












Echipa de proiect



































C) Comunicarea intercultura

























Cunoºtinþe Abilitãþi Atitudini 

· Cunoºtinþe despre cultura, valorile, 

ritualurile ºi semnificaþia gesturilor din 

cultura cu care vrem sã comunicãm 

· Ascultarea activã 

· Punerea întrebãrilor  

· Acordarea de feedback  

· Deschidere 

· Toleranþã 

· Amabilitate 
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Libanul este o þarã aºezatã între Israel ºi 
Siria.

În Liban  95% din populaþie este arabã, 
4% armeanã ºi 1% reprezintã alte etnii. 
Mulþi libanezi creºtini nu se identificã ca 
fiind arabi, ci mai degrabã descendenþi ai 
strãvechilor Cananites ºi preferã sã li se 
spunã fenicieni.

Limba oficialã în Liban este conform 
Constituþiei libaneze limba arabã. 
Majoritatea libanezilor vorbesc atât 
araba, cât ºi franceza sau engleza.

Diferenþele predominante dintre libanezi 
sunt cele legate de religie, dintre 
musulmani ºi creºtini, raportul dintre cele 
douã religii fiind destul de strâns.
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Preºedintele Libanului este întotdeauna creºtin, iar primul ministru  ºi 
purtãtorul de cuvânt sunt musulmani.

Religia are implicaþii în tot ce înseamnã culturã. Legile care þin de familie- 
divorþ, separare, custodie minori, moºtenire- sunt folosite în tribunalele 
religioase,  iar sistemul nu este la fel pentru toatã lumea.

Majoritatea populaþiei Libanului trãieºte în mediul rural. 

Libanezii valoreazã foarte mult numele, onoarea. În egalã mãsurã 
familia este o valoare, de aceea familia este vãzutã ca responsabilã 
pentru comportamentul membrilor sãi.

Demnitatea, onoarea ºi reputaþia joacã un rol extrem de important 
pentru orice libanez.

Libanezii se feresc sã punã alte persoane în situaþii penibile atunci când 
se aflã în context public.
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Libanezii sunt mândri de tradiþia ºi ospitalitatea lor. A avea un musafir în 
casã este considerat a  fi o onoare în Liban.

Oaspeþii sunt serviþi cu ceai ºi cafea, refuzul acestora însemnând o ofensã 
adusã gazdei.  

Maniera de a saluta în Liban este un amestec de influenþe franceze ºi 
musulmane/arabe. Întotdeauna un zâmbet larg, o strângere de mânã, 
spunându-se în acelaºi timp ºi ,,Marhaba”, va fi bine primitã.

Prietenii apropiaþi se vor saluta  prin sãrutarea obrajilor de 3 ori, 
alternând obrajii. 

Când salutaþi un libanez, acordaþi-vã timp sã-l întrebaþi de familie, 
sãnãtate, acest lucru creând o apropiere între interlocutori.

Cadourile se oferã libanezilor nu doar cu ocazia zilelor de naºtere sau 
alte ocazii speciale. Cadourile fac parte din cultura libanezã. Valoarea 
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financiarã a cadoului nu este atât de importantã pentru cã acesta este 
valorat de libanezi  ca gest ºi semnificã de fapt prietenia.

Dacã sunteþi invitat sã faceþi o vizitã unui libanez, se obiºnuieºte ca 
invitatul sã aducã flori sau dulciuri. Dacã vizitaþi o familie musulmanã, 
cadoul pe care îl  aduceþi va fi dãruit bãrbatului care este gazdã. 
Cadourile pot fi date atât cu mâna dreaptã, cât ºi cu ambele mâini (este 
de evitat a se înmâna atenþiile cu mâna stângã).

Dacã sunteþi invitat în casa unui libanez, este de preferat sã evitaþi 
subiecte de discuþie precum religia, politica, rãzboiul, în cazul în care 
gazda nu se simte confortabil.

În întâlnirile oficiale libanezii se comportã formal, însã vor încerca în 
permanenþã sã fie ospitalieri ºi plãcuþi.

Salutul obiºnuit pentru un libanez înseamnã o strângere de mânã care 

ª
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ª
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uneori poate fi mai lungã, dar ºi contact vizual direct. De obicei salutul 
este acompaniat de schimbul de curtoazii (familie, sãnãtate, etc.).  
Adresarea se face menþionându-se ºi titlul pe care-l are persoana 
respectiva (domn, doamna, doctor, etc.). Dacã titlul este în arabã, atunci 
este adãugat numelui mic. Dacã titlul este în englezã sau franceza, va fi 
adãugat numelui de familie.

