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Abstract: UNESCO’s report on education in XXI century, education is
represented as resting on four parts, the four basic components of education:
learning to know, to do, to live with others and learning to be.1 These four
complementary roles of education are inseparable from each other, and converge
towards the emancipation of the individual is itself regarded as the ability to
participate in a full citizenship in an open and democratic society.
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1. EducaŃia interculturală: obiective şi principii
EducaŃia interculturală corespunde celui de-al treilea reper al
educaŃiei: deprinderea de a trăi împreună cu ceilalŃi. Comisia
InternaŃională pentru educaŃia secolului XXI pune accentul pe această
componentă a educaŃiei, ca fiind una vitală în dezvoltarea unei societăŃi
armonioase. Acest reper se referă la deprinderea de a trăi împreună cu
ceilalŃi, „prin dezvoltarea cunoaşterii celuilalt, a istoriei sale, a tradiŃiilor şi a
spiritualităŃii sale’’.
SocietăŃile europene actuale, plurale din punct de vedere etnic şi
cultural, dar şi din perspectiva identităŃilor şi a intereselor, sunt arena
convieŃuirii împreună cu alterităŃi tot mai evidente şi tot mai vocale. În
aceste condiŃii, este imperativ ca generaŃiile aflate în procesul socializării
să deprindă abilităŃi de bază care să permită o convieŃuire paşnică cu
grupuri care revendică diferenŃa, fie ea etnică, identitară, culturală sau de
interese.
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Diversitatea culturală este o realitate care trebuie dezvoltată în mediul
şcolar, deoarece pluritatea culturală presupune nu numai aspectul apărării
diferenŃelor, ci şi a dialogului cultural, care arată că fiecare trebuie să
contribuie la dezvoltarea experienŃei umane şi că fiecare dintre ele este un
efort de universalizare a unei experienŃe particulare.
Obiectivul general al educaŃiei interculturale este acela de a facilita
deprinderea acestor abilităŃi de convieŃuire în societatea plurală a zilelor
noastre.
Mai specific, obiectivele educaŃiei interculturale privesc câteva repere:
dobândirea cunoaşterii în domeniul culturii în general şi a culturii proprii
în particular, inclusiv în ceea ce priveşte impactul acesteia asupra
comportamentelor indivizilor şi grupurilor. ReflecŃia asupra propriei
culturi precede reflecŃia asupra culturii alterităŃii2.
Al doilea obiectiv este conştientizarea cauzelor şi rădăcinilor
propriilor determinări culturale, a stereotipurilor, a prejudecăŃilor proprii,
precum şi identificarea acestora la ceilalŃi. Odată cu această conştientizare,
se urmăreşte deprinderea capacităŃii de a relativiza perspectivele şi
punctele de vedere, precum şi de a dezvolta abilităŃi de comunicare cu
ceilalŃi.
Al treilea obiectiv este formarea unor atitudini pozitive care să fie
aplicate în cadrul unei societăŃi plurale: respectul pentru diversitate,
pentru identitatea celor percepuŃi ca fiind diferiŃi şi implicit, respingerea
atitudinilor intolerante şi discriminatorii faŃă de aceştia.
Cel de-al patrulea obiectiv al educaŃiei interculturale priveşte
stimularea unei participări active în sensul aplicării principiilor pluraliste
şi a combaterii rasismului, xenofobiei şi a discriminării.
Obiectivele enumerate mai sus se află într-o ordine crescătoare a
complexităŃii deprinderilor necesare pentru îndeplinirea lor. Astfel,
primele stadii implică deprinderi legate de operaŃii cognitive: reflecŃie,
identificarea unor aspecte culturale, conştientizarea anumitor procese.
Ultimele două obiective necesită însă asumarea unui rol activ de către
individ: respectul pentru diversitate şi respingerea atitudinilor
discriminatorii se află pe axa acŃiunii, mult mai mult decât pe axa de
reflecŃie cognitivă a primelor obiective. Iar ultimul obiectiv este prin
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excelenŃă unul al acŃiunii concrete, al implicării civice active în combaterea
atitudinilor contrare principiilor educaŃiei interculturale. Această trecere
de la pasiv la activ se desfăşoară în paralel cu internalizarea principiilor
educaŃiei interculturale de către individul expus intervenŃiei în acest
domeniu. Fără internalizarea valorilor descoperite la primele două
obiective, individul nu poate trece la acŃiunea concretă pe care o Ńintesc
ultimele două obiective ale educaŃiei interculturale, iar aceasta nu-şi
îndeplineşte în totalitate obiectivele propuse. De aceea, parcursul trebuie
să fie complet, progresia să meargă până la capăt, şi intervenŃia să atingă
nivelul de profunzime la care valorile sunt internalizate de către individ.
Aprofundarea valorilor şi a principiilor educaŃiei interculturale
presupune un set de principii de bază. În primul rând, eterogenitatea este
considerată o normă (ca termen din care s-a derivat conceptul de
„normalitate”), şi nu un handicap necesitând sprijin suplimentar3.
