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Secțiunea 3:  Diversitate  

 

Scurtă descriere  

Obiectivul este de a crește preocuparea participanților pentru toate tipurile de oameni, deschiderea către 
diferite valori, și capacitatea de a coopera cu oameni diverși. Unul dintre obiective va fi creșterea toleranței 
participanților, adică capacitatea lor de a înțelege și accepta diverse perspective, valori și stiluri de viață 
ale altora. Un alt obiectiv va fi de a crește diversitatea și competența interculturală astfel încât aceștia 
să poată să înțeleagă influența culturii, vârstei, genului, religiei și clasei sociale asupra identității, nevoilor 
și emoțiilor, și să colaboreze mai bine cu diverși oameni. În ansamblu, cursul va permite profesioniștilor 
să simtă angajament și preocupare față de toate tipurile de cetățeni. 
 

Obiectivele de învățare 

Programul de formare își propune să ajute practicienii pentru a fi capabili să: 

• înțeleagă modul în care oamenii pot să difere prin modul lor de a gândi, de a acționa, sau prin 
credințe, emoții și valori; 

• demonstreze deschidere către noi perspective și diversitatea clienților lor; 

• interacționeze în manieră respectuoasă și adecvată cu clienți din medii diverse; 

• recunoască și să reflecteze în mod critic asupra propriilor atitudini părtinitoare (conștiente și 
inconștiente) față de vârstă, sex, dizabilități, mediu cultural etc.; 

• reflecteze și să înțeleagă influența diversității în mediul lor personal și profesional; 
• accepte asemănările și deosebirile dintre indivizi; 
• să fie informați cu privire la diversitate, și toleranți în practica zilnică de consiliere, pentru a-și 

susține beneficiarii. 
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1.1 Fundamente teoretice 
 

Mediul social în care cresc sau trăiesc oamenii le afectează nu doar procesele și structurile psihologice 
ci și comportamentul și alegerile. Mai mult, circumstanțele sociale și istorice sunt legate de modul în 
care oamenii văd și înțeleg lumea, care își definesc astfel, în mod inconștient perspectivele și auto-
identificarea. Pe măsură ce globalizarea merge mână în mână cu individualismul, diverse grupuri de 
oameni interacționează mai frecvent decât înainte, ceea ce subliniază nevoia imperativă de toleranță 
crescută și competență interculturală. 

 

Definiții  

 

Cultura 
Cultura poate fi definită ca “suma modului total de viață, inclusiv comportamentul așteptat, 
credințele, valorile, limbajul și practicile de viață împărtășite de membrii unei societăți; este modelul 
de valori, trăsături sau comportamente împărtășite de oamenii unei regiuni. Ea constă atât din reguli 
explicite cât și implicite prin care este interpretată experiența” (Herbig, 1998). Prin urmare, termenul 
de cultură reprezintă valorile, credințele, atitudinile, modul de viață și caracteristicile particulare ale 
unei societăți, ce sunt întruchipate în interiorul unei persoane. Oamenii aparținând aceleiași culturi 
au aceleași percepții atât în ceea ce privește modul în care sunt conectați cu mediul social și natural, 
cât și stabilirea relațiilor, exprimarea gândurilor și emoțiilor, prioritizarea și alocarea activităților și 
reprezentarea valorilor și a sentimentului puterii (Chrysochoou, 2005).   

Competența interculturală 
Competența interculturală este un aspect general pentru cultură, și există competențe de bază pe 
care indivizii le pot dezvolta și care nu sunt specifice nici unei culturi. Competența interculturală ar 
putea fi definită ca un set de abilități, cunoștințe, atitudini și abilități ce permit unei persoane să 
gestioneze adecvat și eficient relațiile cu persoane provenind din medii lingvistice și culturale diferite 
(Portera, 2014). 

