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THE AFFIRMATION OF IDENTITY THROUGH INTERCULTURAL
EDUCATION IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY SOCIETY
Cristian Stan, Assoc. Prof., PhD, ”Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca
Abstract: In the context of globalization one of the most frequent phenomena that characterize the
contemporary society is that of the workforce immigration. In most cases children accompany their
parents, which requires school attendance in learning institutions where the teaching language is
other than the native language. Contrary to appearances, this situation generates difficulties not only
for the immigrant student but also for the teachers working in the specific institution. Confronted with
the situation of teaching in heterogeneous classes, from a linguistic and cultural point of view, the
teacher needs adequate support on behalf of the school board. The manner in which management is
carried out in schools where the linguistic and cultural pluralism is a reality influences decisively the
quality of the educative process.
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Fenomenul educaţional în general şi educaţia interculturală în special reprezintă una
dintre cele mai importante pârghii de restructurare a societăţii româneşti în vederea angrenării
cu succes a acesteia în procesul deosebit de complex al integrării europene. Confruntată cu
tensiunea dintre naţional şi internaţional ca tendinţă globală, evoluţia societăţii contemporane
poate urma, în condiţiile absenţei unor demersuri instructiv-formative eficiente, traiectorii
greu previzibile, cu consecinţe uneori nefaste şi aproape imposibil de estimat. În vederea
evitării apariţiei unor astfel de situaţii se impune acordarea unei atenţii speciale locului şi
rolului deţinut de educaţia interculturală în cadrul sistemului de învăţământ şi a societăţii în
ansamblul său.
Multă vreme conceptele de multiculturalism şi interculturalitate, de educaţie
multiculturală şi educaţie interculturală au fost considerate ca fiind perfect sinonime. Practica
educativă a reliefat însă faptul că cele două sintagme anterior menţionate au ca referenţial
zone de realitate distincte.
Multiculturalismul are în vedere simpla recunoaştere a existenţei varietăţii culturale a
societăţii contemporane şi se referă la totalitatea demersurilor întreprinse în sensul conservării
şi valorizării individuale şi adeseori individualiste a acestei varietăţi, respectiv a diferenţelor
ce caracterizează diversele arealuri culturale. Din această perspectivă educaţia multiculturală
ar avea rolul de a permite fiecărei culturi în parte să-şi promoveze, prin intermediul unor
acţiuni instructiv-formative adecvate, valorile şi specificul cultural propriu. Altfel spus,
educaţia multiculturală implică o restructurare a fenomenului educaţional în sensul
multiplicării activităţilor pe care acesta le subsumează în funcţie de tipologia variatelor
identităţi culturale specifice unei anumite societăţi.
Reproşurile aduse multiculturalismului în general şi educaţiei multiculturale în special
se referă cu precădere la faptul că, prin intermediul activităţilor puse în joc, aceasta asigură
doar perpetuarea, în cadre strict izolate, a identităţii socio-culturale proprii unui anumit grup,
ignorându-se astfel posibilităţile de depăşire a barierelor lingvistice sau culturale care separă
diversele comunităţi.
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Realizarea unei educaţii de tip strict multicultural promovează, în ultimă instanţă, doar
diferenţele existente între diversele culturi şi identitatea culturală specifică fiecăreia dintre
comunităţile ce compun o anumită societate. Acest fapt poate contribui în anumite
circumstanţe, în ciuda idealurilor educaţionale promovate, la accentuarea ostentativă a
diferenţelor dintre respectivele comunităţi sau chiar la apariţia unor raporturi de tip antagonic
între culturile acestora.
Un exemplu elocvent în acest sens este reprezentat, printre altele, de fenomenul
afrocentrismului, fenomen înregistrat la nivelul unora dintre sistemele educaţionale
contemporane. Promovarea unilaterală prin intermediul educaţiei a valorilor civilizaţiei
africane şi a aportului adus în planul cunoaşterii de către reprezentanţii acestei culturi a
determinat în anii 1970-1980 apariţia la nivelul societăţii americane a unor orientări care,
având ca suport elemente ca faptul că apariţia omului s-a produs pe continentul african sau că
primele lucrări de medicină şi astronomie sunt de sorginte africană, promovează superioritatea
absolută şi incontestabilă a acestei culturi şi civilizaţii în raport cu oricare alta.
Fenomenul afrocentrismuului reprezintă astfel un exemplu ilustrativ pentru situaţia în
care un demers educaţional proiectat iniţial pentru armonizarea raporturilor dintre două culturi
poate sfârşi prin a produce rezultate contrare scopurilor care l-au animat. Acest fapt a
determinat reconsiderarea conţinutului şi semnificaţiei conceptelor de multiculturalim şi
educaţie multiculturală şi optarea într-o tot mai mare măsură pentru promovarea perspectivei
interculturaliste şi a educaţiei de tip intercultural.
