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Abstract: Even if we value it or not, diversity is an intrinsic dimension of everyday life.
Valuing the differences, respect for others and openness to them, equal treatment given to all,
regardless of ethnicity, religion, language, age, gender, are just some of the new demands
addresses to the school, under the impact of diversity.
Considering that ethnic, religious and cultural diversity should not be a "source" generating
discrimination, segregation , conflicts and so on, but should be valued and seen as an
opportunity for change, for personal and social development, as a means of knowledge and
self-awareness, we focus this study on the analysis of the specific way in which the school and
the teachers develop a reaction more or less appropriate to differences and diversity.
In this context, we focused our reflection on some important aspects of the learning
environment: the extent to which the design and the implementation of didactic activity
involves the reporting to some pedagogical principles and values such as valuing differences,
respect and openness to otherness, equal educational opportunities for all children, fairness,
cooperation, etc.; the identification of some relevant indicators on the presence of
discrimination in the teaching practices of teachers
The premise of our study is one according to which educational practice confirms that most of
the times, educators prove to be insufficiently trained to effectively manage diversity in the
classroom. For this reason, often, they prefer to ignore the differences between students and
more, to support a monocultural educational approach, "promoting" attitudes, behaviors and
discriminatory practices of segregation and labeling.
Keywords: diversity, discrimination, intercultural education, intercultural competence,
pedagogical values

Introducere
Trăim într-o lume „multicoloră”, o lume cu o diversitate de culturi, de valori, de
paradigme. Este necesar să înţelegem, astăzi mai mult decât oricând, că singura cale de a
surmonta conflictele interetnice/interculturale/interreligioase, din ce în ce mai frecvente, şi de
a construi un sat global armonios, este cea a toleranţei, a respectului pentru diversitate, a
înţelegerii, a acceptării şi valorizării adecvate a alterităţii, a echilibrului etc.. Este calea spre o
societate interculturală, în cadrul căreia interacţiunile dintre oameni, grupuri, culturi sunt
promovate, iar diferenţele nu mai sunt doar tolerate sau ignorate, ci sunt recunoscute,
acceptate şi valorificate adecvat. Într-o astfel de societate, prejudecăţile, stereotipurile,
discriminarea, segregarea sunt din ce în ce mai puţin prezente, iar principiul „toţi diferiţi, toţi
egali“ tinde să devină o realitate, şi nu rămâne doar un simplu slogan.
Educatorii reprezintă principala resursă, atâta vreme cât ne dorim să clădim în mod
real o societate interculturală, o societate al cărei profil axiologic să includă valori precum:
respectul pentru diversitate, echitatea, toleranţa, solidaritatea, cooperarea etc.. În acest sens,
pentru a-i abilita pentru abordarea corectă a diversităţii din spaţiul şcolii, formarea lor
interculturală reprezintă un demers necesar. Respectarea şi valorizarea diferenţelor, asigurarea
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egalităţii şanselor în educaţie pentru toţi elevii, depăşirea etnocentrismului şi acceptarea
alterităţii trebuie să se materializeze în practici educaţionale valorificate constant în procesul
de învăţământ şi să nu rămână doar simple principii teoretice.
Discriminarea în sala de clasă
Dimensiunea etnică, religioasă şi, în special, culturală a clasei de elevi reprezintă o
provocare pentru educatori. Este greu sau aproape imposibil ca în spaţiul clasei să identifici
elevi care împărtăşesc aceleaşi valori culturale, au acelaşi pattern sau background cultural.
Provenind din medii socio-familiale diferite, elevii „aduc” cu ei valori diferite, atitudini şi
comportamente diverse, moduri de a gândi, de a simţi şi acţiona variate, experienţe de viaţă
puternic individualizate afectiv şi nu numai. Clasa de elevi este o realitate cu mii de nuanţe, o
realitate „multicoloră”, este un spaţiu multicultural.
