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Introducere 
 
 
Acest ghid oferă repere teoretice, explică principii metodologice şi prezintă sugestii de activităţi şi de 
proceduri ce pot fi utilizate pentru promovarea unei abordări incluzive şi interculturale în unitățile de 
învățământ, în special în cele în care copiii au apartenenţe etnoculturale diferite. O atenţie specială 
este acordată în acest context problematicii complexe a asigurării unui mediu educativ pozitiv şi a 
accesului la educaţie de calitate pentru copiii romi.  
 
Sunt avute în vedere două categorii de obiective: 
1. Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a unităților de învățământ de:  

- a asigura un mediu intercultural, care să favorizeze o dezvoltare echilibrată a tuturor 
copiilor, să promoveze respectul pentru diversitatea culturală, combaterea prejudecăţilor şi 
discriminării. 

- a construi o relaţie pozitivă cu familiile şi comunităţile copiilor aparținând minorităților 
naționale, precum și cu cele ale migranților; 

 
2. Dezvoltarea capacităţii cadrelor didactice de:  

- a răspunde adecvat nevoilor educaţionale ale copiilor minoritari sau migranți; 
- a promova o abordare incluzivă şi interculturală în practicile educaţionale.  

 
Pentru atingerea acestor obiective sunt necesare următoarele:  
 
 pentru întreg personalul didactic: 

- cunoaşterea cadrului conceptual şi a principiilor educaţiei interculturale; 
- conştientizarea complexităţii influenţei apartenenţelor culturale şi a relaţiilor 

interculturale asupra învăţării şi a responsabilităţilor personalului din această 
perspectivă; 

- conştientizarea principalelor provocări asociate educaţiei interculturale;   
 

 pentru cadrele didactice: 
- dobândirea de abilităţi specifice pentru implementarea unei abordări incluzive şi 

interculturale în organizarea clasei şi în practicile educaţionale adoptate atât în relaţia cu 
copilul, cât şi cu familia acestuia; 

- adoptarea unor metode adecvate pentru o educaţie interculturală.  
 

 pentru persoane implicate în conducerea unităților de învățământ: 
- dezvoltarea abilităţilor de a asigura, prin metode democratice şi participative, 

respectarea principiilor educaţiei incluzive şi interculturale în unităţile pe care le conduc, 
ca răspuns la nevoile specifice ale unui mediu multicultural; 

- dezvoltarea abilităţilor de a stabili parteneriate eficiente cu familiile şi comunităţile 
copiilor minoritari sau migranți  
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1.1. Educaţia incluzivă şi interculturală  
 

Vedem educaţia incluzivă ca o abordare prin care se răspunde în mod adecvat la diversitatea 

nevoilor tuturor copiilor pentru a combate riscurile de excluziune şi a asigura tuturor dreptul 

fundamental la o educaţie de calitate, şanse egale şi dreptul la participare în societate. 

Educaţia incluzivă are în vedere îndepărtarea sau diminuarea barierelor de orice tip din 

calea învăţării şi participarea în egală măsură a tuturor copiilor, atenţie specială acordându-

se celor din familii cu grad ridicat de vulnerabilitate sau cu risc de excluziune şi 

marginalizare. Este o abordare strategică, concepută pentru a facilita succesul în învăţare 

pentru toţi copiii şi la toate nivelurile de educaţie. Scopul educaţiei incluzive este de a le 

permite cadrelor didactice, copiilor şi părinților să se simtă în largul lor atunci când au de a 

face cu diversitatea şi să o considere mai degrabă o provocare decât o problemă, o 

oportunitate şi nu un factor de blocaj. 

Educaţia incluzivă:  

- implică creşterea participării active a copiilor la educaţie, indiferent de mediul 

cultural al familiilor lor şi de comunităţile din care provin; 

- necesită o schimbare fundamentală de atitudine faţă de responsabilităţile sistemului 

de învăţământ, din partea cadrelor didactice şi a comunităţilor, dar mai necesită şi 

cunoştinţe specifice, capacităţi şi strategii educaţionale adaptate; 

- presupune o abordare participativă a cooperării între cadre didactice, între cadre 

didactice şi copii, între copii, părinţi şi administraţia educaţională. 

 

Promovarea educaţiei incluzive este o direcţie importantă a reformei educaţiei în România, 

inclusiv a reformei educaţiei timpurii. Ea se înscrie într-o tendinţă generală la nivel 

internaţional, ale cărei repere principale sunt:  

 adoptarea în 1989 a Convenției Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului,  

 formularea în 1994, în contextul UNESCO, a Declaraţiei de la Salamanca privind 
educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale,  

 adoptarea în 1990, 2000 şi 2007, tot sub egida UNESCO, a documentelor cheie ale 
Programului „Educaţia pentru Toţi”,  

 includerea, începând cu anul 2000, a unor ţinte ce ţin de accesul la educaţie şi 
combaterea sărăciei între Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.  

Importanţa investiţiei în educaţia pentru toţi copiii este subliniată în mod deosebit în 

Raportul Global de Monitorizare a Programului „Educaţia pentru Toţi”, publicat de UNESCO 

în 2007.  