Libanezii utilizeazã în comunicarea lor contactul vizual direct ºi contactul 
fizic. Contactul vizual reprezintã pentru libanezi încredere, sinceritate, 
onestitate. Singura situaþie în care contactul vizual direct ºi prelungit 
poate fi considerat o ofensã este atunci când interlocutorul este o 
persoanã în vârstã.

Valorând onoarea, libanezii comunicã informal ºi neagresiv. Contextul 
discuþiei joacã un rol important în înþelegerea mesajului. Se aºteaptã ca 
interlocutorul  sã înþeleagã ceea ce i se transmite, limbajul non-verbal 
fiind folosit la maximum pentru transmiterea unui mesaj.

ª

ª
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Libanezii sunt personane care nu obiºnuiesc sã-ºi piardã cumpãtul în 
public, acest lucru însemnând pentru ei lipsã de caracter. 

Libanezii se comportã politicos ºi aºteaptã acelaºi tratament din partea 
interlocuto-rului. În momentul în care simt cã propria onoare le-a fost 
provocatã, vor arãta acest lucru ridicând tonul ºi gesticulând cu mâna.

În context oficial, punctualitatea este apreciatã de cãtre libanezi. Înainte 
de începerea discuþiilor, este important sã se dialogheze lejer (familie, 
sãnãtate, etc), stabilindu-se astfel raportul ºi încrederea între 
interlocutori.

În Liban, întâlnirile oficiale nu au un caracter privat ridicat, în sensul în care 
întreruperile datorate intrãrilor altor oameni, telefoanelor, nu sunt 
considerate  a fi dãunãtoare întâlnirii.
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Indienii prefera sa faca afaceri cu oameni 
pe care îi cunosc.

Legaturile au la baza încrederea si 
respectul.

Ar fi o buna idee sa va prezinte altcineva. 
Acest lucru va va oferi imediat 
credibilitate.

Atunci când comunicati cu un indian, 
adesea acesta va va spune ceea ce doriti 
sa auziti din politete. Este mai bine sa aveti 
rabdare si sa urmariti actiunile care 
urmeaza actului comunicarii.

Indienii tind sa foloseasca mai mult un stil 
de comunicare indirect decât direct.

Cultura indianã
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Un lucru de care trebuie avuta grija este ,,miscarea din cap”. Ca sa fie 
politicosi si pentru a nu parea indiferenti, multi indieni nu va vor spune 
niciodata Nu. Daca raspund cu Da la o întrebare în timp ce-si înclina capul 
(un amestec între clatinat si dat din cap), acel Da înseamna în general Nu.

Spatiul personal într-o conversatie în India difera de la o subcultura la 
alta. În general hindusii stau cam la un metru, un metru si jumatate distanta 
de persoana cu care vorbesc.

Indienii nu tin cont de spatiul personal în trenuri si autobuze, acolo unde 
toata lumea e îngramadita.

Rareori femeile si barbatii arata vreo apropiere fizica în public. 
Atingerea de orice fel dintre o femeie si un barbat, în special atunci când 
nu sunt rude poate fi interpretata ca flirt.

Atingerea fetei cu mâna pentru a arata afectiune este folosita mai mult în 
cadrul familiei, în special între mame si copii.
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Exista o gluma acceptata de toti indienii în legatura cu TSI (timpul 
standard indian). Acest lucru înseamna ca daca ai o întâlnire la prânz poti 
sa te astepti ca invitatii sa soseasca sau întâlnirea sa înceapa undeva cu 
30 de minute pâna la o zi întârziere. Este bine sa te astepti la o întârziere 
de o ora (desi nu ar trebui sa se întârzie mai mult de 15 minute).

Timpul este vazut ca o eternitate. Indienii au de obicei o ,,chalta hain” sau 
o atitudine relaxata. Nu este considerat nepoliticos sa întârzii la întâlniri.

Este un obicei sa te descalti la lucru, atunci când mergi în vizita acasa la 
cineva si chiar în anumite magazine. O regula buna de urmat este ca 
atunci când vezi papuci aranjati la usa sa te descalti si tu.