De cele mai multe ori, educatorii, puşi în faţa diversităţii din spaţiul clasei, se
dovedesc a fi insuficient instrumentaţi pentru a o gestiona eficient. Tocmai de aceea, frecvent,
preferă să facă abstracţie de diferenţele dintre elevi, ignorând faptul că aceştia preiau necritic
atitudinile, comportamentele, sentimentele manifestate şi dezvoltate de către adulţii din jurul
lor. Iată de ce rolul educaţiei şi al educatorilor este crucial în formarea unei atitudini pozitive
faţă de ceea ce înseamnă diversitate sau diferenţă. „Ca adulţi care lucrează în domeniul
educaţiei, consideră Andruszkiewicz şi Prenton (2007), avem toţi responsabilitatea să fim
conştienţi în special de prejudecăţile şi credinţele pe care noi înşine le-am dezvoltat în timpul
devenirii noastre. Avem responsabilitatea să înfruntăm ignoranţa şi prejudecata şi să ne
asigurăm că prejudecăţile şi stereotipurile nu sunt transmise de la o generaţie la alta”.
În acest context, ne întrebăm: în ce măsură profesorii se pliază pe realităţile evidente
ale clasei de elevi? Proiectează şi susţin ei un demers educaţional bazat pe valorificarea
diversităţii, a diferenţelor dintre copii? Percep aceste diferenţe ca fiind o sursă de îmbogăţire,
de dezvoltare personală şi socială, sau mai degrabă le neglijează?
Încă de la vârste foarte fragede, copiii sesizează diferenţele dintre oameni. Mai mult,
ei „interpretează” aceste diferenţe şi pot dezvolta sentimente negative faţă de oamenii altfel.
„Copiii care sunt diferiţi de majoritate în vreun fel pot chiar începe să aibă sentimente
negative faţă de ei înşişi, dacă simt că deosebirea aceasta este percepută ca fiind ceva „mai
puţin normal“ sau „mai puţin bun“. De aceea, este important ca adulţii să aibă atitudini
pozitive faţă de diferenţe, aşa încât, în loc să dezvolte sentimente negative, copiii să crească
fiind conştienţi că şi oamenii care sunt diferiţi de ei sunt interesanţi, atractivi, sunt colegi de
joacă plăcuţi etc.” (Andruszkiewicz, Prenton 2007, 50).
Dezvoltând, în general, un demers educaţional monocultural, profesorii nu numai că
nu adoptă o atitudine pozitivă faţă de diferenţe, ci „introduc” în spaţiul clasei atitudini,
comportamente şi practici discriminatorii, de segregare, de etichetare, pornind de la premisa
conform căreia cultura majoritară trebuie diseminată către toţi elevii pentru a asigura
adaptarea şi integrarea tuturor în statul-naţiune. Loiale culturii naţionale, de cele mai multe
ori, cadrele didactice „împărtăşesc” exclusiv valorile acesteia, care se transformă, pentru
elevi, în „cod” de acces la reuşita şcolară. Şansele de a interioriza acest „cod” şi a-l
transforma în instrument operaţional, cu rol facilitator pentru învăţare, nu sunt însă egale
pentru toţi elevii. Cei care, pe traseul socializării primare din familie, s-au familiarizat cu
reperele de bază ale culturii majoritare, au deja asigurate premisele pentru reuşita şcolară.
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Ceilalţi sunt supuşi unui proces de discriminare, profesorii raportându-se la ei prin prisma
reprezentărilor, prejudecăţilor, stereotipiilor, convingerilor şi propriilor expectanţe faţă de un
altul diferit prin etnie, religie sau cultură. Asistăm deseori la situaţii în care elevii aparţinând
unei etnii, religii sau culturi minoritare, sunt etichetaţi ca având „probleme de comportament”,
„dificultăţi în învăţare” sau incluşi în categoria „copii cu CES”. Expectanţele cadrelor
didactice faţă de aceşti copii sunt mai mici, cu efecte imediate asupra stimei de sine, implicării
în activităţile şcolare şi, implicit, asupra rezultatelor obţinute. Potenţialul acestor elevi,
resursele lor reale nu sunt cunoscute şi valorificate. De cele mai multe ori, sunt ignoraţi,
„dirijaţi” către periferia clasei de către un dascăl a cărui menire este, de fapt, să asigure şanse
egale la educaţie.
Aceşti copii riscă să devină victime ale unui sistem de învăţământ, opac şi
impermeabil, şi ale unor profesori, de cele mai multe ori, rigizi, conservatori, gata să
„reacţioneze” la orice intruziune a unor valori străine de cultura naţională.