Prioritatea acordată promovării unei abordări incluzive a educaţiei se regăseşte, de 

asemenea, la nivel european, în activităţile realizate de mai multe organizații internaționale, 
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între care Consiliul Europei, UNESCO, sau OSCE. O astfel de abordare este asumată, de altfel, 

de toate statele membre ale Consiliului Europei şi reflectată în Recomandarea nr. 4 din iunie 

2009 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind educaţia romilor.  

Două aspecte sunt frecvent avute în vedere în abordările practice ale educaţiei incluzive: 

copiii cu cerinţe educative speciale asociate unor caracteristici individuale, respectiv copiii 

proveniţi din medii sociale defavorizate. Cu toate acestea, dimensiunea culturală este şi ea 

una dintre dimensiunile-cheie ce trebuie luate în considerare în promovarea unei abordări 

incluzive în educaţie.  

În cele ce urmează, prezentăm o serie de concepte a căror clarificare este esenţială pentru 

înţelegerea modului în care unitățile de învățământ trebuie să gestioneze problematica 

diversităţii culturale.  
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1.2. Perspective asupra culturii şi relaţiilor interculturale 
 

1.2.1. Ce este cultura? 
 
Diversitatea culturală, unanim recunoscută ca o realitate a societăţilor contemporane generează 
implicit nevoia de gestionare a implicaţiilor acesteia la nivelul diferitelor instituţii publice, inclusiv la 
nivelul sistemului educativ, precum şi nevoia de gestionare a interacţiunilor asociate convieţuirii 
între membrii diferitelor grupuri etnoculturale. Înainte de a analiza aceste aspecte, este necesară 
precizarea modului de înţelegere a conceptului de cultură. În Declaraţia Universală privind 
Diversitatea Culturală, adoptată de UNESCO în 2001, cultura este definită ca „ansamblu de elemente 
distinctive, de ordin spiritual, material, intelectual, şi emoţional, ale unei societăţi sau ale unui grup 
social, ce include, pe lângă artă şi literatură, stiluri de viaţă, moduri de convieţuire, sisteme de valori, 
tradiţii şi credinţe”1. 
 
Cultura ca un iceberg  
 
Modelul iceberg-ului poate ilustra foarte bine complexitate culturii. Modelul evidenţiază faptul că 
unele dintre elementele culturale fundamentale sunt foarte vizibile, în timp ce altele sunt mai greu 
de descoperit. Figura de mai jos exprimă această viziune asupra culturii.  

 
 
La fel ca în cazul unui iceberg, în cultură sunt elemente vizibile: arhitectura, arta, gătitul, muzica, 
limba, practici religioase sau tradiţii. Dar fundaţia puternică a culturii este mai greu de observat, ea 
este ancorată în istoria grupului respectiv, include normele, valorile, atitudinile despre spaţiu, 
natură, timp, relaţii sociale, etc.  
 

                                                           
1
 Declaraţia Universală privind Diversitatea Culturală, UNESCO, 2001. 
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Modelul iceberg-ului sugerează şi faptul că părţile vizibile ale culturii sunt expresiile părţilor sale 
invizibile. Prin aceasta, modelul evidenţiază şi provocările interacţiunilor interculturale: într-o 
interacţiune cu o persoană cu alte referinţe culturale există riscul interpretării greşite a elementelor 
vizibile, a comportamentelor, în lipsa unei înţelegeri a cauzelor şi motivaţiilor mai profunde ale 
acestora. 
  
Modelul poate fi folosit şi pentru stimularea unei reflecţii asupra complexităţii şi profunzimii culturii 
şi a riscurilor şi dificultăţilor asociate cu orice încercare de a „înţelege o cultură”.  
 
Desigur, în cazul convieţuirii îndelungate a mai multor grupuri culturale, cum este cea generată de 
prezenţa în România a minorităţilor naţionale, numeroase elemente culturale sunt comune, atât în 
partea vizibilă, cât şi în profunzimea iceberg-ului culturii.   
 
Romii sunt fără îndoială o reprezentare emblematică a diferenţei culturale pentru societatea 
românească. Înainte de a analiza mai concret elemente culturale specifice, este esenţial să clarificăm 
perspectiva pe care o avem asupra culturii, identităţii şi a surselor diferenţelor culturale.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bazându-vă pe ceea ce cunoaşteţi din diferite experienţe personale sau lecturi, 
identificaţi în paralel elemente vizibile şi elemente de profunzime (situate în partea 
invizibilă a icebergului culturii) pentru cultura majoritară românească şi pentru 
cultura minoritară a etniei romilor din România. Analizaţi aspectele asemănătoare 
şi cele diferite şi observaţi unde se situează cel mai frecvent diferenţele, în partea 
vizibilă sau în cea invizibilă. 