Recursul la educaţia de tip intercultural a fost determinat în principal de
caracteristicile societăţii contemporane, respectiv de accentuarea caracterului democratic al
organizării sociale, de gradul ridicat de mobilitate individuală, de cultura postmodernă
centrată pe individ şi pe individualism şi nu în ultimul rând de numărul mereu în creştere al
celor care emigrează din ţara de origine în zone şi arealuri culturale, uneori radical diferite în
raport cu specificul culturii natale.
Formată într-o anumită matrice culturală, persoana care emigrează se vede pusă în
situaţia de a face faţă diverselor solicitări reclamate de către noua cultură. Fenomenul grupării
emigranţilor de aceeaşi etnie, rasă sau religie şi organizarea progresivă a acestora în
comunităţi mai mult sau mai puţin extinse a atras într-o măsură din ce în ce mai mare atenţia
populaţiei majoritare asupra acestei stări de fapt. Această situaţie a determinat autorităţile din
mai multe ţări să solicite organizarea şi derularea unor programe şi demersuri educative în
măsură să faciliteze adaptarea acestor persoane sau comunităţi la specificul culturii de
adopţie.
Un prim pas întreprins în acest sens a fost promovarea multiculturalismului şi implicit
a educaţiei multiculturale dar s-a dovedit că prin intermediul acestor demersuri nu se poate
asigura decât conservarea, în spiritul democraţiei, a identităţii culturale, etnice, religioase sau
rasiale a acestor comunităţi. Altfel spus, perspectiva multiculturală cu privire la fenomenul
educaţional se reduce în esenţă la proiectarea şi organizarea unor demersuri instructivformative adecvate specificului, etnic, religios sau rasial al fiecăreia dintre comunităţile
minoritare. Deşi important, acest fapt s-a dovedit însă a fi, aşa după cum a dovedit orientarea
afrocentristă, total insuficient şi neproductiv din perspectiva asigurării unei integrări
echilibrate a acestor comunităţi în spaţiul existenţei culturale al ţării de adopţie.
Conştientizarea limitelor sistemului de educaţie multicultural a determinat plasarea eforturilor
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instructiv-formative întreprinse în direcţia asigurării unei convieţuiri armonioase a
comunităţilor minoritare cu majoritatea sub egida perspectivei interculturale.
Spre deosebire de multiculturalism şi de educaţia multiculturală, orientarea
interculturalistă şi implicit educaţia interculturală propun o perspectivă proprie asupra
raporturilor dintre diversele culturi, perspectivă axată cu precădere pe promovarea valorilor şi
specificului oricărei etnii, rase sau religii în contextul mai larg al valorilor universale şi pe
evidenţierea posibilităţilor concrete de transgresare a graniţelor care definesc specificul
diferitelor arealuri culturale. Criticile aduse educaţiei interculturale au în general la bază
abordări unilaterale ale acestei dimensiuni a educaţiei şi se concentrează în două planuri
distincte. Pe de o parte sunt avansate obiecţii cu privire la faptul că prin valorizarea
diferenţelor şi prin evidenţierea unor caracteristici culturale individuale definitorii, până
atunci implicite, s-ar putea potenţa involuntar prevalenţa acestora şi implicit discriminarea
culturală sau chiar segregaţionismul.
A doua categorie de critici se referă la faptul că promovarea educaţiei de tip
intercultural ar conduce la atenuarea specificului diverselor culturi într-o asemenea măsură
încât apariţia relativismului cultural ar deveni inevitabilă.Considerăm că, prin specificul său,
educaţia interculturală îşi propune să evite atât dizolvarea şi asimilarea culturilor minoritare
de către cele majoritare cât şi atomizarea societăţii respective ca întreg, atomizare ce s-ar
putea produce ca urmare a ignorării sau tratării cu indiferenţă a eventualelor tendinţe culturale
centrifuge ale comunităţilor minoritare.
Educaţia interculturală, în calitatea sa de dimensiune a fenomenului educaţional
contemporan, se întemeiază în realizarea sa pe luarea în calcul a mai multor premise teoretice
fundamentale. Prima dintre acestea se referă la faptul că diversitatea culturală, indiferent de
natura sa etnică, rasială sau religioasă, reprezintă pentru orice societate un câştig spiritual în
condiţiile în care sunt descoperite şi transpuse în practică modalităţile optime de valorizare
prin reciprocitate, sub semnul universalităţii, a acestei pluralităţi axiologice. Avem în vedere
în acest context faptul că educaţia interculturală se doreşte a fi mai mult decât o educaţie de
tip compensator destinată imigranţilor. Prin intermediul educaţiei interculturale devine
posibilă permeabilizarea barierelor ce separă diversele culturi, etnii, rase sau religii, fapt ce
poate contribui în mod semnificativ la îmbogăţirea şi vitalizarea reciprocă a culturilor aflate
astfel în contact.
A doua premisă pe care se întemeiază educaţia de tip intercultural are în vedere faptul
că la nivelul societăţii umane nu poate fi realizată o segregare sau o ierarhizare a culturilor în
termeni de culturi majore şi culturi minore ci doar o clasificare a acestora în culturi majoritare
şi culturi minoritare. Altfel spus este ilicită şi nefondată extrapolarea mărimii statistice unei
anumite comunităţi la nivelul culturii pe care aceasta o promovează.