Diversitatea însă, etnică, religioasă, culturală, nu trebuie să fie „sursa” generatoare de
discriminări, segregări, conflicte etc., ci trebuie valorificată şi percepută ca oportunitate de
dezvoltare, de schimbare, de îmbogăţire personală, de către fiecare dintre actanţii
educaţionali, şi, deopotrivă, ca modalitate de cunoaştere şi autocunoaştere.
“Pentru educaţie a sosit timpul de a face propriii actori să înţeleagă că diversitatea este
prezentă în fiecare fiinţă umană, că ea nu este un privilegiu al unora sau motiv de excluziune a
altora. Oricare ar fi sistemul de referinţă, diversitatea este o bogăţie ce trebuie valorizată”
(Bârlogeanu, 2006, 67).
Percepţia elevilor asupra practicilor discriminatorii ale profesorilor
Premisa studiului nostru este aceea confom căreia practica educaţională confirmă
faptul că, de cele mai multe ori, educatorii se dovedesc a fi insuficient instrumentaţi pentru a
gestiona eficient diversitatea din spaţiul clasei. Frecvent, ei fac abstracţie de diferenţele dintre
elevi şi, mai mult, susţin un demers educaţional bazat pe valorificarea unor atitudini,
comportamente şi practici discriminatorii.
Obiectivele studiului întreprins au constat în:
- investigarea opiniilor subiecţilor cu privire la prezenţa discriminării în şcoală, a
modului de manifestare a acesteia, a situaţiilor în care se manifestă pregnant;
- identificarea principalilor factori ce stau la baza practicilor discriminatorii ale
profesorilor în spaţiul educaţional;
- evidenţierea unor măsuri ce trebuie adoptate pentru prevenirea/combaterea practicilor
discriminatorii ale profesorilor.
Cercetarea este de tip cantitativ, realizată pe un eşantion de 84 de elevi, structurat, eterogen, de
intenţionalitate. Metoda de cercetare utilizată a fost ancheta pe bază de chestionar. Chestionarul aplicat a
inclus atât întrebări cu răspuns închis (de tip scală), cât şi întrebări deschise.
Unul dintre itemii chestionarului a vizat opinia subiecţilor cu privire la respectarea principiului
egalităţii de şanse în educaţie. 25% dintre repondenţi consideră că acest principiu se respectă în şcoală,
dar o proporţie semnificativă de subiecţi (75%) consideră că acest principiu este încălcat. Solicitându-lise să explice opţiunea pentru un anumit răspuns, elevii care au răspuns afirmativ au invocat argumente
de tipul: toţi copiii au drepturi egale şi acestea sunt respectate, toţi elevii au acces la educaţie şi sunt
trataţi nediferenţiat în spaţiul şcolii.
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Repondenţii care au apreciat că acest principiu nu se respectă în şcoală, aduc argumente
numeroase în sprijinul alegerii făcute, ce ar putea fi sintetizate astfel:
- profesorii au elevi ”preferaţi” (de obicei, copii care provin din medii familiale favorizate din
punct de vedere socio-cultural şi economic sau cei care obţin rezultate şcolare de nivel superior),
pe care îi solicită constant în cadrul activităţilor, le supraestimează resursele personale,
neglijându-i/ignorându-i pe ceilalţi;
- mulţi elevi sunt discriminaţi, în special cei cu dizabilităţi, cei care provin din medii
familiale defavorizate sau cei care fac parte din etnia rromă.
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Figura nr. 1. Percepţia elevilor cu privire la respectarea principiului egalităţii de şanse
Concluzionând, putem afirma că, în percepţia subiecţilor cercetării, principiul
egalităţii de şanse în educaţie este cel mai adesea încălcat.
Un alt item al chestionarului s-a focusat pe cercetarea opiniilor elevilor de liceu cu
privire la măsura în care discriminarea este un fenomen prezent în şcoală. Urmărind
distribuţia răspunsurilor oferite (Figura nr. 2), sesizăm plasarea acestora pe treptele superioare
ale scalei, ceea ce indică prezenţa acestui fenomen în şcoală într-o măsură moderată 35,71%, în mare măsură - 28,57% şi în foarte mare măsură - 10,71%. Doar 21,34% dintre
elevii chestionaţi consideră că discriminarea este prezentă în şcoală în mică măsură şi 3,57%
în foarte mică măsură. Se confimă astfel opinia exprimată de noi în debutul acestui studiu,
conform căreia discriminarea reprezintă un fenomen prezent în viaţa şcolii.