Diversitate 
Diversitatea este definită ca existență a mai multor grupuri diferite de oameni în cadrul unei societăți. 
Diferențele pot fi atribuite caracteristicilor (sub-)culturale, cum ar fi etnia, culoarea pielii, religia, 
politica sau clasa socială dar  mai frecvent celor individuale precum sexul, vârsta, greutatea, 
identitatea, nevoile și emoțiile. Arredondo et al. (1996) utilizează termenul de diversitate cu referire 
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la “alte diferențe individuale, diferențe personale inclusiv vârstă, sex, orientare sexuală, religie, 
capacitate fizică sau dizabilitate fizică, și alte caracteristici prin care o persoană poate prefera să se 
auto-definească, în timp ce termenul de “multicultural” este ceva mai specific, fiind focusat pe 
etnicitate, rasă și cultură. 

Toleranța 
Toleranța se referă la disponibilitatea de a accepta comportamente și credințe care sunt diferite de 
ale tale, deși s-ar putea să nu fii de acord cu ele sau să nu le aprobi. Întrucât toleranța se bazează pe 
acceptare, cunoștințele de bază, abilitățile și atitudinile ce gravitează în jurul capacității de a înțelege 
diversele perspective, valori, și stiluri de viață ale altora, sunt premise necesare. Prin urmare, 
toleranța efectivă poate fi obținută prin conștientizare culturală crescută, competență interculturală 
și deschidere către diversitate. 

Valori, atitudini și stereotipuri 
• Valorile sunt o parte integrantă a sistemului de credințe al fiecărei persoane. Se refereră la 

modul în care o persoană ar trebui să acționeze sau nu, în concordanță cu comportamentul 
ideal și acceptabil din punct de vedere social. 

• Atitudinile sunt preferințele și emoțiile unei persoane, prejudecățile, conceptele, fricile și 
convingerile cu privire la orice obiectiv. 

• Stereotipurile sunt o formă de categorizare și generalizare între oameni. Ele sunt percepții 
simplificate, stilizate și generale despre un grup de oameni (de exemplu minoritate, națiune 
etc.)  sau despre un individ. 

Porivit lui Sue și Sue (2013) importanța atitudinilor/convingerilor/valorilor nu poate fi subestimată și 
este deosebit de relevantă când se are în vedere dinamica relațiilor dintre consilier și client, atunci 
când se lucrează inter-cultural. A ajuta consilierii să devină conștienți și să-și examineze 
atitudinile/credințele culturale este un atribut important în dezvoltarea competenței culturale și în 
creșterea eficienței consilierului în lucrul cu clienți care provin din culturi diverse. 

 

Caracteristicile practicianului sensibil la diversitate și culturi  

Există trei elemente principale care caracterizează un practician de carieră sensibil din punct de 
vedere cultural. Acestea sunt:  

• Conștientizarea culturală a valorilor și prejudecăților personale în relație cu atitudinea și cu 
alegerile sale profesionale. 
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• Înțelegerea credințelor persoanelor ce provin din medii culturale diferite  
• Dezvoltarea metodelor de intervenție adecvate din perspectiva rolului de practician. 

Eficiența unui practician sensibil din punct de vedere cultural se bazează pe trei piloni: 

1. Cunoștințe 

Profesionistul în carieră trebuie să înceapă cu înțelegerea și aprecierea propriei moșteniri, 
mediu și practici culturale. Ea/el trebuie să reflecteze și să-și conștientizeze propriile 
prejudecăți, atitudini și stereotipuri. Alte domenii de auto-examinare, în opinia lui Evans 
(2008) includ examinarea prejudecăților cuiva, recunoașterea privilegiilor necâștigate și 
începerea procesului de înțelegere și informare despre viziunea pe care clientul o are asupra 
lumii. Sue și Sue (2013) definesc cunoaștințele culturale ca înțelegere și împărtășire a viziunii 
despre lume a clienților, mai degrabă prin empatie cognitivă decât empatie afectivă. 