Acceptarea
faptului că nu există culturi majore şi culturi minore ci doar culturi majoritare şi culturi
minoritare reprezintă una dintre condiţiile fundamentale atât în ceea ce priveşte eliminarea
atitudinilor de “aroganţă culturală” cât şi relativ la deschiderea unor canale de comunicare
autentice între diversele arealuri culturale.
O altă premisă a educaţiei interculturale este reprezentată de necesitatea de a soluţiona
de o manieră optimă problema raportului dintre integrare şi asimilare. Conform perspectivei
propuse de educaţia interculturală între cultura majoritară şi cea minoritară trebuie să fie
instituite relaţii de biunivocitate comunicaţională, de integrare reciprocă şi transfer axiologic.
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Procesul de asimilare presupune în esenţă disoluţia în timp a identităţii culturale native a
comunităţii minoritare şi dobândirea prin împrumut de către aceasta a identităţi culturale
specifice comunităţii majoritare, identitate care adesea este exterioară şi străină în raport cu
tradiţiile proprii ale minorităţii respective. Spre deosebire de asimilare, integrarea culturală
presupune întreprinderea unor acţiuni convergente destinate, pe de o parte, conservării
identităţii culturale a comunităţii minoritare iar pe de altă parte, îmbogăţirii acesteia prin
libera asumare şi interiorizare a unor valori şi principii aparţinând culturii de adopţie.
Eficienţa educaţiei interculturale depinde în mare măsură, alături de premisele anterior
enunţate, de înţelegerea corectă şi exactă a raporturilor ce urmează a fi instituite între
identitatea şi alteritatea culturală.
Punctul de pornire în construirea oricărei identităţi naţionale, etnice, religioase etc.
este reprezentat de comparaţia diferenţiatoare cu un altul (individ sau comunitate), cu
alteritatea în general. Deşi firesc, acest proces poate induce consecinţe negative în ceea ce
priveşte relaţiile dintre diversele culturi. Ne referim în acest context la situaţia în care
comparaţia diferenţiatoare îmbracă forma unor valorizări de tipul evidenţierii ostentative şi
provocatoare a calităţilor propriei identităţi culturale, concomitent cu sublinierea de tip
depreciativ a carenţelor culturii luate ca reper şi referenţial de comparaţie.
Din această perspectivă educaţiei interculturale îi revine sarcina de a evidenţia şi
limita riscurile pe care le implică construirea identităţii culturale de sine prin raportarea
negativă, sau chiar jignitoare şi denigrativă, la adresa alterităţii culturale luate ca termen de
comparaţie şi nu prin valorizare pozitivă, prin identificarea obiectivă a propriilor calităţi.
Ideea principală care derivă din acest context este aceea că prin intermediul educaţiei
interculturale devine posibilă conceperea şi înţelegerea propriei identităţi culturale ca fiind
complementară şi nu opusă celei promovate de alteritate, că valorilor asumate şi promovate în
cadrele unei anumite culturi le corespund, sub forme uneori diferite, repere axiologice
similare.
Premisa raportării corecte şi obiective a propriei identităţi culturale la identitatea
culturală a alterităţii implică acceptarea posibilităţii de a stabili şi iniţia raporturi
comunicaţionale funcţionale între diversele culturi. Astfel, contrar tezei avansate de către
Spengler, care acredita ideea caracterului monadic al culturilor şi a conceperii acestora ca
entităţi perfect închise şi izolate comunicaţional una în raport cu cealaltă, educaţia
interculturală este fundamentată tocmai pe premisa permeabilităţii culturale şi a potenţialului
creator al interacţiunilor dintre diversele culturi.
Sintetizând putem afirma că apariţia şi existenţa educaţiei interculturale este intrinsec
legată de manifestarea în cadrul societăţii contemporane a unei diversităţi culturale, etnice,
religioase sau rasiale iar principalul său obiectiv este de a evita, prin mijloace specifice,
transformarea acestei diversităţi în surse generatoare de tensiuni şi conflicte între comunităţile
minoritare şi majoritate.Analiza corelatelor socio-culturale ale redimensionărilor societăţii
contemporane conduce la constatarea că în prezent ne confruntăm nu cu simple schimbări ale
structurilor identitare anterioare ci cu un fenomen de tranziţie globală ce presupune regândirea
de ansamblu a raporturilor interacţionale existente între diversele culturi în general şi între
majoritate şi comunităţile minoritare în mod special. Constatăm astfel la nivelul structurilor
societăţii contemporane atât manifestarea pe scară largă a preponderenţei diversităţii în raport
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cu unitatea şi identitatea cât şi accentuarea relaţiilor de preferenţialitate dintre indivizii şi
grupurile prezentând caracteristici asemănătoare.
În aceste condiţii, în absenţa unor iniţiative educaţionale adecvate, procese normale
cum sunt heteroidentificarea (actul în urma căruia un individ este încadrat de către membrii
comunităţii în care trăieşte într-un anumit grup) sau autoidentificarea (ansamblul acţiunilor
prin care individul se defineşte pe sine însuşi ca aparţinând unei anumite comunităţi) pot fi
considerate ca având conotaţii negative, jignitoare şi finalităţi pur segregaţioniste.