3,57%
10,71%
21,43%

în foarte mare măsură
28,57%

în mare măsură
într-o măsură moderată
în mică măsură

35,71%

în foarte mică măsură

Figura nr. 2. Percepţia elevilor cu privire la prezenţa discriminării în şcoală
Li s-a solicitat repondenţilor să acorde ranguri factorilor care generează discriminarea
în şcoală/sala de clasă, în funcţie de ponderea pe care consideră că o au în declanşarea acestui
fenomen: condiţie socială/familială, etnie, religie, gen, dizabilităţi fizice/psihice, alţi factori.
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Din analiza răspunsurilor furnizate, putem observa că cei mai mulţi subiecţi acordă
rangul 1 condiţiei sociale/familiale a elevilor, urmată de etnie şi dizabilităţile fizice şi psihice,
în procente egale. Rangul 3 a fost alocat apartenenţei la un anumit cult religios şi/sau la un
anumit gen.
Următoarea întrebare a chestionarului a vizat investigarea opiniilor elevilor în ceea ce
priveşte situaţiile în care se manifestă mai evident discriminarea. Astfel, aşa cum se poate
observa în figura de mai jos, cei mai mulţi dintre subiecţi consideră că discriminarea se
manifestă cel mai evident în actul evaluării (82,14%), celelalte situaţii/contexte educaţionale
menţionate obţinând procente nesemnificative (situaţiile de predare-învăţare - 10,71%,
activităţile extraşcolare - 7,14%).
7,14% 7,14%10,71%
în situațiile de predare-învățare
în actul evaluării
82,14%

în timpul derulării activităților
extrașcolare

Figura nr. 3. Situaţiile în care se manifestă mai evident discriminarea
Pentru a surprinde modul în care se manifestă discriminarea, pentru a identifica
practicile discriminatorii ale profesorilor, li s-a solicitat subiecţilor prezentarea unei situaţii
concrete în care ei sau colegi de-ai lor au fost discriminaţi. Cele mai multe dintre situaţiile
descrise au făcut referire la discriminare în actul evaluării şi contexte discriminatorii ce au la
bază etnia (elevii rromi sunt, în general, etichetaţi ca fiind incapabili să răspundă adecvat
sarcinilor şcolare sau ca elevi cu probleme de comportament). Răspunsurile furnizate de
repondenţi la acest item întăresc şi confirmă concluziile formulate la itemii anteriori.
Prin intermediul următorului item al chestionarului, s-a urmărit identificarea opiniei
subiecţilor chestionaţi cu privire la măsura în care ei consideră că elevii care aparţin etniei
majoritare reuşesc să se plaseze mai uşor în zona succesului şcolar, comparativ cu cei care
reprezintă o etnie minoritară în spaţiul şcolii/clasei. Cei mai mulţi dintre subiecţi au răspuns
afirmativ (78,57%), în timp ce procentul celor ce au răspuns negativ este unul foarte mic, doar
3,57%. Această distribuţie a răspunsurilor (Figura nr. 4) ne conduce către concluzia că
apartenenţa la o anumită etnie reprezintă un factor extrem de important în determinarea
succesului/eşecului şcolar.
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Figura nr. 4. Impactul factorului etnic asupra succesului şcolar
Un alt item se concentrează pe impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare
ale elevilor. Astfel, subiecţii au fost întrebaţi dacă ei consideră că elevii care provin dintr-un
mediu familial favorizat şi favorizant din punct de vedere socio-economic, reuşesc să obţină
mai uşor rezultate şcolare supramedii, comparativ cu cei care provin din medii familiale
defavorizate/defavorizante (familii cu nivel socio-economic scăzut). Putem constata, din nou,
aşa cum reiese din Figura nr. 5, că procentul celor ce au optat pentru un răspuns afirmativ este
mult mai mare decât al celor care aleg varianta de răspuns negativ: 82,14% faţă de 14,29%.