Oamenii se saluta întinzând mâna si miscând din degete cu palma 
orientata în jos.

Clatinarea din cap care este foarte comuna pe tot teritoriul tarii poate 
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însemna ,,Da” în loc de ,,Nu”. Depinde de unghi, de expresie si de viteza 
pentru a-ti da seama care e ,,Da” si care e ,,Nu”.

Sa arati cu degetul este ceva obisnuit. 

De obicei indienii manânca cu mâna dreapta pentru ca mâna stânga este 
considerata murdara. 

Evitati sa atingeti oameni sau sa mutati obiecte cu papucii vostri.

Clipitul intentionat din ochi si fluieratul ar trebui evitate. Scarpinatul 
urechii înseamna sinceritate sau regret, de vreme ce urechile sunt 
considerate sacre. Sa tragi pe cineva de urechi e o mare insulta.

Influentele hinduismului si traditia sistemului de caste au creat o cultura 
care pune accent pe relatii ierarhice bine stabilite. Indienii sunt 
întotdeauna constienti de ordinea sociala si de statutul lor în fata altor 
oameni, fie acestia membrii familiei, prieteni sau straini.

ª

ª

ª

ª

ª
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Toate prieteniile tin cont de ierarhie. La scoala, profesorii sunt numiti guru 
si sunt considerati sursa întelepciunii. Patriarhul, de obicei tatal, este 
considerat conducatorul familiei. Într-o afacere, seful este vazut ca cea 
mai mare sursa de responsabilitate. Toate legaturile au o ierarhie bine 
stabilita si aceasta trebuie stiuta pentru a fi respectata.

Oamenii se definesc în general mai degraba prin grupul din care fac 
parte, decât prin statutul lor de indivizi. O persoana este asociata cu o 
regiune, oras, familie, cariera, religie specifica. Aceasta orientare spre 
grup rezida din legaturile personale pe care indienii le au cu familia.

Indienilor nu le place sa exprime cuvântul NU, fie verbal,  fie non-verbal. 
Pentru a nu te dezamagi, de exemplu, spunând ceva ce nu le convine, 
indienii îti vor oferi raspunsul pe care ei cred ca vrei sa-l auzi.

Acest comportament nu trebuie considerat neonest. Un indian ar fi 
considerat foarte nepoliticos sa nu-i dea unei persoane ceea ce aceasta a 
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cerut. De vreme ce indienilor nu le place sa raspunda negativ, acestia vor 
raspunde afirmativ, dar fara sa dea detalii. Astfel interlocutoul va trebui 
sa urmareasca indiciile non-verbale.

Religia, educatia si statutul social influenteaza salutul în India. Cultura 
indiana este o cultura ierarhica, asa ca se saluta mai întâi persoana cea 
mai în vârsta. Atunci când va despartiti de un grup, salutati fiecare 
persoana individual. A da mâna este obisnuit mai ales în marile orase, 
printre cei educati, care sunt obisnuiti sa aiba de-a face cu oameni din 
vest. Barbatii dau mâna cu alti barbati si femeile dau mâna cu alte femei; 
cu toate acestea rareori barbatii dau mâna cu femeile, din cauza 
credintelor religioase. Daca nu esti sigur, asteapta ca ei sa intinda mâna.

Barbatii saluta alti barbati si femeile saluta alte femei printr-o usoara 
strângere de mâna, care urmeaza dupa salutul initial ,,namaste”. 
Câteoda ,,namaste” este de ajuns.

ª

ª
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În ceea ce priveste salutul între bîrbati si femei în situatii de afaceri, este 
preferabil sa lasati femeia sa initieze contactul. Multe femei indiene vor 
evita contactul cu barbati în situatii publice. ,,Namaste” este cea mai 
comuna forma de salut.

Cele mai multe întâlniri încep în general cu împreunarea palmelor la 
nivelul pieptului urmate de ,,namaste” ori ,,namaskar”. Oamenii de 
asemenea se apleaca usor.

Atunci când salutati o persoana mai în vârsta trebuie de asemenea sa-i 
atingeti picioarele cu mâna dreapta, apoi sa va atingeti pieptul. Apoi 
urmeaza împreunarea palmelor. Strainii nu trebuie sa faca acest lucru 
decât atunci când întâlnesc o persoana cu statut foarte înalt, ca de 
exemplu conducatorii religiosi. 