Cultura română Cultura romilor 

Elemente vizibile 
 

Elemente vizibile 

Elemente de profunzime 
 

Elemente de profunzime 

 
 
 
 

 Aplicaţie:  
 
 

 

 
 

O teorie psihosociologică arată că avem în general tendinţa de a vedea grupurile ce 
au o poziţie inferioară în societate ca fiind omogene („grupuri agregat”), în timp ce 
grupurile cu o poziţie dominantă în societate sunt percepute ca având o mai mare 
variabilitate internă, cu indivizi ce nu corespund unui tipar general („grupuri 
colecţie”). Corespunde această concluzie cu situații pe care le-ați întâlnit în 
experiența dumneavoastră personală sau profesională? 
 

 Exerciţiu:  
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1.2.2. Perspective asupra identităţii 
 
Relaţia societate-cultură era, până recent, de cele mai multe ori implicit, considerată a fi una de 
suprapunere completă, atât la nivelul ştiinţelor sociale cât şi la nivelul politicilor sociale şi educative. 
În prezent, recunoaşterea explicită a diversităţii, în societate, ca şi în instituţiile de educaţie, 
generează nevoia unei clarificări a conceptelor cheie asociate, dar şi nevoia unei reflecţii asupra 
misiunii sistemului de educaţie în raport cu dezvoltarea şi manifestarea publică a identităţii culturale 
a fiecăruia dintre grupurile ce revendică această recunoaştere.     
 
Problema identităţii se pune, evident, la mai multe niveluri între care, incontestabil, cele individual, 
de grup, comunitar, naţional. Se vorbeşte, de asemenea, de identitate etnică şi identitate culturală, 
ca şi de strategii identitare la nivel individual sau de grup. Diversitatea abordărilor şi înţelesurile 
acordate acestor concepte şi celor conexe sunt pe măsura complexităţii acestei problematici. 
 
La nivel individual, identitatea este strâns legată de nevoia de raportare la alţii, la societate şi de 
perceperea propriei autonomii. Atât pe plan individual cât şi la nivel colectiv, identitatea înseamnă 
construirea unei diferenţe, elaborarea unui contrast, punerea în relief a unei alterităţi. Conceptul 
de identitate s-a impus în sociologie şi antropologie începând cu anii 1950, în acest context făcându-
se referire îndeosebi la identitatea culturală.  
 
Este larg acceptată ideea că identitatea se află, explicit sau implicit, în centrul dezbaterilor ce vizează 
înţelegerea şi gestionarea socio-politică a unei societăţi multiculturale. Modul de abordare a 
identităţii s-a modificat în decursul timpului. În general se poate afirma că tendinţa globală este 
aceea a trecerii de la o concepţie esenţialistă, monolitică şi statică la una interacţionistă, pluralistă 
şi dinamică. 
 
Perspectiva esenţialistă asupra identităţii, mult timp dominantă atât în gândirea teoretică cât şi în 
practica socială şi educativă, persistă încă şi astăzi, de cele mai multe ori sub formă implicită. Din 
această perspectivă identitatea este văzută ca un dat, permanent şi unic, care există şi care trebuie 
păstrat şi transmis mai departe. Identitatea se defineşte în acest model pornind în primul rând de la 
elemente de identitate privilegiate, fixe şi bine delimitate, cum sunt limba, religia, numele, 
etnicitatea, tradiţiile culturale.  
 
Realitatea socială actuală cu diversitatea ei tot mai accentuată, şi frecvenţa interacţiunilor obligatorii 
dintre diversele grupuri sociale, purtătoare ale unor culturi diferite, au obligat regândirea 
conceptelor legate de identitate.  
 
Din această perspectivă, un concept cheie pentru definirea identităţii este acela de interacţiune. 
Identitatea nu mai este văzută ca un dat, ci ca un proces ce se construieşte prin interacţiune cu 
ceilalţi. Alături de axa diacronică ce presupune raportarea la trecut, o importanţă egală o 
dobândeşte axa sincronică, respectiv contactul şi schimbul cu ceilalţi în prezent. De altfel, aceste 
contacte au devenit inevitabile într-o societate multiculturală a interdependenţelor, cum este cea 
contemporană. 
 
Acestei dimensiuni obiective a interacţiunii necesare cu mediul social înconjurător i se adaugă o 
dimensiune subiectivă. În acest proces intervine şi interpretarea faptelor, imaginea pe care indivizii 
sau membrii unui grup o au despre ei înşişi sau despre grupul de apartenenţă. Această imagine este 
de fapt rezultatul reprezentării pe care şi-o fac indivizii asupra a ceea ce îi distinge de ceilalţi, dar şi al 
modului în care îşi reprezintă ceilalţi această diferenţă. Astfel, identitatea se construieşte prin 
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reacţie, pentru conformare la sau pentru distanţarea de imaginea pe care o au ceilalţi despre sine. În 
consecinţă, caracterul şi calitatea relaţiilor cu celălalt joacă un rol important. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De unde provin diferenţele etnoculturale? 
 