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Figura nr. 5. Impactul mediului socio-familial asupra rezultatelor şcolare
Solicitând subiecţilor să estimeze evoluţia nivelului de discriminare în sistemul
educaţional, în ultimii ani, observăm că 42,86% dintre aceştia consideră ca nivelul de
discriminare a rămas la fel, 39,28% apreciază că acesta a crescut şi doar 17,86% dintre
repondenţi afirmă că a scăzut. Analiza răspunsurilor (Figura nr. 6) ne conduce către
evidenţierea unei realităţi îngrijorătoare, şi anume faptul că în ultimii ani, deşi au fost adoptate
o serie de măsuri de prevenire, de combatere a discriminării în şcoli, efectele obţinute sunt
departe de cele aşteptate, atât timp cât, în percepţia unui procent semnificativ din elevii
chestionaţi, fenomenul a luat amploare.
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Figura nr. 6. Evoluţia nivelului de discriminare în sistemul educaţional, în ultimii ani
Prin intermediul ultimului item al chestionarului, le-am cerut chiar celor care devin
subiecţi ai discriminării în şcoală să propună un set de măsuri ce trebuie adoptate pentru
prevenirea/combaterea practicilor discriminatorii ale profesorilor. Propunerile repondenţilor
în acest sens sunt numeroase şi diferite, unele dintre acestea încadrându-se în categoria
măsurilor pozitive, constructive, de încurajare şi susţinere a profesorilor, altele având mai
degrabă un caracter punitiv, coercitiv.
În prima categorie, putem înregistra următoarele măsuri sugerate de elevi:
- asigurarea unei mai bune cunoaşteri a elevilor, a mediului socio-familial de
provenienţă a acestora;
- includerea informaţiilor despre interculturalitate în curriculum-ul şcolar;
- organizarea unor cursuri de formare iniţială şi continuă a profesorilor focusate pe
problematica interculturalităţii;
- organizarea de activităţi extraşcolare pe tema interculturalităţii;
- adoptarea unui stil managerial şi de predare democratic, bazat pe comunicare,
înţelegere şi consideraţie faţă de toţi elevii;
- combaterea practicii etichetării prin creşterea gradului de toleranţă al profesorilor,
informarea lor permanentă în ceea ce priveşte egalitatea de şanse în educaţie;
- sporirea gradului de obiectivitate a profesorilor, în special în cadrul procesului de
evaluare;
- introducerea uniformelor în toate şcolile, măsură ce poate contribui la reducerea
diferenţelor sociale dintre elevi etc..
Din cea de-a doua categorie, pot fi menţionate următoarele propuneri ale
repondenţilor:
- sancţionarea profesorilor care utilizează practici educaţionale discriminatorii, prin
avertismente şi alte tipuri de măsuri;
- limitarea deptului de a-şi exercita profesia pentru o perioadă de timp şi chiar
excluderea din sistemul de învăţământ;
- supravegherea riguroasă a cadrelor didactice, prin verificarea orelor de curs/asistenţa
la ore, montarea de camere de supraveghere etc..
Concluzii
Analiza şi interpretarea datelor obţinute în cadrul studiului investigativ întreprins au
generat următoarele idei concluzive:
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discriminarea este un fenomen prezent în spaţiul educaţional, fenomen care, de cele
mai multe ori, nu este gestionat adecvat;
principalii factori care stau la baza practicilor discriminatorii ale profesorilor sunt:
mediul socio-familial de provenienţă al elevilor, etnia, dizabilităţile fizice/psihice,
religia şi genul;
mediul socio-familial şi etnia reprezintă factori determinanţi ai succesului/insuccesului
şcolar;
demersul evaluativ este amprentat pregnant de practicile discriminatorii ale
profesorilor.

În acest context, pentru a preveni şi combate discriminarea în sala de clasă,
considerăm necesar ca profesorii să implementeze practici educaţionale prin care să
demonstreze şi să cultive respectul pentru diversitate, promovând metodele şi tehnicile
interactive, încurajând învăţarea prin colaborare, comunicarea instituită între elevi şi
interînvăţarea în grupuri de lucru eterogene. Astfel, elevii îşi vor „împărtăşi” din propriile
valori, vor învăţa să empatizeze cu un altul diferit, să accepte perspective şi puncte de vedere
diferite de ale lor, vor învăţa toleranţa şi respectul pentru alteritate, pentru diversitate, având
ca model comportamentul didactic al propriilor profesori.