În afară de auto-examinare, cunoștințele despre mediul clienților sunt de o egală importanță. 
Practicienii în carieră sensibili la diversitate și sensibili cultural, ar trebui să fie conștienți din 
punct de vedere politic și să înțeleagă că clienții sunt afectați de politicile societale și 
instituționale. Ei ar trebui să cunoască elementele de opresiune și rasism care pot sau nu să 
existe în cultura și societatea clientului. Ei ar trebui să fie capabili să înțeleagă rolul social al 
grupurilor sau minorităților diverse din punct de vedere cultural care trăiesc în țara lor, să 
cunoască multe lucruri despre cultura acestor grupuri, să înțeleagă dificultățile și obstacolele 
cu care se confruntă acești oameni atunci când interacționează cu serviciile sociale sau alte 
tipuri de servicii, cu angajatorii din țara gazdă etc. 

Cel mai important, ei ar trebui să fie capabili să înțeleagă faptul că problemele legate de 
cultură și diversitate comunică prin atitudini și stil de viață, conștient sau inconștient, și că 
același principiu se aplică și pentru practicienii de carieră și pentru clienți. 

2. Conștientizare 

Practicianul trebuie să-și înțeleagă mediul cultural, să înțeleagă și să realizeze că valorile și 
atitudinile sale sunt interconectate cu mediul său cultural, să se simtă confortabil cu 
diferențele culturale ale clientului său etc. 

Pornind de la cunoștințele și examinarea antecedentelor clienților, practicienii de carieră 
eficienți ar trebui să înțeleagă că personalitatea și caracteristicile personale sunt influențate 
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de rasă, etnie, sex, orientare sexuală și status și că aceste caracteristici trebuie evaluate cu 
acuratețe. Ei trebuie să identifice și să înțeleagă prejudecățile clienților față de muncă și 
muncitori bazate pe sex, rasă și stereotipuri culturale. Mai mult,  ei trebuie să fie conștienți și 
să înțeleagă modul în care sărăcia, discriminarea, rasismul și așa mai departe, limitează 
accesul clientului la informații, îi inhibă capacitatea de a acționa, și îi limitează sfera de 
posibilități pe care acesta le-ar putea vedea singur  (Evans, 2008). Potrivit lui Sue și Sue (2013) 
importanța attitudinilor/convingerilor/valorilor nu poate fi subestimată și este în mod 
deosebit relevantă atunci când se are în vedere dinamica relației consilierului cu clientul, 
atunci când lucrează intercultural. A ajuta consilierii să devină conștienți și să-și examineze 
propriile atitudini/credințe culturale este un atribut important în dezvoltarea competenței 
culturale și în creșterea eficienței consilierului cu clienți din diverse medii culturale. Sue și Sue 
(2013) au afirmat că drumul spre competența culturală a consilierului este un proces de 
dezvoltare. Formarea multiculturală trebuie să ofere oportunități continue de utilizare a 
abilităților de auto-reflecție, pentru a se confrunta cu presupuneri, atitudini, credințe și 
comportamente părtinitoare. Prin urmare, capacitatea de a dezvolta intervenții, strategii și 
tehnici adecvate, depind de capacitatea de a dobândi și utiliza conștientizare culturală și 
cunoștințe culturale (Sue & Sue, 1990). 

 

În sfârșit, identificarea capacităților și competențelor clientului este esențială pentru 
consultare și sprijin eficient. 

3. Abilități 

Este important pentru practician să aibă capacitatea de a respecta viziunea despre lume a 
clientului său, să aibă un repertoriu larg de metode de comunicare verbală și non-verbală 
pentru clienți din medii culturale diferite, să primească și să transmită mesaje verbale și non-
verbale către oameni din diferite medii culturale și să fie flexibili, să-și diversifice cadrul de 
activitate în beneficiul acestui tip de clienți.  