Îmbratisarile si saruturile ca forma de salut ar trebui evitate.
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Indienii cred ca prin acordarea de cadouri, trecerea spre lumea de dupa 
moarte este usurata.

Cadouri constând în bani sunt oferite prietenilor sau membrilor familiei 
pentru a sarbatori evenimente precum nasterea, moartea sau casatoria.

Pentru cel ce primeste cadoul, nu valoarea acestuia are importanta, ci 
sinceritatea cu care este oferit. 

Daca sunteti invitat de o familie indiana la masa nu este necesar sa duceti 
un cadou. Daca totusi duceti un cadou acesta nu va fi refuzat. 

Nu faceti cadou flori albe pentru ca acestea sunt folosite la înmormântari. 

Galbenul, rosul si verdele sunt culori norocoase, deci încercati sa le folositi 
atunci când ambalati cadoul. 

Nu oferiti cadouri din piele de porc (sau alta piele) sau alcool 
musulmanilor. 
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Cadourile nu sunt deschise când se primesc. 

Desi indienii nu sunt punctuali, se asteapta ca strainii sa ajunga la timp. 

Politicos refuzati prima cafea, primul ceai sau prima gustare. Veti fi 
întrebat de nenumãrate ori. Refuzul primei invitatii este parte din 
protocol. 

Hindusii nu manânca vita si multi sunt vegetarieni.

Musulmanii nu manânca porc si nu beau alcool.

Sikhnii nu manânca vita. 

Mielul, pestele si puiul sunt cele mai servite mâncaruri la felul principal 
non vegeta-rienilor, pentru ca acestia evita restrictiile grupurilor 
religioase. 
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Marea majoritate a mâncarurilor indiene se manânca cu mâna. 

Daca se ofera tacâmuri, acestea sunt de obicei o lingura si o furculita.

Invitatii sunt serviti adesea într-o anumita ordine: invitatul de onoare este 
servit primul, urmat de barbati. Copiii sunt serviti ultimii. Femeile de obicei 
servesc barbatul si manânca mai târziu. 

S-ar putea sa vi se ceara sa va spalati pe mâini înainte si dupa masa. 

Întotdeauna folositi mâna dreapta pentru a mânca, fie ca folositi 
tacâmuri sau mâncati direct cu mâna.

În unele situatii mâncarea se pune pe farfurie pentru dumneavoastra si în 
alte situatii veti fi lasat sa va serviti dintr-un bol comun.

Daca lasati o mica bucatica de mâncare în farfurie înseamna ca sunteti 
satisfacut de ceea ce s-a servit la masa. 
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Daca terminati toata mâncarea din farfurie înseamna ca înca va este foame.

La întâlnirile de afaceri, barbatii trebuie sa poarte costume 
conservatoare închise la culoare. 

Femeile trebuie sa se îmbrace conservator în rochii sau costume. 

Indienilor le plac titluri ca Profesor, Doctor si Inginer. 

Statutul este determinat de vârsta, cursuri universitare, casta si profesie. 

Daca cineva nu are o diploma de studii, folositi titlul ,,Domnul” sau ,,Doamna”.

Titlurile sunt folosite cu numele sau prenumele unei persoane.

Asteptati sa fiti invitat înainte de a folosi prenumele cuiva fara titlu.   
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În cultura sârbã, familia joacã un rol 
important ºi este o valoare de bazã.

Asemãnãtor culturii româneºti, familia 
oferã membrilor sãi suport, sprijin atunci 
când este cazul.

Bãrbaþii se salutã între ei prin strângerea 
fermã a mâinii ºi pãstrând contactul 
vizual. Între prieteni sau membri ai 
familiei, salutul poate însemna ºi o 
îmbrãþiºare.

Femeile care se cunosc deja se salutã prin 
sãrutarea obrajilor, iar cele care fac 
cunoºtinþã prima datã îºi dau doar mâna.
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Salutul la primele întâlniri va fi formal ºi rezervat.

Sârbii se adreseazã unul altuia cu titlul, urmat de numele de familie. Dacã 
relaþiile între interlocutori sunt apropiate, se poate folosi direct numele 
mic. 

Utilizarea numelui mic se face cu permisiunea interlocutorului.

La întâlnirile sociale, gazda introduce invitaþii, mai întâi doamnele apoi 
domnii.