De asemenea, echitatea trebuie să devină o componentă intrinsecă a demersului
educaţional, elevii fiind ajutaţi să decripteze şi să internalizeze semnificaţia aserţiunii „ne
naştem egali”, deci avem aceleaşi drepturi fundamentale. În acelaşi timp însă, vor înţelege că
orice practică, orice comportament sau atitudine care intră în contradicţie cu drepturile omului
este condamnabil(ă), fiind etichetat(ă) ca intoleranţă, discriminare, rasism etc..
Pentru a asigura asimilarea corectă a semnificaţiei conceptului echitate, primii care
trebuie să exemplifice „transferul” în conduită al principiului echităţii sunt profesorii. „Astfel,
echitatea accesului la resurse educaţionale, a participării la actul educativ, dar şi echitatea din
punct de vedere al aşteptărilor faţă de performanţele şcolare şi de competenţele copiilor, sunt
condiţii fără de care elevul nu va conştientiza cu uşurinţă necesitatea de a respecta, la rândul
său, principiul echităţii” (Ivasiuc, Koreck, Kővári, 2010, 15-16).
Cultivând respectul pentru diversitate, promovând practici bazate pe echitate,
respectându-şi elevii, indiferent de apartenenţa lor la o anumită etnie, religie sau cultură,
cadrele didactice vor asigura un fundament solid pentru educaţia interculturală.
Astfel, interculturalitatea va fi nu numai o componentă a şcolii, în ansamblu, ci se va
regăsi în fiecare clasă, în conduita didactică a fiecărui profesor şi va avea corespondent în
atitudinea şi comportamentul fiecărui elev.
Chiar dacă procesul de formare a competenţei interculturale îşi poate găsi un cadru
propice pe oricare dintre palierele educaţiei – formal, nonformal, informal -, fundamentul
acestei competenţe este asigurat, în principal, prin intermediul activităţilor instructiveducative derulate în şcoală. Reperele care orientează munca profesorilor în acest sens vizează
formarea capacităţii de:
 a coopera cu colegii pentru soluţionarea sarcinilor primite;
 a construi împreună cu ceilalţi elevi un cod comportamental comun, privind
reacţiile lor în situaţii de credinţe, norme, principii, valori, divergenţe de opinii;
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 a conştientiza caracteristicile propriei persoane, caracteristici derivate din mediul
cultural de provenienţă şi a le valorifica în contexte corespunzătoare;
 a observa şi evalua comportamentele colegilor, în vederea raportării comparative
la acestea;
 a stabili anumite repere (modele de personalitate, elemente simbolice) şi a le
urmări pe parcursul evoluţiei proprii;
 a se adapta şi integra într-un colectiv, în medii interculturale (Mara, 2008, 75).
Facilitând realizarea acestor „achiziţii”, cultivând sistematic valorile pedagogice
circumscrise educaţiei interculturale - deschiderea faţă de celălalt, toleranţa, respectul pentru
diversitate, acceptarea celuilalt, diferit de sine etc., profesorii demonstrează eficienţa propriei
competenţe interculturale şi transformă diferenţele dintre elevi în surse ale dezvoltării
pesonale şi sociale.
Pentru a putea pune în practică toate acestea, profesorii trebuie să valorifice maximal
potenţialul fiecărui elev, să manifeste expectaţii înalte faţă de toţi elevii şi să stabilească relaţii
suportive şi constructive cu aceştia (Pollard, 2008).
Astfel, şcoala şi clasa de elevi nu vor mai fi spaţiu al discriminării, al conflictelor şi
tensiunilor, ci medii, prin excelenţă, ale comunicării şi relaţionării armonioase, ale cooperării
şi valorizării tuturor; medii cu adevărat democratice, bazate pe respectul faţă de celălalt,
indiferent de cine este acesta, de etnie, religie sau model cultural de apartenenţă.
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