Această eterogenitate, ca respingere a omogenităŃii etnice, culturale,
identitare şi de interese reprezintă negarea totalitarismului şi un mijloc de
garantare a valorilor societăŃii deschise şi democratice. În acelaşi timp,
educaŃia interculturală nu este un mod de a nivela sau de a compensa
inegalităŃile, ci un mijloc de deprindere a egalităŃii.
Un alt principiu al educaŃiei interculturale este ideea că indivizii, şi
implicit grupurile din care fac parte, sunt supuse în permanenŃă unui
proces de metisaj producător de diversitate continuă4. De notat aici este
convergenŃa acestui principiu cu percepŃiile constructiviste ale conceptului
de cultură, conform cărora orice cultură este în permanentă schimbare
datorită permeabilităŃii sale la influenŃe din exterior. În momentul în care
se asumă ideea de dinamică permanentă a oricărei culturi, prejudecăŃile de
tip esenŃialist şi stereotipurile rigide sunt mai vulnerabile şi mai uşor de
demontat.
EducaŃia interculturală promovează şi un anumit tip de dinamică de
natură cognitivă a elevului. Este vorba de deprinderea unei mişcări de
deplasare, de la centrul pe care îl reprezintă propria cultură şi propriile
norme, înspre exterior, pentru a putea privi către valorile alterităŃii, pe cât
posibil, din punctul de vedere al celuilalt5. Acest principiu pare dificil de
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pus în practică, având în vedere că orice individ este produsul propriei
culturi. Din acest punct de vedere, nu există posibilitatea unei stări de
tabula rasa, prin care individul se poate „descotorosi” în totalitate de
valorile internalizate prin educaŃie. Însă ceea ce educaŃia interculturală
aduce în acest proces de relativizare a propriilor valori este deprinderea
deschiderii către alteritate, pentru a o putea înŃelege din prisma valorilor
sale.
Această relativizare a propriilor valori trebuie să se realizeze într-un
mediu de interacŃiune continuă şi reciprocă. JudecăŃile de valoare sunt
înlăturate, diferenŃa nu mai este stigmatizată, ci dimpotrivă, se pune
accentul pe ceea ce indivizii au în comun, ceea ce le permite folosirea
aceluiaşi limbaj, înŃelegerea şi favorizarea reciprocă. Astfel, educaŃia
interculturală nu se adresează doar celor minoritari, ci deopotrivă
membrilor majorităŃii, care au aceeaşi datorie de a relativiza propriile
valori, de a combate judecăŃile de valoare stigmatizante şi de a-i valoriza
pe ceilalŃi. EducaŃia interculturală promovează un dialog constant, de pe
poziŃii de egalitate.
Una din dezbaterile referitoare la educaŃia interculturală (de fapt,
„multiculturală”, deoarece dezbaterea se situa în anii '80 în Marea
Britanie), se referă la dihotomia percepută între educaŃia multiculturală şi
educaŃia antirasistă6.
În fapt, Fyfe arată că dezbaterea este sterilă, dar şi contraproductivă,
deoarece din moment ce principiile educaŃiei sunt cele enumerate mai sus,
etichetarea tipului de educaŃie propovăduit este secundară scopului de
promovare a principiilor drepturilor omului prin intermediul educaŃiei.
Astfel, educaŃia antirasistă şi cea multiculturală se completează şi se
potenŃează reciproc, fiind în fapt doar curente ale unor orientări politice
diferite, dar cu scop similar (educaŃia multiculturală fiind percepută a fi de
sorginte liberală, iar cea antirasistă, cu caracter radical şi militant, mai
violentă şi mai directă, de stânga)7.
Am ales în mod conştient să nu ne oprim asupra dezbaterilor
terminologice de acest fel. Este posibilă conceptualizarea unei serii de
dihotomii dintre concepte înrudite, cum ar fi educaŃia interculturală/educaŃia
Fyfe, A., „Multicultural or Anti-Rasist Education: the Irrelevant Debate”, în Fyfe,
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Londra, New York, 1993, pp. 37-46.
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pentru diversitate, educaŃia interculturală/educaŃia incluzivă, educaŃia
interculturală/educaŃia „anti-bias” etc.8 Anterior, am argumentat preferinŃa
noastră pentru termenul de „educaŃie interculturală” şi implicaŃiile acestei
alegeri din punct de vedere conceptual.
Considerând că importante sunt principiile şi procesele pe care se
bazează educaŃia interculturală, şi nu etichetele impuse acestui tip de
educaŃie, am ales să evidenŃiem principiile esenŃiale ale educaŃiei
interculturale.
Odată principiile generale ale educaŃiei interculturale expuse, vom
aprofunda conceptul în continuare, prin analiza dimensiunilor acestuia,
precum şi a factorilor şi proceselor activate în punerea în practică a
educaŃiei interculturale.