Cu toate că informația culturală și auto-explorarea sunt elemente foarte importante pentru 
un practician, ele se pot dovedi a fi inutile dacă practicianul nu le folosește într-o manieră 
empatică (Lofrisco & Osborn, 2012). În consecință, acceptarea și pozitivitatea (care este o 
formă de respect cald) sunt premise la fel de importante. Practicienii de carieră trebuie să fie 
capabili să se simtă confortabil să lucreze cu oameni de diferite rase, naționalități, culturi și 
credințe și să fie dispuși să își redefinească în mod constant valorile, atitudinile în funcție de 
mediu. În cele din urmă, onestitatea și deschiderea reprezintă un mijloc de comunicare 
sinceră și de încredere. Acestea sunt abilități care dezvoltă în mod activ angajamentul 
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(profesional) și favorizează o preocupare autentică, având ca rezultat o consiliere a carierei, 
cu rezultate bune. 

Importanța diversității și a competenței interculturale pentru practicienii în carieră 

Practicienii de orientare în carieră se confruntă cu provocări majore în practica lor de fiecare zi, 
deoarece trebuie să preceadă evoluțiile pieței muncii, care se dezvoltă într-un ritm mai rapid decât 
capacitatea lor de adaptare. Mai mult decât atât, consilierea carierei este profund interconectată cu 
societatea în care se realizează. Globalizarea și schimbările societale adectează profund peisajul 
carierei. Șomajul ridicat, forța de muncă migrantă și îmbătrânită, precum și deficitele de competențe 
și nevoile în schimbare ale competențelor configurează un viitor neclar în peisajul pieței muncii. 
Viziunea actuală asupra dezvoltării carierei unei persoane include durata întregii vieți, centrându-se 
nu doar pe orientarea carierei, ci și pe schimbarea traseelor de carieră de-a lungul vieții acelei 
persoane. Având în vedere acest lucru, abordările consilierii de carieră ar trebui să includă diferitele 
roluri de viață, punctele de referință culturale și contextele, implicații etnice, constrângeri legate de 
sex, statusul de orientare sexuală și statusul de dizabilitate (Rush, 2010). Prin urmare, consilierea de 
succes a carierei ar trebui să acorde atenție și să conștientizeze diferitele constructe personale.  

Există și alte argumente pentru dezvoltarea competențelor interculturale ale practicienilor în carieră. 
Conform teoriei cognitive a învățării, experiențele de viață ale unei persoane și poziția socială îi vor 
influența alegerea carierei (Zunker, 2006). Trăind într-o lume atât de diversă din punct de vedere 
cultural este de așteptat să existe diferențe mari între indivizi în ceea ce privește experiențele de 
viață care le influențează alegerile de carieră. Prin urmare, este esențial ca practicienii în carieră să 
dobândească cunoștințe despre diversitate și să înțeleagă modul în care diferitele culturi pot 
influența alegerea carierei. Prin ignorarea mediului cultural și a contextelor diverse al clienților, 
serviciile de carieră și consilierea ar putea risca să devină nerelevante. 

Practicienii în carieră fac de asemenea parte din societatea în care trăiesc. Anderson et al. (2012) 
susține că principiile care ghidează sau pot ghida consilierea în carieră constă în valorile culturale 
predominante, privilegii și moduri de a gândi și de a vedea lumea. Astfel de prejudecăți neglijează 
nevoile și experiențele clienților și “…acest lucru în sine este lipsit de etică. Practicienii [trebuie să] 
recunoască factorii socioculturali, istorici, și politici care modelează “dezvoltarea carierei și 
experiențele clientului”. Ei ar trebui să se educe în mod continuu cu ajutorul cercetărilor empirice și 
a literaturii privind dezvoltarea carierei a diverșilor clienți și să aplice cunoștințele și abilitățile 
dobândite în practică (Flores, Lin, & Huang, 2005).  
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În sfârșit, toleranța și deschiderea față de diversitate sunt de asemenea componente esențiale ale 
consilierii eficiente în carieră. Clientela practicienilor este (și poate fi) la fel de diversă ca societatea 
însăși. Adeseori diversitatea nu se vede clar iar problemele legate de diversitate nu sunt ușor de 
recunoscut. Prin urmare, practicienii în carieră trebuie să fie echipați cu o minte deschisă, să 
depășească părtinirile conștiente sau inconștiente și să-și recunoască privilegiile necâștigate.  