Diversitatea etnoculturală din societate o regăsim desigur şi la nivelul copiilor din instituţiile de 
educaţie. Aceasta este vârsta la care începe şi conturarea şi conştientizarea propriei identităţi 
culturale. Pentru a înţelege responsabilităţile educaţiei formale şi rolul pe care îl au cadrele didactice 
în acest proces, este esenţială clarificarea modului în care sunt percepute diferenţele etnoculturale 
şi a modului în care este concepută apartenenţa etnică.  
 
Sursa diferenţelor etnoculturale poate fi, de asemenea, privită din mai multe perspective. Distingem 
astfel o perspectivă naturalistă, una culturalistă şi una constructivist-interacţionistă. 
 

Naturalismul pune la baza diferenţelor între grupuri aspecte de natură biologică, genetică: 
legăturile « de sânge », ereditatea, înrudirea biologică şi este inspirat de darwinism. Printre 
riscurile asociate acestei opţiuni menţionăm: ierarhizarea între grupuri, pe baze 
« obiective »; dezavuarea căsătoriilor mixte; tendinţe spre purificare etnică; rasism. La o 
analiză mai în profunzime această opţiune apare ca evident nerealistă, întrucât nu există 
practic în Europa contemporană grupuri « pure » din punctul de vedere al originii biologice. 
 

 
 
 
 

 
Reflectaţi asupra propriei apartenenţe etnoculturale. Care sunt factorii care au 
contribuit la conturarea identităţii dvs. culturale? În ce măsură sunt factori 
obiectivi sau sunt factori favorizaţi de interacţiunile cu persoane semnificative din 
trecutul dumneavoastră (membri ai familiei, cadre didactice, prieteni)? Care a 
fost perioada din viaţa dvs. care a avut un impact puternic asupra construcţiei 
identităţii dvs. culturale?  
 
Reflectaţi asupra influenţei mediului socio-cultural în care se naşte şi creşte 
copilul şi la procesul de construcţie identitară care începe în perioada timpurie. Cu 
cine interacţionează zilnic, ce limbă vorbeşte, ce este obişnuit să mănânce, unde 
se joacă, cu cine se joacă, la ce evenimente ale familiei/comunităţii participă, ce 
tipuri de relaţii sunt între membrii familiei, cum decurge un program zilnic 
obişnuit din viaţa lui, ce loc au valorile religioase ale familiei  etc.     

 Reflectaţi...  
 

 
Cunoaşteţi culturi, din prezent sau din trecut, în care identitatea culturală este 
bazată pe criterii de natură biologică?  
 
Ce consecinţe credeţi că au astfel de criterii în privinţa dezvoltării copiilor 
îndeosebi în plan socio-emoţional ? 

 Aplicaţie:  
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Culturalismul deplasează originea diferenţelor între grupuri spre « cultură » (înţeleasă în 
sens esenţialist). Culturile sunt considerate închise şi imuabile, ele reprezentând ansambluri 
stereotipe şi deseori greu de generalizat la ansamblul grupului vizat, de conţinuturi folclorice 
şi tradiţii, incapabile de evoluţie şi adaptare, supuse riscurilor de dispariţie şi necesitând 
protecţie în faţa modernităţii. Se manifestă în acest caz, explicit sau implicit, nostalgia unei 
societăţi tradiţionale ideale, cu o cultură « pură » (inexistentă în realitate). Acestei opţiuni îi 
este asociat riscul ierarhizării pe baza teoriei evoluţionismului social, aceasta justificând 
tendinţele asimilaţioniste ale culturilor dominante, ce se consideră « mai avansate » faţă de 
cele dominate, pe care le consideră « inferioare ».  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Constructivismul porneşte de la analiza mecanismelor psihosociologice de constituire şi de 
menţinere a grupurilor etnice. Un rol esenţial în acest sens îl are procesul de definire a 
frontierelor etnice (de includere şi excludere – noi/ei) şi identificarea de semne distinctive 
(sociale) ce definesc apartenenţa la grup. Determinantă este în acest caz asumarea 
apartenenţei şi recunoaşterea acesteia atât din partea celorlalţi membri ai grupului, cât şi 
din partea celorlalţi membri ai societăţii. Această perspectivă, aşa cum am arătat mai sus, nu 
neagă existenţa, stabilitatea şi influenţa reală a unor caracteristici culturale specifice, dar le 
relativizează semnificaţia. 
 

 
 
 
 
 
Această ultimă perspectivă este cea care corespunde cel mai bine, nu doar cu perspectiva 
interacţionistă şi dinamică asupra identităţii, descrisă mai sus, ci şi cu obiectivele fundamentale ale 
unei educaţii centrate pe dezvoltarea plenară a potenţialului fiecărui copil.  
 
Conceptul de etnie este un concept introdus relativ recent, la începutul anilor ‘50, în vocabularul 
curent al ştiinţelor sociale. Este semnificativ faptul că el apare pentru prima dată într-un dicţionar 
Oxford abia în 1972 şi este ignorat în versiunea scurtă a acestuia din 1982. Şi în privinţa conceptului 
de etnie se poate remarca o evoluţie într-un sens asemănător cu evoluţia înţelegerii identităţii: de la 

 
Ce perspectivă asupra identităţii culturale este reflectată de poezia lui Octavian 
Goga „Plugarii”? 
Identificaţi afirmaţii privitoare la romi care pot „trăda” o perspectivă 
culturalistă asupra diferenţelor culturale.  
Ce influenţă are o asemenea perspectivă asupra comunicării dintre cadrele 
didactice şi părinţii romi? 