Studiile realizate la nivelul societăţilor caracterizate de o diversitate culturală,
religioasă, etnică sau rasială accentuată au evidenţiat faptul că excluderea educaţiei
interculturale din repertoriul dimensiunilor fenomenului educaţional conduce la apariţia unor
manifestări nedorite. Ne referim în acest context, spre exemplu, la posibilitatea de apariţie la
nivelul majorităţii a unui sentiment de afront general şi de sfidare, sentiment generat şi pus în
joc de către atitudinile inadecvate ale minorităţii sau la aşa numita psihoză opresiunii sau
chiar a minoritarismului voluntar care se poate instala nivelul minorităţii.
Psihoza opresiunii se defineşte ca fiind o suprasensibilitate la discriminare,
suprasensibilitate ce are drept rezultat imaginarea discriminării în condiţiile în care aceasta de
fapt nu există. Percepţia deformată a raporturilor existente între majoritate şi comunitatea
minoritară şi imaginarea discriminării sunt elemente în măsură să inducă perturbaţii majore la
nivelul societăţii în ansamblul său. Minoritarismul voluntar este unul dintre mecanismele cu
caracter profund malign ale societăţilor contemporane, mecanism prin intermediul căruia
elitele conducătoare ale minorităţilor etnice, rasiale sau religioase generează şi chiar impun
acestora, de o manieră explicită sau implicită, asumarea unei atitudini segregaţioniste şi a unui
comportament de tip minoritar. Psihoza opresiunii şi minoritarismul voluntar sunt doar câteva
dintre consecinţele nefaste ale ignorării complexităţii raporturilor instituite între cultura
majoritară şi cea aparţinând comunităţilor minoritare iar educaţia interculturală reprezintă una
dintre soluţiile posibile ale acestor probleme.
Apariţia educaţiei interculturale este expresia faptului că societatea contemporană
conştientizează într-o măsură tot mai mare dimensiunea sa multiculturală iar rezultatele
acestui proces nu întârzie să transpară în diversele planuri ale existenţei socio-umane. Astfel,
educaţia interculturală nu este produsul unor speculaţii de factură teoretică ci o consecinţă
firească a manifestării diversităţii culturale actuale.
O primă prioritate a educaţiei interculturale este legată de funcţia sa identitară, de
asigurarea unei construcţii corecte şi oneste în acelaşi timp a identităţii de sine a diverselor
grupuri sau comunităţi culturale. Orice astfel de comunitate dispune de un set de credinţe şi
opinii cu privire la atributele şi calităţile care definesc specificul şi identitatea acesteia.
Evaluările şi aprecierile membrilor unei comunităţi cu privire la trăsăturile şi particularităţile
sale definitorii poartă numele de autostereotip (Cucoş, C., 2005). Variabilitatea individuală în
interiorul acestei comunităţi de referinţă, deşi acceptată, nu pune în pericol integritatea
autostereotipului ca imagine de ansamblu asupra atributelor considerate ca fiind esenţiale ale
acesteia. În fapt este vorba despre existenţa unei anumite toleranţe a membrilor comunităţii cu
privire la abaterile unora dintre componenţii acesteia de la imaginea generală auto-atribuită.
Imaginea rezultată ca urmare a evaluării trăsăturilor şi caracteristicilor specifice
membrilor altor comunităţi poartă numele de heterostereotip. Practic este vorba despre
extrapolarea şi proiectarea, adeseori nediferenţiată şi părtinitoare, a însuşirilor pozitive sau
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negative considerate a reprezenta specificul grupului respectiv la nivelul fiecăruia dintre
persoanele care îl compun.
Dacă în cazul autostereotipului funcţionează cu precădere atribuirea internă pozitivă,
acesta reunind predominant calităţi, în ceea ce priveşte heterostereotipurile, acestea sunt
elaborate în majoritatea cazurilor pe baza atribuirii externe negative şi reliefează de regulă
defectele şi însuşirile negative ale grupului la care se face referire. Educaţiei interculturale îi
revine astfel sarcina de a ajuta elevii să înţeleagă conţinutul şi mecanismele formării
diverselor stereotipuri culturale, etnice, rasiale sau religioase. Obiectivul prioritar în acest
context este reprezentat de conştientizarea de către elevi a caracterului subiectiv al
mecanismelor generatoare de stereotipuri şi de dezvoltare a capacităţii acestora de a judeca
obiectiv diversele comunităţi existente, evitând capcana valorizărilor facile pe baza variatelor
stereotipuri vehiculate.
O altă prioritate a educaţiei interculturale, care ţine preponderent de sfera politicului,
este reprezentată de asigurarea la nivelul celor care se educă a unei duble loialităţi: pe de o
parte a loialităţii faţă de cultura, tradiţiile şi valorile specifice comunităţii de apartenenţă iar pe
de altă parte a loialităţii în raport instituţiile statului şi cu valorile universale ale democraţiei.