În conceptualizarea noii perspective în ceea ce privește consilierea de carieră competentă din punct 
de vedere cultural, Parmer și Rush (2003) au furnizat o definiție simplă dar și cuprinzătoare 
“Consilierea în carieră este o disciplină a profesioniștilor pregătiți, dedicată furnizării de servicii de 
consiliere holistică, contextuală, pe parcursul vieții, unei clientele diverse”.  

Diversitatea și competența interculturală în practică 

Pe lângă alte abilități și tehnici de consiliere care pot fi folosite în toate sesiunile de consiliere, 
practicienii în carieră pot utiliza în practica cu diferite grupuri Lista de verificare pentru consilierea în 
carieră multiculturală (Ward & Bingham, 1993) și Procesul  metacognitiv al lui Winston și Fouad 
(2006). Aceste două tehnici pot reprezenta un ghid practic pentru practicieni, pentru a fi capabili să 
lucreze cu grupuri diferite din punct de vedere cultural. 

A. Lista de verificare pentru consilierea în carieră multiculturală - Ward și Bingham (1993) 

Ward și Bingham (1993) au propus o listă de verificare pentru consilierea în carieră multiculturală ca 
ajutor/ghid pentru profesioniștii în carieră, pentru a-și îmbunătăți inițiativele și serviciile adecvate 
din punct de vedere cultural, în același timp investigând evaluarea carierei cu femei aparținând 
minorităților etnice. Această listă de verificare este împărțită în trei arii: (a) pregătire a practicianului, 
(b) explorare și evaluare, și (c) negociere și consens de lucru. Chiar dacă lista de verificare se 
raportează la femei de culoare, ea este aplicabilă și în consilierea de carieră cu alte grupuri 
marginalizate sau diverse.  

Părți selectate ale listei de verificare includ: 

1. Pregătirea practicianului 

a. Sunt familiarizat cu competențele minime de consiliere interculturală.  
b. Sunt conștient de identificarea culturală a clientului meu.  
c. Înțeleg și respect cultura clientului meu. 
d. Sunt conștient de propria mea viziune asupra vieții, și modul cum s-a format.  
e. Sunt conștient de modul în care statutul meu socio-economic (SSE) îmi influențează capacitatea de 
a empatiza cu clientul.  
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f. Am informații despre istoria grupului etnic al acestui client, probleme de socio-politică locală, și 
atitudinile sale față de căutare a ajutorului.  
g. Cunosc multe dintre stereotipurile despre grupul etnic al clientului meu. 
2. Explorare și evaluare  

a. Înțeleg modul în care întrebările despre carieră ale clientului pot fi complicate cu probleme 
financiare, de familie și academice.  
b. Clientul prezintă informații rasiale și/sau culturale când este întrebat despre carieră.  
c. Cunosc percepția clientului asupra identificării etnoculturale a familiei sale.  
d. Sunt conștient de limitările și obstacolele în carieră pe care clientul le asociază rasei sau culturii 
sale (sex, orientare sexuală, dizabilitate).  
e. Sunt conștient de percepția clientului asupra competenței, capacității și auto-eficacității sale. 
f. Cunosc stadiul meu de dezvoltare a identificării rasiale, precum și pe cel al clientului meu. 
g. Cred că clientul evită anumite medii de muncă din cauza fricii de sexism sau rasism. 
 

3. Negociere și consens de lucru  

a. Înțeleg tipul de ajutor pe care îl caută clientul în consiliere (alegerea carierei, suplimentarea 
venitului familial, carieră profesională etc.).  
b. Eu și clientul am stabilit împreună obiectivele consilierii de carieră.  
c. Sunt conștient de percepțiile clientului asupra rolului de muncă al femeii în familia ei și în cultura 
din care provine (și rolul copiilor în planurile ei de carieră). 
d. Înțeleg conflictele de carieră care au o bază culturală, generate de expunerea la mai multe cariere 
și modele de rol. 
e. Sunt conștient de gândurile negative, care sunt obstacole în calea aspirațiilor și așteptărilor 
clientului.  
f. Sunt conștient de așteptările clientului legate de procesul de consiliere a carierei.  
g. Știu când este potrivit să folosesc un instrument de evaluare tradițională a carierei cu un client și 
pe care să îl folosesc la un moment dat. 
h. Sunt la curent cu suportul de cercetare pentru utilizarea instrumentului selectat cu clienții acestei 
etnii [sex, SSE, orientare sexuală, dizabilitate]. 
i. Sunt conștient de instrumente și abordări non-tradiționale ce ar putea fi mai potrivite pentru 
utilizare. 
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B. Metacogniție și competență multiculturală - Winston & Fouad (2006) 