Întâlnirile profesionale sunt rezervate ºi formale la început. În cazul în 
care veþi participa la o astfel de întâlnire este important de ºtiut cã 
trebuie sã utilizaþi strângerea mâinii ca formã de salut, însoþitã de contact 
vizual ºi o expresie a feþei neagresive; dacã trebuie sã faceþi cunoºtinþã 
cu o doamnã aºteptaþi ca ea sã întindã mâna cãtre dumneavoastrã, 
folosiþi titlul persoanelor cu care veþi sta de vorbã.
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Sârbii preferã un stil de comunicare direct ºi la obiect, însã nu obiºnuiesc 
ca prin aceasta sã cauzeze interlocutorului o situaþie jenantã. Natura 
relaþiei dintre interlocutori determinã cât de direcþi pot fi interlocutorii unii 
cu alþii.

Pentru sârbi, spaþiul personal nu este fundamental, de aceea uneori 
oamenii se îmbrãþiºeazã  ºi se bat pe umãr sau se ating în timp ce 
converseazã.

Contactul vizual direct este apreciat într-o discuþie ºi acesta nu este 
influenþat de genul interlocutorului sau vârsta sa.

Sârbii apreciazã punctualitatea, însã se întâmplã uneori sã nu poatã 
respecta acest aspect.

Este considerat a fi nepoliticos sã foloseºti degetul pentru a arãta înspre o 
persoanã.
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Dacã sunteþi invitat în casa unui sârb, gazda va aprecia dacã îi veþi oferi 
flori, o sticlã de vin sau chiar ciocolatã. Sunt de evitat crizantemele, 
întrucât aceste flori sunt folosite pentru înmormântãri, iar numãrul florilor 
pe care le dãruiþi gazdei trebuie sã fie întotdeuna impar.

Programul întâlnirilor oficiale în Serbia nu este extrem de strict. Agenda 
întâlnirilor este doar orientativã ºi de obicei întâlnirile nu þin seama de 
factorul timp, în sensul în care se pot prelungi peste timpul alocat. 

Sârbii apreciazã discuþiile de curtoazie înainte de discutarea subiectului 
principal al întâlnirii, acest lucru fiind considerat un semn de politeþe.
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[ concluzii ]

omunicarea interculturalã poate fi o mare provocare. Aºa cum se 

poate observa din prezentãrile fãcute þãrilor cuprinse în manual, Clumea este extrem de diversã. Pânã ºi un simplu gest ne poate separa 

sau apropia unii de alþii.

A comunica intercultural se învaþã. Depinde de fiecare dintre noi cât timp ºi 

energie dorim sã alocãm acestui lucru ºi cât de disponibili suntem sã înþelegem ºi 

sã admitem cã nu toatã lumea se ghideazã dupã aceleaºi norme ºi valori ca noi. 

Ca sã învãþãm sã comunicãm într-un mediu intercultural este important sã 

devenim noi înºine mai conºtienþi de identitatea grupului ºi de modul în care 

normele sau valorile grupului ne influenþeazã percepþia pe care o avem 

despre ceilalþi. Este important sã ne înþelegem ºi sã ne cunoaºtem pe noi ca 

oameni, sã ne cunoaºtem gradul de toleranþã, sã ne cunoaºtem stilul de a 

comunica (ce mesaje trimitem, cum ºi în funcþie de ce le interpretãm, ce 
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transmitem prin comunicarea non-verbalã). Poate cã unii dintre noi îºi spun: 

,,Nu trebuie sã ºtiu sã comunic intercultural pentru cã pânã mã întâlnesc cu un 

strãin cu care sã mai ºi vorbesc  mai dureazã ceva vreme”. Însã nu se ºtie 

niciodatã…lumea pare mare, însã datoritã mobilitãþii ºi contextului actual 

suntem mai aproape unii de alþii decât ne-am putea imagina ºi pânã la urmã 

cu toþii ºtim cã viaþa e plinã de surprize.

 Aºadar, provocãrile pot fi uneori plãcute. Sã nu ezitãm sã fim curioºi  de felul 

cum trãiesc oamenii în Turcia, în America, etc. însã nu trebuie sã catalogãm ori 

sã generalizãm în funcþie de ce ne spune cel mai bun prieten sau de ce 

presupunem noi cã ºtim. 

Deschidere, atitudine toleranþã, curaj, acceptarea diversitãþii, informare 

corectã - de ce sã nu încercãm sã vedem ce ne aduc toate aceste lucruri?
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