Din această perspectivă educaţia interculturală are rolul şi menirea de a facilita atât cultivarea
propriei identităţi culturale cât şi coexistenţa armonioasă, în spiritul valorilor democratice, a
comunităţilor minoritare cu populaţia majoritară. Alături de funcţiile anterior prezentate,
educaţia interculturală deţine un rol important şi în ceea ce priveşte integrarea noncontradictorie şi complementară a valorilor autentice promovate de către diversele comunităţi
minoritare în spaţiul axiologic al majorităţii şi al acestuia în contextul valorilor universale ale
omenirii. Prin funcţia sa integrativă, educaţia interculturală potenţează astfel o dublă
deschidere axiologică: de la valorile universale şi naţionale înspre specificul valorilor
particulare şi individualizante ale diverselor comunităţi minoritare şi de la nivelul culturii şi
valorilor naţionale înspre nivelul universalităţii axiologice.
Educaţia interculturală implică, datorită specificului său, certe valenţe de ordin
cognitiv şi moral. Funcţia cognitivă promovată de educaţia interculturală se materializează cu
precădere la nivelul încurajării deprinderii elevilor de a analiza obiectiv diversele fapte sau
evenimente, de a pune în joc strategii de cunoaştere şi înţelegere a istoriei şi culturii bazate pe
informaţii şi date certe, strategii situate astfel dincolo de limitele stereotipiilor de acţiune sau
gândire. Funcţia morală a educaţiei interculturale derivă din prezentarea nepărtinitoare a unor
evenimente, fapte sau personalităţi aparţinând istoriei naţionale sau universale, caracterizate
de o înaltă ţinută etică. Valorificarea potenţialului etic al conţinutului diverselor culturi
permite oferirea unor modele dezirabile de comportament şi stimularea capacităţii de
valorizare morală a elevilor.
Sintetizând, putem spune că educaţia interculturală are ca priorităţi fundamentale
modelarea personalităţii umane în sensul înţelegerii, acceptării şi valorizării personale a
diferenţelor culturale, etnice, religioase sau rasiale şi în acelaşi timp, formarea şi dezvoltarea
competenţei sociale interculturale, înţeleasă ca şi capacitate de a interacţiona adecvat cu
persoanele aparţinând altor culturi, etnii, rase sau religii. Deşi educaţia interculturală a apărut
iniţial ca fiind o posibilă soluţie în raport cu dificultăţile apărute în procesul şcolarizării
copiilor imigranţi, în prezent aceasta a depăşit cu mult cadrele respectivului context. În
prezent a devenit evident faptul că, (cf. Dassen, P., Perregaux, Rey, M., 1999, p. 38-39),
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educaţia interculturală nu este o educaţie compensatorie pentru străini, nu este o nouă
disciplină şcolară şi nu se identifică cu cursurile de limba şi cultura de origine pentru elevii
imigranţi.
Afirmaţia potrivit căreia educaţia interculturală nu este o educaţie compensatorie
pentru străini se bazează pe datele unor cercetări concrete, care au demonstrat faptul că în
societăţile multiculturale problemele de factură educaţională nu sunt ale elevilor imigranţi
care nu se pot adapta noilor realităţi culturale ci ale instituţiilor de învăţământ care se
dovedesc prea puţin capabile să se adapteze diversităţii culturale şi să ofere elevilor un suport
adecvat în însuşirea limbii şi culturii ţării de adopţie.
Educaţia interculturală nu este o nouă disciplină şcolară deoarece, aşa după cum
precizează autorii citaţi anterior, educatorul care practică o pedagogie de tip intercultural va
promova, la toate obiectele de studiu, o atitudine deschisă înspre valorizarea diferenţelor
culturale, evitând stereotipiile şi va profita de prezenţa elevilor de origini diferite pentru a
revaloriza cultura lor de origine în contextul culturii de adopţie şi pentru a-i sensibiliza pe
ceilalţi la tot ceea ce înseamnă şi reprezintă diversitatea culturală. Educaţia interculturală nu
se confundă, potrivit opiniei aceloraşi autori, cu cursurile de limba şi cultura de origine a
elevilor aparţinând comunităţilor minoritare deoarece simpla promovare a acestora, chiar dacă
asigură conservarea identităţii culturale a respectivelor comunităţi, nu conduce şi la necesara
permeabilizare a graniţelor ce separă cultura majoritară de culturile comunităţilor minoritare.
Educaţia interculturală include în structura sa (Ciolan, L., 2000) mai multe dimensiuni
intercorelate: mişcarea interculturală, curriculumul intercultural, procesul instructiv-formativ
de tip intercultural şi nu în ultimul rând, angajamentul intercultural. Mişcarea interculturală
este concentrată pe asigurarea egalităţii şanselor educaţionale şi pe echitatea între diversele
grupuri socio-culturale, urmărindu-se încorporarea şi valorificarea prin educaţie a diversităţii
culturale existente, fără ca aceasta să însemne diminuarea atenţiei acordate culturii majoritare
sau coborârea standardelor de excelenţă academică ale şcolii ca instituţie.
