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Rolul educaţiei este şi acela de a constata cerinţele societăţii, de a se plia pe aceste
cerinţe, pentru că omul trăieşte în societate, în colectivitate, deci libertatea nu este absolută. Azi,
a educa nu mai trebuie să însemne a fabrica oameni după un model comun, ci să creeze tipuri
noi, active. Educatorul trebuie să urmărească aptitudinile înnăscute ale elevilor săi, să încurajeze
creativitatea. Şcoala este principalul spaţiu al învăţării pluralităţii culturale prin preţuirea
diversităţii , a notei distincte aduse de cultura fiecărui actor social participant. Şcoala trebuie să
formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, nu există valori superioare şi inferioare, ci
există valori specifice care nu trebuie judecate. Educaţia interculturală trebuie înţeleasă ca o
propunere pedagogică în stare de a configura modalităţi apte de a ne învăţa să trăim împreună în
diferenţă, îmbogăţindu-ne şi dezvoltându-ne reciproc centrându-ne pe valorile: respect şi preţuire
a diferenţelor culturale, empatie, solidaritate, toleranţă.
Interculturalitatea accentuează dimensiunea interactivă a grupurilor culturale, interetnice,
care trăiesc în acelaşi spaţiu, întreţin relaţii deschise de interacţiune, schimb şi recunoaştere
mutuală. Interculturalitate este termenul ce denumeşte contactul dintre culturi,existența unui
dialog între ea şi nu în ultimul rând interacțiunea şi influenţa care o primesc reciproc.
Fiind mai multe țări care colaborează, au unele particularități culturale pentru că nu putem fi toți
la fel, fiecare țară are o identitate culturală și asta este unul din lucrurile cele mai importante care
o deosebește de celelalte. Chiar dacă ne influențăm unii pe alții, nu înseamnă că trebuie să
renunțăm la identitatea noastră, ceea ce ne reprezintă , ci să preluăm acele aspecte pozitive care
ne avantajează, cu acordul țării respective.
Dar vorbind de interculturalitate trebuie sa vorbim și de toleranță. Trebuie să ne
respectăm unii pe alții așa cum suntem, mai ales atunci când interacționăm.

Acceptarea și recunoașterea diversității însemna de fapt incluziune, care este bazată, la
rândul ei pe ideologia democrației. Legea poate reglementa într-o anumită măsura problema
incluziunii într-o societate dar nu suficient. Cel mai important rol în acest caz este al educației
care dezvoltă conștiința individului pentru ca de mic să fie pregătit să accepte drepturile și
valoarea individului cu diferite nevoi, indiferent de ce natură sunt acestea.
Şcoala este principalul spaţiu al învăţării pluralităţii culturale prin preţuirea diversităţii , a
notei distincte aduse de cultura fiecărui actor social participant. Şcoala trebuie să formeze
deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, nu există valori superioare şi inferioare, ci există
valori specifice care nu trebuie judecate.
Vor fi urmărite obiective specifice precum:
- achiziţionarea de cunoştinţe socio-umane ;
- strategii de predare diferenţiată în funcţie de capitalul cultural al educatorului;
- clarificarea propriei identităţi culturale ;
- atitudini intergrupale şi interetnice pozitive;
-aptitudini de a lua o decizie instrucţională pozitiv, de a rezolva conflicte intergrupale
,de a formula strategii de predare şi activităţi care vor facilita reuşita şcolară a elevilor din
diferite etnii, grupuri şi clase sociale.
Educaţia interculturală nu este o educaţie compensatorie pentru străini şi nici o nouă
disciplină şcolară. Impunerea pe plan educativ a unor strategii educative eficiente de realizare a
educaţiei interculturale se poate realiza începând cu nivelul „zero”,

acela al creării unui

curriculum intercultural.
Realizarea unor activităţi interculturale vizează formarea unor conduite interculturale :
-deschiderea spre altul, spre străin, spre neobişnuit;
-aptitudinea de a percepe ceva ce ne este străin;
-acceptarea celuilalt ca fiind „altul”;
-trăirea situaţiilor ambigue, ambivalente;
-aptitudinea favorabilă de a experimenta; -alungarea „fricii” faţă de altul;
-capacitatea de a pune în chestiune propriile norme;
-neacceptarea utopiei, discursului comunicaţional „egalitar”;
-capacitatea de a recunoaşte şi de a realiza repere etno şi sociocentriste;
-aptitudinea de a asuma conflicte.

