomie (A), abilități (M) și menirea (P), creând astfel fundamentul numit
RAMP, conform figurii nr. 6.

Figura 6 – Motivația intrinsecă
Astfel, un manager excepțional va putea accentua motivația intrinsecă prin asigurarea
nevoilor de bază ale angajaților, în termenii: relațiilor (facilitarea legăturilor pe care le stabilesc
angajații cu ceilalți din organizație), autonomiei (libertatea de a lucra la o sarcină utilizându-și
forțele proprii, conform regulilor de mai sus), abilităților (dorința de a deveni tot mai bun în
domeniul propriu) și menirii (legătura cu ceva mai mare decât noi înșine, un ideal personal, de
naturaă spirituală). Toate acestea vor conduce la o muncă mai bună, o dorință de a da tot ce-i mai
bun, motivație care este mult mai profundă și durabilă decât un salariu mare sau teama de a-și
pierde slujba.
5) Psihologie pozitivă
Domeniul psihologiei pozitive a fost extensiv influențat de Martin Seligman, care aduce
un echilibru între concentrarea pe fericire, bunăstare și factorii care contribuie la împlinirea vieții.
După cum arăta Seligman, o gândire pozitivă este mai eficientă decât una neutră, stresată sau
negativă, „inteligența crește, creativitatea crește, nivelul energiei se ridică și produsele organizației
sunt mai bune.”
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David Hassel, pe site-ul sau, www.15five.com, prezinta cinci sugestii practice pentru
managerii din toată lumea, indiferent ce fel de organizație conduc. Astfel, se enumeră:
-Toți angajații trebuie să știe ca managerul este dedicat îmbunătățirii vieților lor în întregime, nu
doar la muncă.
-Trebuie să creeze un grad ridicat de siguranță psihologică și să întrețină o stare a gândirii pozitive,
prin întâlniri regulate a echipei.
-Să încurajeze dezvoltarea motivației intrinseci.
-Să asigure un feed-back continuu, prin sondaje, pentru a înțelege cât de implicați și satisfăcuți
sunt angajații.
-Să rezolve prompt orice problemă individuală sau sistemică, imediat ce aceasta apare, pentru a
evita dezvoltarea ei sau ca cineva să plece din organizație – trebuie protejată cultura
organizațională, ca să nu devină ceva sau cineva toxic.
Astfel, celor cinci principii de comunicare eficientă, le corespund cinci sugestii practice și
cinci dimensiuni comportamentale practice. Toate acestea sunt sistematizate în figura nr. 7, ca
o mică agendă managerială.
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Figura 7 – Bune practici manageriale
II.4.4.2. Abordarea multiculturală – Educația pentru valori
Explorarea diferențelor dintre oameni îmbogățesc experiența de învățare. Studiile au
demonstrat că prezența diversității în clasă are un impact semnificativ asupra performanței elevilor.
Conform unui studiu realizat de Queens University of Charlotte, elevii obțin rezultate mai bune și
muncesc mai bine în medii multiculturale. De asemenea, când planurile de lecții ale profesorilor
reflectă nevoile elevilor și mediile lor de proveniență variate se vor dezvolta mai profund
cunoștințele unei discipline pentru că le vor fi explorate din perspective tot atât de variate.
Mediile de studiu diverse conduc către dezvoltarea creativității atunci când se
interpretează și se utilizează cunoștințe informații și fapte în activități de grup cu o atmosferă
pozitivă și o dinamică colaboratoare. În acest fel, clasele bazate pe diversitate ajută la dezvoltarea
valorii de toleranță și a unui sentiment accentuat de siguranță atunci când sunt prezente mai
multe culturi, totodată contactul cu diferite limbi și tradiții dezvoltă abilități de comunicare
interculturala.
Abordarea incluzivă a educației multiculturale are ca rezultat includerea tuturor elevilor
din medii de proveniență diferite, acceptarea și ajutorul acordat între oameni, ceea ce îi pregătește
pe elevi pentru lumea reala, diversă care îi așteaptă la porțile școlilor.
Abordarea diversității în clasa de elevi presupune câțiva pași, parcurși atât de profesori,
cât și de directori și personalul auxiliar, care asigură atât mediul, cât și curriculumul pentru
creșterea diversității culturale a școlii:
1. Cunoașterea profundă a elevilor
Conștientizarea culturală din sala de clasă începe cu profesorul care înțelege fiecare elev
la nivel individual - mediul familial și cultural din care provine, hobbyuri și pasiuni, stiluri de
învățare, tipuri de inteligență dominante și orice trăsătură care îl face unic. Toate aceste informații
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îi vor permite elevului să se simtă apreciat și valorizat, iar profesorii vor crea o legătură cu elevii
bazată pe încredere și valoare, o comunicare conștientă cultural și o sală de clasă incluzivă.
2. Comunicarea susținută și relevantă
Organizarea de întâlniri cu elevii față în față, personale, frecvente și preferabil programate
îi va oferi posibilitatea profesorului să acceadă dincolo de disciplină și oră la fiecare dintre elevi,
identificând probleme și posibile soluții, conflicte și posibilele lor rezolvări, cunoscând nevoile
individuale și pe cele colective.