Curriculumul intercultural, în calitatea sa de dimensiune a educaţiei interculturale,
presupune valorificarea prin intermediul conţinuturilor instructiv-formative vehiculate a
valorilor, istoriei şi contribuţiei diferitelor comunităţi culturale, religioase, etnice sau rasiale la
devenirea şi dezvoltarea unei societăţii şi culturii de adopţie.
Referindu-se la aceste aspecte, James Bank, (Moscovici, S., 1998), distinge patru
niveluri de structurare a curriculumului:
 Nivelul 1: Ataşarea în mod discret a unor elemente culturale diferite, modele
ficţionale (personaje de roman sau poveste) şi trimiteri la evenimente culturale;
 Nivelul 2: Îmbogăţirea sistematică a conţinuturilor, păstrându-se structura
curriculară originală, prin adăugarea de noi secvenţe de conţinut, noi concepte,
teme sau perspective teoretice specifice altor culturi;
 Nivelul 3: Transformarea structurii curriculumului, pentru a permite elevilor
analiza adecvată a unor concepte, evenimente, sau teme din perspectiva diverselor
comunităţi culturale;
 Nivelul 4: Abordarea acţională a unor situaţii conflictuale sau potenţial
conflictuale, elevii propunând variante pentru rezolvarea unor probleme socio-
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culturale acute, legate de diversitatea culturală, etnică, rasială sau religioasă, sau
acţionând înspre facilitarea soluţionării acestor probleme;
În acest context o atenţie deosebită se va acorda elementelor curriculumului ascuns,
respectiv acelor cunoştinţe, teorii sau atitudini care apar ca derivate ale curriculumului explicit
şi care pot determina efecte contrare politicii educaţionale de tip intercultural.
Procesul educaţiei interculturale se referă la utilizarea variatelor situaţii instructivformative pentru a dezvolta capacitatea elevilor de a înţelege diferitele culturi, de a accepta şi
aprecia diferenţele care apar între indivizii aparţinând diverselor comunităţi culturale.
Similitudinile şi diferenţele existente între diverse culturi vor fi prezentate elevilor de o
manieră care să conducă la posibilitatea apariţiei dialogului intercultural autentic.
Angajamentul intercultural urmăreşte transpunerea constantă a filosofiei interculturale
în comportament intercultural efectiv. Simpla cunoaştere a principiilor interculturalismului şi
a reglementărilor legale în vigoare, deşi importante, nu sunt suficiente pentru a asigura
manifestarea unor raporturi şi relaţii corecte între majoritate şi comunităţile culturale, etnice,
religioase sau rasiale minoritare. Datorită acestui fapt educaţia interculturală este chemată să
asigure angajarea progresivă şi sistematică a elevilor în activităţi practice concrete de
valorizare adecvată a diferenţelor culturale existente la nivelul societăţii respective.
În esenţă, demersurile subsumate educaţiei interculturale vizează stabilirea unor
raporturi echitabile, fundate pe valorile democraţiei, între majoritate şi diversele comunităţi
minoritare, urmărindu-se eliminarea fenomenelor de etichetare stereotipă negativă, de
marginalizare sau discriminare. Din această perspectivă profesorii trebuie să ajute elevii în
înţelegerea exactă a conţinutului conceptului discriminare şi a consecinţelor nefaste ale
comportamentelor de tip discriminativ. Literatura de specialitate consideră discriminarea ca
fiind tratarea favorabilă (discriminare pozitivă) sau nefavorabilă (discriminare negativă) a
unei categorii de persoane, atitudine care nu are legătură cu caracteristicile obiective sau
activitatea reală a acestora.
Originea unor astfel de comportamente discriminatorii este legată de receptarea
subiectivă şi distorsionată a realităţii datorită existenţei anumitor stereotipii. Stereotipiile sunt
definite ca generalizări nepermise ale unor experienţe concrete prin prisma reprezentărilor
colective ale grupului de apartenenţă, rezultând astfel ansambluri de prejudecăţi cu privire la
caracteristicile pozitive sau negative ale unei anumite comunităţi culturale. Prejudecăţile astfel
formate sunt relativ constante în timp şi puţin sensibile la experienţele concrete care le
contrazic, astfel încât subiectul va fi receptiv doar la acele aspecte sau manifestări care sunt
conforme cu prejudecata sau stereotipia deja asumată.
Strâns legată de existenţa prejudecăţilor, discriminarea negativă poate îmbrăca forme
diferite, oscilând între evitarea cu caracter pasiv, verbalizarea negativă şi discriminarea activă
care poate degenera în acte de violenţă. Indiferent de forma în care se produce, discriminarea
reprezintă un fenomen negativ şi are invariabil drept consecinţă marginalizarea unei anumite
comunităţi sau a unui întreg segment al societăţii (Stan, C., 2001).
Educaţia interculturală de tip şcolar se va axa, din această perspectivă, pe ajutarea
elevilor în conştientizarea mecanismelor care conduc la apariţia stereotipiilor şi a
prejudecăţilor, pe demonstrarea practică, prin intermediul exemplelor, a lipsei de temei a
anumitor prejudecăţi şi pe favorizarea formării unor atitudini pozitive în raport cu diversitatea
culturală, etnică, religioasă sau rasială ce caracterizează societatea respectivă.