 Aplicaţie:  
 

 
Daţi exemple de schimburi şi interferenţe culturale din diverse regiuni ale ţării 
care demonstrează perspectiva constructivismului în coexistenţa mai multor 
culturi.  
 
 

 Aplicaţie:  
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o concepţie esenţialistă şi obiectivistă a etnicităţii, ce considera etnia ca o realitate obiectivă înscrisă 
într-o istorie liniară, s-a trecut la o abordare subiectivistă, dinamică şi interactivă. 
 
Un grup etnic poate fi astfel definit ca fiind format din oameni care se consideră asemănători în 
primul rând datorită unei origini comune (reale sau fictive) şi care sunt priviţi în acest mod de ceilalţi. 
Dimensiunea subiectivă este deci determinantă, cu focalizare îndeosebi pe conştiinţa apartenenţei la 
grup şi pe menţinerea existenţei grupului. Aceasta nu înseamnă că nu există elemente obiective, 
vizibile, determinate de împărtăşirea unei istorii şi a unei situaţii sociale comune, elemente ce duc, 
atât la întărirea coeziunii şi solidarităţii grupului, cât şi la întărirea conştiinţei apartenenţei la grup. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Între părinţii copiilor din clasă întâlniţi următoarele situaţii: 

- Familia T.: ambii părinţi sunt de profesie medici şi sunt implicaţi 
activ într-o organizaţie a romilor. 

- Familia U.: Mama este de profesie asistent social şi ştiţi că este de 
etnie romă, ea urmând cursurile universitare pe locurile speciale 
rezervate romilor. Tata este mecanic şi este de etnie maghiară. 

- Familia V.: Ambii părinţi sunt muncitori iar aspectul lor exterior vă 
face să bănuiţi că sunt de etnie romă. Mai mult, copilul povesteşte 
că bunicii locuiesc într-un sat cu o populaţie numeroasă de romi. Cu 
toate acestea, la sosirea la grădiniţă într-o dimineaţă, mama face un 
comentariu negativ la adresa „ţiganilor” din care rezultă că nu se 
consideră de etnie romă. 

 
Cum comunicaţi cu părinţii respectivi, ţinând cont de conceptele prezentate 
mai sus? 

 Aplicaţie:  
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INTEGRARE 

SEPARARE/SEGREGARE MARGINALIZARE 

ASIMILARE 

Comunicare 

Identitate 

1.2.3. Un model de analiză a relaţiilor interculturale 
 
Pe baza unui model elaborat de John W. Berry pentru analiza integrării imigranţilor, propunem un 
model derivat, ce este pertinent pentru analiza relaţiilor interculturale într-o societate dată, în 
general, şi oferă un cadru interesant pentru analiza diferitelor situaţii în care se găsesc comunităţile 
minoritare în România.  
 
Modelul este structurat pe baza unei matrice bidimensionale organizată în jurul a două axe: axa 
identităţii, respectiv cea a comunicării. 

 
Astfel, dacă un grup minoritar situat într-o societate majoritară îşi pierde identitatea proprie şi se 
deschide spre comunicare cu restul societăţii, avem o situaţie de asimilare.  
 
Dacă pierderea identităţii este însă asociată cu izolare faţă de restul societăţii avem situaţia de 
marginalizare. Dacă grupul îşi menţine şi dezvoltă o identitate culturală proprie stabilă şi puternică, 
dar nu promovează relaţii de comunicare cu restul societăţii, avem o situaţie de separare, iar dacă 
aceasta este impusă de majoritate, vorbim despre segregare. Situaţia dezirabilă este însă cea de 
integrare, în care cele două grupuri, minoritar şi majoritar, îşi menţin şi dezvoltă propriile identităţi 
culturale, angajându-se totodată în procese de comunicare interculturală. 
   
Astfel, în cazul comunităţilor de romi, schema propusă ne ajută să distingem categorii diferite, 
fiecare corespunzătoare unui cadran din schemă.  
 
În primul rând, există cu siguranţă în cazul romilor un grup deosebit de semnificativ numeric ce se 
situează în cadranul A, al asimilării. Această poziţionare este determinată, pe de o parte, de opţiuni 
personale favorizate de decalajul socio-economic dintre romi şi restul populaţiei şi de riscurile 
expunerii la discriminare. Pe de altă parte, pentru majoritatea romilor din această categorie, nu este 
vorba despre o opţiune proprie, ci de consecinţa presiunilor exercitate de societate în cursul istoriei, 
uneori vizând explicit asimilarea forţată prin interzicerea unor manifestări vizibile ale identităţii şi 
obligaţia conformării la normele culturale ale societăţii majoritare.  
 