3. Practicarea sensibilității culturale
Numai dialogul deschis între elevi și profesor nu este suficient; la fel de importantă este și
atenția acordată culturii, credințelor (inclusiv religioase), tradițiilor și limbii fiecăruia dintre elevi.
Aceste informații trebuie să stea la baza planificării fiecărei lecții. De exemplu, în cadrul orei de
engleză putem apela la traducerea cuvintelor în limbile pe care le cunosc numai unii dintre elevi arabă, rromani, ucrainiana, neogreacă. Astfel, fiecare elev se va simți atât inclus, dar și respectat
și valorizat.
4. Acordarea libertății și flexibilității elevilor
Cele mai valoroase lecții sunt de obicei învățate prin propria experiență a elevului. Astfel,
oferind libertatea de exprimare și curajul de a prezenta si dezbate propria perspectivă asupra unei
probleme (despre holocaust, într-o clasă care include elevi evrei) vom încuraja cunoașterea
punctelor tari, unice ale fiecăruia și legături sănătoase între oameni diferiți.
Este important să ne amintim de ce diversitatea și conștientizarea culturală este atât de
importantă în sala de clasă: beneficiile sunt pe termen lung, elevii fiind expuși la interacțiunea în
grupuri sociale și culturale restrânse pregătindu-se pentru a deveni cetățeni respectabili si
respectuoși, fără prejudecăți și stereotipii în comunitățile lor.
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Având în vedere gradul mare de globalizare al tuturor societăților și comunităților atât din
România, cât și din Uniunea Europeană și toate țările lumii, este important să fim capabili să
lucrăm cu oameni din culturi și grupuri sociale diferite. Dacă expunem elevii la astfel de activități
de diversitate culturală, îi vom ajuta să înflorească mai târziu în relațiile cu oamenii de la locul de
muncă.
II.4.4.3. Educație incluzivă - Curriculum pentru CES
Conform unui studiu al OECD din anul 2018 cu privire la integrarea copiilor cu cerințe
educaționale speciale, un procent de 57% dintre profesorii din toate țările participante consideră
susținerea elevilor cu cerințe educaționale speciale în Școala Primară o prioritate foarte mare.
Deși 52% dintre profesorii din educația la nivel primar au participat la cursuri de formare
profesională în vederea predării elevilor cu cerințe educaționale speciale, este o zonă de formare
despre care cel mai mare procent de profesori spun că au încă nevoie de formare (28%).
Lipsa de cursuri de formare și pregătire în ceea ce privește managementul unei clase
incluzive este cauza principală a grijii profesorilor pentru starea generală de bine. Rezultatele arată
că 38% dintre profesorii de la nivel primar au considerat că adaptarea lecțiilor pentru elevii cu
nevoi speciale este sursa principală de stres la serviciu. În cele mai multe țări această proporție de
profesori este mai mare în școlile de la nivelul primar decât în școlile de la nivel secundar.
Sistemele educaționale din toată lumea lucrează pentru crearea unei clase mai incluzive pentru toți
copiii, indiferent de origine, capacități, nevoi, astfel încât să existe oportunități egale pentru
învățarea de calitate. A devenit esențial să integrăm elevii cu nevoi speciale în educația formală de
masă și ei sunt în mod continuu înregistrați în școlile de masă și în clasele de la nivel primar.
Astfel, clasele incluzive presupun solicitări mai multe și mai profunde de la profesori.
Conform datelor TALIS 2018, există o nevoie presantă pentru susținerea profesorilor cu
elevi cu cerințe speciale din școlile primare pentru ca susținerea elevilor cu nevoi speciale este o
politică prioritară pentru directori și profesori din școlile primare, ceea ce constituie o provocare

34

Working together for a green, competitive and inclusive Europe
pentru toți, cu precădere componenta de detectare și diagnosticare a copiilor cu nevoi speciale care
presupune o formă elaborată de formare profesională.
În medie printre participanții la studiu, 27% dintre profesorii de educație primară activează
în școli cu cel puțin 10% dintre elevi care au nevoi speciale. Aceste cifre reflectă rapoartele
profesorilor și directorilor pe baza propriilor evaluări, ceea ce poate însemna sub-raportarea unui
procent mare de elevi care nu au fost identificați în anii de educație timpurie. Printre participanții
la studiul TALIS din educația primară, susținerea elevilor cu cerințe educaționale speciale este pe
locul al patrulea în topul priorităților raportate de cel mai mare procent de profesori, 57%. Pe locul
întâi în acest clasament se află reducerea numărului de elevi în clasă - 66% mărirea salariilor
profesorilor - 59% și micșorarea muncii administrative a profesorilor prin recrutare de personal
auxiliar - 58%.
Astfel, sunt țări ca Marea Britanie unde un procent mare de profesori au deja cursuri de
dezvoltare profesională pentru predarea elevilor cu nevoi speciale și un procent foarte mic
raportează o nevoie în acest sens de formare; în ceea ce privește Argentina, Danemarca , Franța și
Japonia, un procent mare de profesori au avut acces la astfel de formări, dar totuși raportează o
nevoie prioritară.