Prin extinderea aplicării Modelului de consiliere în carieră adecvat cultural (CACCM; Fouad & 
Bingham, 1995), Winston și Fouad (2006), au propus un model extins, încorporând procese 
metacognitive pentru a ghida intervențiile în carieră centrate cultural, ale practicienilor. Abilitatățile 
metacognitive sunt dezvoltate prin trei procese: dezvoltarea unui plan de acțiune, implementarea 
planului, auto-monitorizarea, și evaluarea planului. 

1. Panificare 

Atunci când elaborează un plan de acțiune, practicienii în carieră trebuie să ia în considerare propria 
lor identitate culturală, cunoștințele pe care le au despre originea și identitatea rasială/etnică a 
clientului său, și trebuie să identifice ce anume nu știu despre mediul clientului lor. În timpul 
planificării, practicienii în carieră trebuie să răspundă la întrebări precum: “care este planul meu 
pentru a lucra cu acest client?”, “există lacune în cunoștințele mele despre contextul clientuluiu?” și 
“care sunt punctele mele tari și care sunt domeniile mele de provocare?”. 

2. Monitorizarea   

Al doilea proces este implementarea planului și dezvoltarea mecanismelor de auto-monitorizare. 
Auto-monitorizarea include deschiderea către informații care nu sunt concordante cu cu ipotezele 
culturale despre client și care ar putea necesita modificarea planului de consiliere. Monitorizarea 
implică probleme de identitate a carierei, precum și impactul mediului cultural asupra acestora. 
Practicienii, ar trebui, prin urmare să reflecteze la întrebări cum ar fi: “care este contextul cultural al 
clientului și care sunt reacțiile mele la acesta?”, “cum/în ce mod ar putea fi conflictuale informațiile 
clientului?”, “există unele variabile culturale pe care le evidențiez mai mult decât clientul?” și “există 
anumite probleme pe care le evit?”. 

3. Evaluare 

Procesul final este evaluarea sau aducerea în gândirea conștientă a unor întrebări referitoate la cât 
de eficient a fost practicianul în intervențiile și procesele de luare a deciziilor. Flexibilitatea și gândirea 
critică a practicianului sunt dezvoltate de abilitățile metacognitive, inclusiv capacitatea de a învăța 
din greșeli, de a ajusta comportamentul, precum și ușurința de a schimba strategia când e nevoie, 
lăsând loc pentru îmbunătățire. În cadrul acestui proces, practicianul în carieră ar trebui să reflecteze 
asupra unor probleme cum ar fi: “cât de utile sunt intervențiile mele și cum determin acest lucru?” și 
“cât de congruente sunt din punct de vedere cultural, rezultatele consilierii cu obiectivele dorite de 
client?”.  
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Metode pentru îmbunătățirea abilităților de diversitate  
 
Explorarea de sine și conștientizarea de sine sunt primii pași în dezvoltarea și dobândirea 
sensibilității culturale și a sensibilității la diversitate. Acest lucru necesită angajament personal și 
voință. Instrumente precum auto-monitorizarea și tehnicile de tip mindfulness precum jurnalul, se 
pot dovedi utile. În ceea ce privește cunoștințele, practicienii în carieră trebuie de asemenea să se 
mențină la curent cu informațile și să se educe continuu atât în ceea ce privește cercetarea empirică 
și literatura de specialitate, cât și pe un spectru mai larg de probleme culturale, politice și de 
diversitate.  