Există, în al doilea rând, două categorii de romi ce tind să se situeze în cadranul C, al separării. Este 
vorba, pe de o parte, de comunităţi de tip tradiţional ce îşi bazează în mare măsură coeziunea pe 
delimitarea clară între romi şi gadjii şi pe menţinerea priorităţii normelor interne ale grupului faţă de 
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normele societăţii majoritare. Pe de altă parte, din această categorie fac parte activiştii romi ce 
militează pentru construirea unei identităţi rome de tip naţional după modelul european al 
construcţiei naţionale din secolul XIX. Acţiunea lor este centrată uneori pe definirea unor repere 
identitare de tip esenţialist, între care redescoperirea şi punerea în valoare a tradiţiei ocupă un loc 
important, alături de limbă, ca şi pe revendicarea în faţa societăţii majoritare a dreptului la diferenţă.  
 
Situaţiile de segregare, aduse în atenţia publică de organizaţii neguvernamentale şi a căror existenţă 
a fost confirmată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se manifestă încă în 
sistemul de educaţie. Segregarea scolară reprezintă o formă de discriminare ce are drept consecință 
accesul inegal la educație de calitate. În acest sens, Ministerul Educației Naționale  a emis în anul 
2007 Ordinul nr. 1540 privind interzicerea segregării școlare a copiilor romi și a aprobat Metodologia 
pentru prevenirea și eliminarea segregării școlare. În această metodologie se precizează și faptul că 
nu reprezintă segregare „situația în care se constituie grupe/ clase/ școli formate preponderant sau 
doar cu elevi romi, în scopul predării în limba romani sau în sistem bilingv”. Eliminarea segregării 
este o prioritate în politicile educaţionale actuale şi va fi discutată din punct de vedere practic în 
modulul 3. 
 
În al treilea rând, există în cazul romilor un grup cu pondere semnificativă ce se încadrează perfect în 
cadranul B, al marginalizării. În numeroase astfel de cazuri este vorba despre grupuri de romi care 
au suferit de pe urma politicilor de „integrare socială” (în fapt, de asimilare forţată) ale regimului 
comunist şi, ulterior, de pe urma lipsei unor politici şi măsuri adecvate de protejare în contextul 
tranziţiei la economia de piaţă. Au fost astfel generate grupuri ce au fost rupte în mod brutal de 
reperele identitare tradiţionale, fără însă a putea asimila normele culturale ale societăţii majoritare 
şi fără a fi acceptate de aceasta. Mai mult, membrii acestor grupuri reprezintă ţinta predilectă a 
discriminărilor şi a manifestărilor de tip rasist.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.4. Educaţia şi socializarea copiilor în context multicultural 
 
Procesul de socializare, ce capătă o mai mare intensitate o dată cu accesul copiilor la unitățile de 
învățământ, poate fi, de asemenea, privit din două perspective distincte, chiar dacă deseori acestea 
nu sunt formulate explicit: 
 

 Paradigma condiţionării - perspectivă sociologică clasică (numită şi sociologistă), inspirată de 
lucrările lui Durkheim şi Parsons, poate fi caracterizată prin următoarele trăsături esenţiale: 

 scopul socializării este, înainte de toate, adaptarea individului la societate şi păstrarea 
omogenităţii sociale; 

 copilul este văzut ca un subiect pasiv al socializării, ca o “ceară moale“ care poate fi modelată 
uşor; 

 
Pornind de la schema de mai sus, analizaţi comunitatea sau comunităţile de 
romi din care provin copiii cu care lucraţi.  
Care sunt elementele care v-au determinat să optaţi pentru poziţionarea 
respectivă? Cunoaşteţi alte comunităţi de romi, cu situaţie diferită? Faceţi o 
comparaţie între acestea utilizând schema de mai sus. 

 Aplicaţie:  
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 socializarea este o acţiune unilaterală a adulţilor, părinţilor, profesorilor asupra copilului; 

 socializarea primară exercită un efect ireversibil asupra formării personalităţii adulte.  
  

 Paradigma interacţionistă - perspectivă de inspiraţie psihologică, puternic influenţată de 
concepţia lui Piaget şi de cercetările lui G.H. Mead, are la bază următoarea serie de afirmaţii: 

 scopul socializării constă mai mult în împlinirea personalităţii copilului decât în adaptarea la 
societatea existentă; 

 copilul joacă un rol activ în procesul de socializare şi îşi construieşte propria identitate prin 
intermediul interacţiunilor cu anturajul (prieteni, părinţi, profesori); 

 procesul de socializare este reciproc, astfel şi copilul contribuie într-o anumită măsură la 
socializarea părinţilor; 

 efectele socializării primare sunt reversibile şi, în mare măsură, pot fi modificate prin experienţele 
ulterioare. 

 
Poate fi remarcat faptul că prima perspectivă, care pune accentul pe rolul coercitiv al factorilor 
socializării, urmăreşte să-l aducă pe individ cât mai aproape de modelul (prototipul) propus de 
grupul social respectiv, atât sub aspectul comportamentelor cât şi al credinţelor sale. Dimpotrivă, în 
cea de-a doua perspectivă, socializarea este definită ca interiorizare a culturii, a atitudinilor şi 
reprezentărilor sociale comune grupului ca urmare a interacţiunii dintre individ, nevoile sale, 
capacităţile pe care le posedă şi mediul social. 
 