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Repertoriul strategiilor şi mijloacelor aflate la dispoziţia profesorului dispus să
practice o pedagogie interculturală este deosebit de variat, incluzând, (cf. Cowen, R.,, 1996),
elemente ca:
 îmbogăţirea lecţiilor cu date şi informaţii despre cultura şi istoria diverselor
comunităţi care constituie prezentul unei anumite societăţi, insistându-se pe
dimensiunile de convergenţă ale acestora;
 utilizarea comparaţiilor în descrierea şi analizarea diverselor culturi, etnii sau
religii, facilitând cunoaşterea şi aprecierea de către elevi a similitudinilor şi
diferenţelor constatate;
 prezentarea identităţii etnice, rasiale sau religioase a unor personalităţi remarcabile
din cultura naţională sau universală;
 facilitarea producerii unor relaţii interpersonale pozitive între elevi şi alte persoane
de etnii, rase sau religii diferite;
 încurajarea elevilor în a pune întrebări despre problematica raporturilor dintre
diverse culturi şi a-şi dezvolta abilitatea de a înţelege şi interpreta corect
eventualele divergenţe dintre acestea;
 valorificarea educativă a resurselor comunităţii locale (întreprinderea de studii
privind aportul diverselor personalităţi la istoria şi dezvoltarea comunităţii
respective);
 ajutarea elevilor în a înţelege procesul genezei stereotipiilor şi cultivarea mândriei
personale pentru apartenenţa la o anumită cultură, concomitent cu dezvoltarea
respectului pentru alte culturi;
 extinderea cunoştinţelor elevilor cu privire la istoria, cultura şi valorile
comunităţilor minoritare prin prezentarea unor filme artistice sau documentare, a
unor opere de artă sau a unor creaţii literare care prezintă valenţe instructivformative de tip intercultural;
Baza sistemului educaţional intercultural este astfel reprezentată de asigurarea unor
interacţiuni culturale autentice, eliberate de constrângerile unei axiologii concurenţiale. Ne
referim în acest sens la promovarea prin educaţie a unui continuum valoric, a unor punţi de
legătură între diversele culturi, etnii, religii sau rase aflate în contact.
Este necesar ca elevii să conştientizeze faptul că dacă două culturi sunt diferite,
aceasta nu înseamnă că sunt şi divergente, că promovarea sistemului de valori pe care se
întemeiază o anumită cultură nu invalidează demersul axiologic propus de alte culturi. În
acest sens este recomandată punerea în evidenţă a simbolurilor şi elementelor culturale
comune diverselor comunităţi şi transformarea acestora într-o bază care să asigure integrarea
valorilor particulare, specifice fiecărei culturi, în sistemul valorilor universale ale omenirii.
Realizarea acestui deziderat presupune regândirea planurilor de învăţământ şi a
programelor şcolare în termenii unui curriculum apt de a reflecta pluralitatea culturilor
existente la nivelul societăţii, rezultând astfel un conţinut al învăţământului dimensionat în
conformitate cu principiile impuse de asumarea unei politici educaţionale ce vizează
dezvoltarea dimensiunii interculturale a acesteia. Şcoala trebuie să devină un centru de
cultivare a disponibilităţii pentru dialog intercultural şi a respectului mutual faţă de opţiunile
valorice ale diverselor culturi. Elevii vor învăţa să privească diversitatea culturală ca pe ceva
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normal, profitabil, devenind capabili să racordeze sistemul valorilor naţionale la sistemul
internaţional de valori, subscriind astfel de timpuriu idealului de conştiinţă europeană. Adepţii
autarhismului cultural vor fi ajutaţi în a conştientiza faptul că o politică culturală rigidă, de
factură izolaţionistă, este lipsită de perspectivă în contextul actual. Promovarea prin educaţie a
deschiderii şi receptivităţii faţă de valorile altor sisteme culturale şi faţă de valorile universale
ale omenirii este singura în măsură să ofere posibilitatea unui dialog intercultural autentic şi a
unor conexiuni viabile între diversele modele culturale existente în prezent.
Conştientizarea faptului că identitatea culturală, sub toate aspectele sale, se
construieşte şi este autentificată doar prin intermediul unor interacţiuni de substanţă cu alte
sisteme culturale, reclamă responsabilităţi sporite la nivelul diferitelor instituţii de învăţământ.
În acest sens şcolii îi revine sarcina ca, prin intermediul unor activităţi concertate şi unitare, să
contribuie în mod efectiv la instituirea unei dinamici culturale axate ferm pe valorile
fundamentale ale democraţiei.