Pornind de la cunoștințe, conștientizarea culturală și a diversității poate fi dezvoltată și prin activități 
comportamentale ca de exemplu explorarea individuală prin arte, activități experiențiale sau 
activități de asumare a perspectivei. Fie că sunt arte vizuale (de exemplu arhitectură și pictură), 
literare sau arte ale spectacolului (de exemplu dans, muzică, cinema și teatru), ele toate transmit 
elemente (sub-) culturale ce pot fi exploatate.  

În plus, practicienii în carieră pot beneficia în mare măsură de activități experientiale. O activitate 
experiențială este una care obligă “elevul” să utilizeze materialul, și să-l experimenteze mai degrabă 
decât să-l învețe. Exemple de astfel de activități pot fi găsite în Laszloffy și Habekost (2010) și sunt 
descrise mai jos: 

• Participarea la un eveniment (social, politic religios) în care subiectul este în minoritate; 
• Expunerea la o religie față de care a avut unele reacții negative, prin participarea la serviciul 

religios și conversația cu unul dintre membri; 
• Plimbare ținându-se de mână cu cineva de același sex și purtând un ecuson-curcubeu; 
• Îndeplinirea rolului sexului opus timp de o zi, inclusiv: modul cum merg, se îmbracă și vorbesc;  
• Participarea la o oră legat la ochi și stând în scaunul cu rotile timp de 4 ore ; 

În cele din urmă, luarea de perspectivă provoacă indivizii să se pună în locul altei persoane dintr-un 
grup marginalizat. Studiile arată că luarea de perspectivă poate declanșa empatia și poate îmbunătăți 
comportamentul participanților, nu doar față de grupul țintă dar și față de grupurile marginalizate. 
Doar scriind câteva propoziții și imaginând provocările distincte cu care s-ar putea confrunta o 
minoritate marginalizată, poate îmbunătăți atitudinile pro-diversitate și intențiile comportamentale 
față de aceste grupuri (Lindsey et al., 2015). Cercetările arată că atunci când oamenii se angajează în 
mod activ în luarea de perspectivă, este mai probabil să simtă empatie cu subiecții acesteia, și pot să 
devină mai preocupați de necazurile lor (Betancourt, 1990), să înțeleagă sau să se identifice cu 
experiențele lor (Egan, 1990), să aibă sentimente pozitive în legătură cu realizările lor (Aron, Aron, 
Tudor, & Nelson, 1991), și să își dorească să ajute sau să se angajeze în alte comportamente 
prosociale (Batson et al., 2002). În consecință, sentimentele empatice conduc la o preocupare 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-014-9384-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-014-9384-3
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crescută față de starea de bine a celorlalți; ca atare, o persoană este mai predispusă la a avea atitudini 
pozitive față de ceilalți decât sunt oamenii care nu simt empatie (Madera et al., 2011). 
Pe scurt tipurile de antrenament pentru diversitate pot să includă doar conștientizare, doar 
comportament sau o combinație a celor două componente (Bezrukova et al., 2012). Trainingul pentru 
conștientizare se centrează pe obiectivul de a face ca participanții să devină mai conștienți de 
propriile lor ipoteze culturale și ale altora, de valori, și prejudecăți (Robinson & Bradley, 1997; Baba 
& Hebert, 2004). Trainingul pentru dezvoltarea abilităților (comportamentale) educă participanții cu 
privire la monitorizarea propriilor acțiuni și răspunsuri adecvatete la diferențele specifice, cum ar fi 
identificarea și depășirea barierelor de comunicare inter-rasială și activități de luare a perspectivei. 
Teoriile învățării sugerează că participanții își pot înțelege mai bine comportamentul (fiind conștienți 
de motivul pentru care fac ceea ce fac) atunci când trainingul pentru diversitate combină atât 
componentele de conștientizare cât și cele comportamentale, mai degrabă decât atunci când se 
fixează doar asupra uneia dintre ele (Raelin, 1997). 
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