2. EducaŃia interculturală: dimensiuni
EducaŃia interculturală este un „concept integrator”9, etalat pe mai
multe dimensiuni, şi la care participă o multitudine de actori printr-un
număr de procese. În cele ce urmează, vom operaŃionaliza aşadar
conceptul, schiŃând elementele necesare unei înŃelegeri profunde a
educaŃiei interculturale.
Cum era de aşteptat, numeroşii autori care s-au aplecat asupra
educaŃiei interculturale au conceptualizat în mod diferit sistemul de
procese pe care îl angrenează educaŃia interculturală în aplicarea sa în
practică. Pentru o simplificare analitică, am preferat însă să ne referim în
primă instanŃă la două dimensiuni majore ale educaŃiei interculturale.
Aplicarea principiilor acesteia presupune, concomitent, respectul
diversităŃii, şi cel al echităŃii10. Pe aceste două axe se bazează, în practică,
atât conŃinuturile, cât şi procesele pedagogice proprii educaŃiei
interculturale.
Dimensiunea diversităŃii reprezintă prima axă pe care se plasează
conŃinuturile educaŃiei interculturale. În acord cu principiile enumerate
anterior, în cadrul educaŃiei interculturale, interesul pentru oglindirea
diversităŃii se manifestă în mai multe direcŃii. În primă instanŃă, este vorba
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se poate găsi în Nedelcu, A., ÎnvăŃarea interculturală în şcoală. Ghid pentru cadrele didactice,
Humanitas EducaŃional, Bucureşti, 2004, pp. 25-28.
9 A., Nedelcu, Fundamentele educaŃiei interculturale, Ed. Polirom, Iaşi, 2008, p. 42.
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8

de redarea realităŃii sociale ca fiind compusă din elemente diverse
(grupuri, indivizi, interese...).
Sensibilizarea elevului la această realitate plurală este o condiŃie sine
qua non a abordării eficiente a conceptelor proprii educaŃiei interculturale.
Ca atare, suporturile pedagogice ale întregii curricule trebuie să reflecte
această pluralitate de puncte de vedere, prin care diversitatea şi, implicit,
alteritatea, vor deveni ulterior inteligibile. Din perspectiva educaŃiei
interculturale, realitatea trebuie redată din unghiuri diferite, permiŃând
astfel coexistenŃa unor versiuni care reflectă diversitatea reală a punctelor
de vedere din societatea pluralistă.
Tot pe axa diversităŃii se află şi preocuparea pedagogică de a oferi
elevului posibilitatea de a comunica şi de a coopera cu ceilalŃi în cadrul
unor grupuri eterogene11. Acestea au menirea de a reflecta diversitatea
punctelor de vedere, de a familiariza elevul cu existenŃa unor perspective
diferite de a sa.
Cea de-a doua dimensiune a educaŃiei interculturale se referă la
echitate. În strânsă legătură cu prima dimensiune a diversităŃii, miza
majoră a axei echităŃii este înŃelegerea faptului că alte puncte de vedere
pot fi la fel de valabile şi poate la fel de „corecte” ca şi propria perspectivă,
odată ce sunt evaluate cu ajutorul criteriilor „celuilalt”. Astfel, practica
pedagogică trebuie să se axeze pe valorizarea punctelor de vedere
„diferite”, pe faptul că acestea au tot atâta legitimitate ca şi propria
percepŃie. Este vorba, pe scurt, de punerea în aplicare a principiilor
relativismului cultural, însă la micronivelul gândirii individului.
Această dimensiune a educaŃiei interculturale presupune, de
asemenea, abordarea conceptelor legate de drepturile omului (căci toŃi
indivizii se nasc egali) şi conştientizarea de către elev a practicilor de
intoleranŃă, discriminare şi rasism, care contravin principiilor drepturilor
omului.
Pentru aplicarea acestor principii de către elevi, este esenŃial, în primă
instanŃă, ca acestea să fie respectate inclusiv de către cadrele didactice în
mediul clasei şi al şcolii. Astfel, echitatea accesului la resurse educaŃionale,
a participării la actul educativ, dar şi echitatea din punct de vedere al
aşteptărilor faŃă de performanŃele şcolare şi de competenŃele copiilor, sunt
condiŃii fără de care elevul nu va conştientiza cu uşurinŃă necesitatea de a
respecta, la rândul său, principiul echităŃii.
11 P., Batelaan, Le nouveau défi interculturel lance a l'éducation: la diversité religieuse et le
dialogue en Europe, (DGIV/EDU/DIAL (2003)), Consiliul Europei, Strasbourg, 2003, p. 7.

Se poate observa din cadrul schiŃat în rândurile de mai sus că cele
două dimensiuni pe care le-am ales pentru analiza educaŃiei interculturale
urmează îndeaproape principiile acesteia, analizate.
Pentru o aprofundare a conceptului este necesară însă şi o analiză
detaliată a factorilor şi proceselor prin care educaŃia interculturală este
pusă în aplicare în practica pedagogică.
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