Caz particular: Discriminarea rromilor în România
Desigur că procesul de integrare a grupului etnic cel mai tânăr şi mai expansiv
democratic din România este încă unul anevoios. Cel mai des sunt invocate motivele legate de
particularităţile lor: inadaptare, automarginalizare, indisciplină, nivel redus de cultură, sărăcie.
Dar atunci când invocăm faptul că elevii rromi sunt responsabili de actele de indisciplină din
şcoli uităm că adesea copiii neglijaţi încearcă să atragă atenţia celor mari şi prin lucruri negative.
Dacă un copil din clasă a spart un geam sau a rupt o bancă, poate n-a făcut-o de dragul
distrugerii, ci doar să satisfacă nevoia de atenţie. Alţi copii de etnie rromă dimpotrivă sunt timizi,
retraşi, se joacă în pauze doar cu fraţii lor din alte clase şi nu ridică probleme. În ambele cazuri
rolul educatorului este de a stabili ce măsuri, ce tip de activităţi li se potrivesc acestora mai bine ,
în vederea creării unui grup unitar, ai căror membrii se ajută, se respectă.
Câteva idei care facilitează integrarea în grup:
- întâlnirea de dimineaţă este un foarte bun prilej de a participa la discuţii, de a vorbi, de a
se face ascultat;
- organizarea muncii în echipe cât mai des posibil;
- jocuri colective;
- acordarea de roluri importante la serbările şcolare;
- afişarea lucrărilor reuşite la panoul clasei;
- excursii, teatru, filme.
Ajutându-ne unii pe alţii, învăţăm să fim în primul rând oameni. Să începem cu un
exerciţiu. Este vorba de a răspunde, în feluri diferite, la întrebarea ,,Cine sunt eu ?”

Să

examinăm răspunsurile. Vom găsi indicaţii care să permită să ne situăm din punct de vedere
social : de pildă, numele și vârsta, sexul, originea etnică şi limba maternă, profesia, diferitele
roluri sociale. S -ar putea, de asemenea, să întâlnim detalii referitoare la aspecte mai personale
ale individualităţii, precum trăsături de caracter, valori, convingeri ideologice, credinţe
religioase, interese intelectuale, gusturi artistice, preferinţe în materie de sport etc.
Acest exerciţiu simplu pune în evidenţă multiplele forme sub care se poate descoperi
identitatea. Reies, în acelaşi timp, relaţiile de interdependenţă care fac ca indivizii să fie,
concomitent, atât de asemănători şi atât de unici şi diferiţi. Potrivit lui Durkheim, individul este,
simultan, o fiinţă colectivă şi o fiinţă privată. Polul social al identităţii noastre reprezintă fiinţa
noastră colectivă. Acest corespunde ,,sistemelor de idei, de sentimente şi de deprinderi care