Un pas important în această direcţie îl reprezintă depăşirea obstacolelor reprezentate
de barierele de factură lingvistică. Limba nu poate fi redusă la un ansamblu de elemente de
vocabular şi la regulile gramaticale referitoare la acestea ci aceasta reprezintă principalul
mijloc de vehiculare a culturii. Permeabilizarea acestor bariere se poate realiza prin
intermediul găsirii şi utilizării unor cuvinte sau expresii asemănătoare, comune, prin
recurgerea la anumite strategii care să implice elevii în activităţi (jocuri, cântece etc.) care
prin însăşi natura lor solicită un repertoriu lingvistic diferenţiat sau pe baza traducerii unor
opere literare semnificative, cu un conţinut relevant în ceea ce priveşte mediul cultural de
provenienţă al autorului sau la care acesta face referire.
Opţiunea pentru o literatură de tip intercultural nu reprezintă însă unica alternativă,
evantaiul strategiilor pe care acest tip de educaţie le poate pune în joc fiind mult mai larg. Ne
referim în acest sens la valenţele de natură estetică prin intermediul cărora diversele opere de
artă pot contribui la apropierea interculturală sau la deschiderile pe care le poate prilejui
cunoaşterea dimensiunii folclorice a unei anumite culturi. Acest gen de activităţi pot fi foarte
bine completate cu prezentarea unor studii de caz vizând istoricul unor familii individuale cu
rădăcini culturale diferite sau, spre exemplu, a realizărilor de excepţie ale unor personalităţi
aparţinând diverselor culturi. Activităţilor de mai sus li se pot adăuga excursii şi vizite în
locuri semnificative, purtând amprente culturale variate. Efortul pentru realizarea unei
educaţii de tip intercultural nu se mărgineşte aşadar nici la limitele fizice ale şcolii ca instituţie
şi nici la perioada clasică de şcolaritate. În prezent se constată faptul că educaţia interculturală
devine tot mai mult obiect al educaţiei permanente. Este imperios necesar să fie avute în
vedere şi modificate, atunci când este cazul, inclusiv perspectivele axiologice şi culturale ale
generaţiilor mai vârstnice, ale părinţilor în mod special, ştiut fiind faptul că în afara şcolii
elevii pot fi supuşi unor presiuni culturale care le pot influenţa decisiv raportarea la alteritate
(Manea, D., 2013). Promovarea în contextul informal a unor atitudini de desconsiderare sau
ridiculizare la adresa valorilor culturale, etnice, religioase sau rasiale ale unei anumite
comunităţi poate dăuna în mod ireversibil formării unei atitudini interculturale corecte la
nivelul elevilor.
Un alt aspect important în realizarea educaţiei interculturale îl reprezintă pregătirea
iniţială adecvată a viitorilor profesori. Ne referim în acest context la necesitatea de a inocula
viitoarelor cadre didactice credinţa fermă în injusteţea şi lipsa de temei a oricăror prejudecăţi
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culturale, rasiale, etnice sau religioase, asigurând pe această cale premisele unei relaţionări
corecte a acestora cu diversele comunităţi minoritare. La fel de importantă este şi dotarea
viitorilor profesori cu un bagaj informaţional care să le permită argumentarea logică şi
credibilă a faptului că situarea în limitele unui alt orizont cultural reprezintă pentru elev una
dintre principalele modalităţi de a beneficia de un alt sistem axiologic de referinţă, de o altă
perspectivă de percepere şi interpretare a realităţii, diferită de cea proprie dar nu antagonică în
raport cu aceasta. În acest fel devine posibilă apariţia unei anumite flexibilităţi axiologice, a
unei disponibilităţi în ceea ce priveşte raportarea corectă a elevului la valorile care
circumscriu şi definesc alteritatea culturală.
Precizăm în acest context faptul că educaţia interculturală nu este atât o nouă
disciplină cât o nouă metodologie care implică o redimensionare şi o resemnificare a relaţiilor
şcolii cu întreg spaţiul cultural. Normele şi principiile pe care se fundamentează educaţia
interculturală nu suplinesc şi nu substituie sarcinile şi funcţiile specifice ale şcolii, rolul
acestora fiind acela de a oferi sistemului educaţional o strategie de lucru şi o metodologie aptă
să conducă la adaptarea optimă a elevilor la diversitatea culturală ce caracterizează societatea
contemporană.
Educaţia interculturală, în calitatea sa de instrument al combaterii intoleranţei, de
promovare a valorilor democraţiei şi a cunoaşterii interculturale, reprezintă o sinteză de
activităţi şcolare şi extraşcolare având finalităţi cultural-integrative, o formulă educaţională
realizată pe baza şi în spiritul recunoaşterii valorizatoare a diferenţelor culturale existente.
Realizarea efectivă a educaţiei interculturale este o acţiune plurideterminată, ea depinzând de
factori cum sunt voinţa politică de a implementa şi sprijini acest tip de educaţie, deciziile
autorităţii educaţionale locale sau calitatea pregătirii iniţiale a viitorilor profesori. Cert este
însă faptul că educaţia interculturală nu este o simplă orientare pedagogică la modă ci o
soluţie viabilă pe care şcoala o poate oferi societăţilor care au optat pentru democraţie şi este
de dorit ca aceasta să fie o alternativă de viitor şi nu răspunsul la declanşarea unor crize socioculturale majore.
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