Așadar, o componentă strategică de management al diversității o constituie curriculum
pentru copiii cu CES, dar totodată, și formarea cadrelor didactice pe dimensiunea pedagogiei
speciale.
II.4.4.4. Relațiile cu comunitatea – Strategii de incluziune
Strategiile de incluziune a migranților sunt esențiale în managementul diversității.
Conform studiului OECD din 2017, cu titlul A portrait of family migration in OECD countries”,
International Migration Outlook 2017, în total, în 2015, familiile de imigranți reprezenta aproape
40% dintre toate intrările permanente în țările o e c d. În plus, în Europa, în jur de 30% dintre
mișcările intra-europene sunt estimate că ar fi asociate cu motive de familie - numai în 2015 în jur
de 400.000 de persoane au emigrat în interiorul Uniunii Europene.
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Migrația familiilor include diferite situații, cum ar fi: persoane care se căsătoresc cu
rezidenți național sau străini și care îi însoțesc în țara gazdă, familii care se alătură unui migrant
care a plecat mai devreme, de obicei la muncă, sau membrii familiei care însoțesc un emigrant
acceptat ca student sau refugiat între o țară străină. Marea majoritate a acestor situații sunt femei
și copii ceea ce înseamnă că migrația familiei are o dimensiune de gen foarte importantă.
Fluxurile de migrație a familiilor sunt foarte diverse: variază în ceea ce privește vârsta de
la nou născuți până la foarte în vârstă, cu membri care pot avea abilități foarte diferite și nivele
profesionale diverse si provenind din toate țările.
Diversitatea se distinge în migrația familiilor și prin alte canale de migrare: mișcarea liberă
și migrația refugiaților presupune migranți dintr-o gamă limitată de țări de origine, în timp ce
imigranții pentru motive de muncă și studenții internaționali provin dintr-o altă arie a grupurilor
de vârstă și profilurilor de dezvoltare profesională.
Deși copiii minori sub vârsta de 15 ani reprezintă deseori o minoritate a fluxurilor de
migrație familială, procentul lor printre migranții de familie variază foarte mult de la mai puțin de
10% în Australia până la aproape 60% în Canada. În tările OECD din Europa, procentul este de
31%.
Ținând cont de aceste statistici, este înțelept ca școlile românești să prevadă în strategia
managerială și un obiectiv de management al fenomenului de migrație.
II.4.4.5. Dezvoltarea dimensiunii europene și internaționale
„Să privim în jur în timp ce pășim în față” – este un principiu de acțiune prin referință, dar
care nu înseamnă copierea soluțiilor de la alte țări, ci analiza serioasă și echidistantă a modelelor
de bună practică din țara noastră și din alte țări, pentru a putea fi conștienți de ceea ce funcționează
în diferite contexte și să aplicăm conștiincios concluziile.
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Finlanda este cel mai bun exemplu în ceea ce privește performanța și practicile preluate
din alte sisteme de educație pentru a- rezolva problemele interne cu care se confrunta in anii 1970
și care au situat-o in ultimii ani în topul celor mai performante sisteme educaționale din lume.
Japonia și-a obținut statutul de lider al lumii în domeniul educației când guvernul său, în
perioada restaurației Meiji, a vizitat capitalele din vestul industrializat și a decis să aducă in Japonia
tot ce are lumea mai bun de oferit. Și face asta de atunci mereu.
În cea de a doua jumătate a secolului XX, Singapore a făcut exact ce făcuse Japonia cu un
secol înainte, dar cu mai mare concentrare pe disciplina. Consiliul pentru Dezvoltarea Economică
din Singapore, nervul central al guvernului singaporean, este format in mare parte din ingineri care
văd guvernul și administrația din Singapore ca pe un set de provocări predefinite. A devenit un
obicei ca atunci când Singapore vrea să creeze o instituție, prima dată evaluează cadrul cel mai
bun din lume. Toate instituțiile educaționale din Singapore, de la Universitatea Națională din
Singapore la școlile individuale, sunt încurajate să își creeze conexiuni globale ca să poată dezvolta
singaporeeni pregătiți pentru viitor. Învață mereu de la toate celelalte țări cât de sistematic se poate.
Când Deng Xiaoping a preluat conducerea în China și a început să pregătească renașterea
economică a țării sale pe scena mondială, el a sugerat instituțiilor educaționale chineze să formeze
parteneriate cu cele mai bune instituții educaționale din lume și să aducă în China cele mai bune
politici și practici de acolo.
Când Dalton McGuinty, prin-ministrul din Ontario a vizitat OECD în 2008 a susținut că
propriile sale viziuni asupra strategiei potrivite pentru Ontario erau formate prin vizitele pe care le
făcuse în alte țări care aveau deja sisteme educaționale de succes.
Așadar, un efort susținut de a privi în jur și a încorpora rezultatele prin învățarea politicilor
și practicilor altor țări pare să fie un normă comună a celor mai performante țări in domeniul
educației.
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