Paradigma interacţionistă/constructivistă se dovedeşte, fără îndoială, cea mai în măsură să se ofere 
repere pentru structurarea demersului educaţional într-un context caracterizat prin diversitate 
culturală. Este însă necesară reanalizarea unora dintre aspectele fundamentale ale socializării. 
Desigur, şi într-un context multicultural rolul socializării este acela de a permite integrarea optimă a 
individului în societate. Pentru aceasta este necesară transmiterea unor valori, norme şi roluri, unele 
general valabile pentru întreaga societate, iar altele specifice comunităţii culturale de apartenenţă. 
 
Spre exemplu, acest lucru s-ar putea traduce prin redefinirea rolului pe care îl au pe parcursul 
acestui proces cei patru factori ai socializării: familia, grupul de co-vârstnici, educaţia formală şi 
mijloacele de informare în masă. Astfel: 
 

 Familia - rămâne principalul factor de transmitere a normelor, valorilor şi rolurilor comunităţii 
culturale din care provine individul. Rolul ei în construirea identităţii culturale rămâne 
fundamental. Situaţii deosebite sunt generate, şi în acest caz, de tot mai numeroasele cazuri de 
familii mixte. 

 Grupul de co-vârstnici - va permite nu numai un reper exterior familiei în cadrul socializării ci şi, 
deseori, un prim contact cu reprezentanţi ai altor culturi. 

 Educaţia formală - are rolul deosebit de important de a consolida bazele unei convieţuiri 
armonioase a diferitelor comunităţi culturale, fără a afecta negativ formarea şi dezvoltarea 
identităţii copilului ca membru al unui anumit grup cultural. Cunoaşterea reciprocă a diferitelor 
caracteristici culturale este un element necesar dar nu şi suficient în acest sens. Astfel, procesul 
educaţional trebuie să permită contactul şi comunicarea (accentul e pus pe interacţiune), 
stimulând respectul reciproc şi valorizarea pozitivă a diferenţelor culturale.  

 Mijloacele de informare în masă exercită o influenţă considerabilă asupra percepţiilor colective şi 
asupra formării identităţilor lingvistice şi culturale, ca şi asupra formării, directe sau indirecte, a 
imaginii şi a percepţiei grupurilor minoritare sau a celor legate de grupul majoritar. 

 



14 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Identificaţi în curriculum şi în alte documente relevante elemente care 
ilustrează una dintre cele două perspective asupra socializării: paradigma 
condiţionării şi cea interacţionistă. 
 
2. Care dintre formulările de mai jos apreciaţi că ar trebui să fie considerate ca 
definind în modul cel mai adecvat misiunea instituţiilor de educaţie? 
 
a. Reproducerea culturală a grupurilor etnice din societate, păstrarea tuturor 
fiind importantă: şcoala trebuie să îi înveţe pe copiii romi ce înseamnă să fii 
rom, pe cei maghiari ce înseamnă să fii maghiar, pe români, ce înseamnă să fii 
român, etc. 
 
b. Promovarea unei ideologii trans-etnice care să asigure coeziunea societăţii: 
școala trebuie să se focalizeze pe dezvoltarea conştiinţei că suntem toţi 
cetăţeni ai României şi că trebuie să convieţuim pe baza unor norme comune, 
indiferent de apartenenţele etnice. 
 
c. Dezvoltarea personală a fiecărui copil, fără a ţine cont de apartenenţele 
culturale specifice: fiecare copil este unic, deci şcoala se va focaliza asupra 
valorificării la maximum a potenţialului fiecărui copil, ca individ, nu ca membru 
al diferitelor grupuri din societate. 
 
Argumentaţi fiecare opţiune. 
 
Identificaţi în cazul fiecărei opţiuni, avantaje şi dezavantaje, din trei 
perspective: 

- perspectiva grupurilor minoritare; 
- perspectiva majoritarilor; 
- perspectiva interesului general al unei societăţi ce respectă drepturile 

fiecărui cetăţean. 

 Aplicaţii:  
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1.4. Prejudecăţi, rasism şi discriminare 
 

1.4.1. Stereotipuri, prejudecăţi, discriminare 
 
Conceptul de stereotip, ar putea fi definit cel mai simplu ca « o reprezentare mentală a unui grup social 
şi a membrilor acestuia ». El reprezintă o listă de trăsături considerate caracteristice unui grup şi 
membrilor acestuia, ca şi aşteptări comportamentale corespunzătoare: cum ne aşteptăm să fie şi să se 
comporte o persoană dacă ştim despre ea doar că face parte din grupul respectiv.  
 