exprimă în noi, nu numai personalitatea noastră, ci și grupul sau grupurile din care facem parte”.
El exprimă cultura noastră. Sunt credinţele religioase, practicile morale, tradiţiile naţionale sau
profesionale şi opiniile colective de toate felurile. Aceste credinţe şi valori transmise de societate
servesc ca o oglindă – etalon cu care individul se compară pentru a-şi forma identitatea.
Acest pol social al identităţii se constituie de-a lungul vieţii şi formează ceea ce Malrieu
numește „eul cultural”, adică ansamblul de cunoştinţe şi de posibilităţi care permit individului să
se simtă în largul său în mediul în care trăieşte şi să confere un sens gesturilor pe care le face
cotidian, sens care rămâne străin unei persoane care nu împărtăşeşte acelaşi „eu cultural”.
Un expert în arta oratoriei şi a protocolului internaţional afirmă că este deosebit de
important să ştii să respecţi datinile şi obiceiurile culturale ale unei ţări străine. Înainte de a
călători în străinătate, în scop de afaceri sau de plăcere, spune Sondra (expertul nostru),
rezervaţi-vă puţin timp ca să studiaţi eticheta ţării respective pentru a nu-i jigni locuitorii, chiar şi
în mod neinteţionat, pentru că le încălcaţi (din ignoranţă) normele culturale. Manifestaţi interes şi
toleranţă faţă de grupările etnice din compania sau comunitatea voastră! Multe neînţelegeri cu
caracter etnic se nasc datorită faptului că oamenii cred cu naivitate că stilul lor de viaţă este
singurul şi cel mai bun din lume.
Aşa cum a observat Sondra, cunoaşterea aceleiaşi limbi nu vă oferă garanţia că aţi înţeles
sau că aţi interpretat corect un cuvânt sau un gest. Trebuie să înţelegeţi că oamenii sunt diferiţi
unii de alţii, iar a fi diferit nu înseamnă a fi ciudat.

Raportarea la alteritate poate împrumuta

trăsături contradictorii, paradoxale. Confruntarea cu alteritatea poate provoca reacţii de
adversitate, de condamnare, de respingere, din anumite puncte de vedere, dar şi de atragere, de
acceptare, de admiraţie, din alte puncte de vedere. Calitatea relaţionării cu ceilalţi nu este
întotdeauna precisă, definitivă. Poţi foarte bine să-i accepţi pe „străini” în ceea ce priveşte
obişnuinţele, manifestările culinare, artistice etc, dar, în acelaşi timp, poţi să-i respingi ca limbă,
filiaţie religioasă, gesticulaţii individuale. Raportarea la alţii nu este globală, ci secvenţială,
selectivă.
Nu de puţine ori, raportarea la celălalt se face prin valorizarea unor dimensiuni
neimportante, chiar false. Să luăm cazul reprezentării exotice, destul de frecventă. Valorizăm, în
cazul rromilor, de pildă nu ceea ce au ei definitoriu din punct de vedere cultural (oare ştim cu
adevărat în ce constă cultura lor?), ci anumite comportamente cotidiene care par a fi diferite de
cele ale majoritarilor (o anumită „aplecare” speculativă, un anumit „gust” artistic etc). Exotismul

înseamnă exaltarea unor aspecte ale alterităţii, care trădează de fapt o ideologie (ansamblu de
credinţe), valori, modele de comportament şi tradiţii.
Altădată, tradiţiile făceau posibile schimbul şi vecinătatea între membrii unei comunităţi.
Fiecare îl cunoştea pe celălalt. Această cunoaştere crea un sentiment de apartenenţă la
comunitate foarte puternic. Desigur, multe din aceste tradiţii au slăbit sau au dispărut complet,
luând cu ele şi sentimentul de apartenenţă. Astăzi relaţiile au devenit mai impersonale. De pildă,
măcelarul sau brutarul de altă dată cunoşteau trebuinţele fiecărui client şi răspundeau aşteptărilor
lor, în timp ce, în zilele noastre, în marile oraşe, serviciile sunt impersonale şi reci. Trăim într-o
lume în care valorile se redefinesc, se restructurează, se resituează. Alegem la tot pasul, acordăm
sens şi semnificaţii unor lucruri, ne aranjăm viaţa după scopuri şi idealuri, ratificăm acţiuni şi
procese, în funcţie de o scară a importanţei. Când valorizăm ceva, avem în minte un model.
Valoarea induce omului nevoia de a se proiecta şi de a ieşi de sub puterea unui prezent limitat şi
limitativ. Valoarea desemnează dezirabilul, ceea ce urmează să fie asimilat, materializat şi
contextualizat. Ea se referă la ceea ce trebuie să fie, nereprezentând o reflectare a realităţii, ci un
refuz în numele unor alternative mai bune. Apariţia sau invocarea unei valori presupune o
anumită marjă de absenţă sau o carenţă existenţială. Într-o lume în care totul ar fi perfect, nu s-ar
mai pune problema aspiraţiei către valori.
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