Stereotipul este o imagine schematică a membrilor grupului la care se referă, imagine ce se activează în 
mod inconştient şi automat în cazul contactului cu persoane din grupul respectiv. Există un stereotip 
ataşat tuturor grupurilor cunoscute în interiorul societăţii. Stereotipurile au o existenţă independentă de 
voinţa unui individ şi formează o parte a patrimoniului cultural comun, fiind definite la nivel social. Ca 
membri ai societăţii, suntem cu toţii supuşi influenţei stereotipurilor. Aceasta nu înseamnă însă că 
fiecare membru al societăţii va interioriza în acelaşi fel stereotipul social.  
 
Stereotipurile nu sunt însă simple « imagini în creier », ci structuri cognitive şi afective obiectivate 
asupra grupurilor sociale, împărtăşite de un număr important de membri ai societăţii şi care apar şi 
sunt difuzate într-un mediu politic şi social specific, la un moment istoric dat. Ele sunt construite social şi 
discursiv, prin intermediul comunicării cotidiene şi, o dată obiectivate, sunt considerate ca o realitate 
independentă şi uneori prescriptivă.  
 
Sunt stereotipurile bazate pe realitate, pe un „nucleu de adevăr”? Chiar dacă s-ar dovedi statistic că 
există o anumită corespondenţă între stereotipul unui grup şi rezultatele unor măsurători „obiective” 
ale unor caracteristici ale grupului, este evident că aceasta nu poate constitui o bază pentru justificarea 
eventualelor inegalităţi sociale. Anumite caracteristici stereotipe pot fi într-adevăr regăsite mai frecvent 
în rândul membrilor unui grup social, fie ca rezultat al unor factori socio-istorici, fie ca efect al 
interiorizării, prin intermediul unor procese de învăţare socială, a autostereotipului. Stereotipul este, 
deci, mai degrabă o imagine bazată pe generalizare abuzivă, suprasimplificare sau exagerare a 
caracteristicilor unui grup de oameni, fiind totodată încărcat de aspecte afective, emoţionale. 
 
Din perspectiva psihologiei relaţiilor intergrupuri, prejudecata se referă la o atitudine faţă de membrii 
unui grup şi presupune evaluarea membrilor acestuia pe baza imaginii stereotipe asupra grupului 
respectiv. Atunci când avem de-a face cu prejudecăţi negative, ele implică de obicei respingerea 
membrilor grupului vizat, manifestarea unor sentimente negative faţă de aceştia, o antipatie bazată pe 
generalizare inflexibilă şi eronată.  
 

Aplicaţie:  
 
Comentaţi următoarele definiţii ale noţiunii de prejudecată: 
 
PREJUDECÁTĂ, prejudecăţi, s.f. Părere, idee preconcepută (şi adesea eronată) pe care şi-o face 
cineva asupra unui lucru, adoptată, de obicei, fără cunoaşterea directă a faptelor (DEX - 
http://dexonline.ro/search.php?cuv=prejudecata) 
 
Prejudecata este părere fără judecată (Voltaire). Prejudecăţile sunt hârburile vechilor adevăruri 
(Maxim Gorki). Prejudecată. O părere vagaboandă fără nici un mijloc vizibil de întreţinere (Ambroise 
Bierce). Prejudecata este o plută pe care mintea naufragiată se urcă şi vâsleşte spre siguranţă (Ben 
Hecht). 
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Dacă stereotipurile sunt structuri cognitive, iar prejudecăţile se situează în categoria atitudinilor, a 
judecăţilor sociale, discriminarea se referă la comportamente.  
 
Putem defini discriminarea ca un comportament injust la adresa membrilor unui grup faţă de care 
există prejudecăţi negative. Ca şi relaţia dintre stereotipuri şi prejudecăţi, relaţia dintre prejudecăţi şi 
discriminare pare a fi mai complicată decât o simplă relaţie de cauzalitate liniară. Astfel, chiar dacă în 
numeroase situaţii discriminarea derivă din prejudecăţi, relaţia nu este automată şi general valabilă. 
Comportamentul este influenţat, nu doar de convingerile personale, ci şi de circumstanţele exterioare. 
Spre exemplu, o persoană poate avea prejudecăţi puternice faţă de o anumită minoritate etnică, dar 
realizează că nu poate acţiona conform acestor prejudecăţi deoarece comportamentele discriminatorii 
nu sunt dezirabile social sau sunt interzise prin lege. De asemenea, cineva care nu este caracterizat 
printr-un nivel ridicat de prejudecăţi poate avea comportamente discriminatorii prin aplicarea unei legi 
sau a unui regulament. 
 
Conform unor cercetări recente, trei dimensiuni sunt considerate a avea un rol critic în formarea 
stereotipurilor şi a prejudecăţilor:  

- statutul relativ al grupului în societate; 
- puterea relativă a grupului în societate; 
- compatibilitatea scopurilor grupurilor respective.  

 
Este importantă distincţia operată între percepţiile privind statutul social al grupului şi cele privind 
puterea grupului respectiv. Fiecare dintre aceste dimensiuni are implicaţii distincte asupra 
sentimentelor şi atitudinilor generate. Statutul se referă la modul cum grupul este văzut şi valorizat 
în contextul general al relaţiilor intergrupuri, iar puterea este legată de capacitatea de a accesa şi 
utiliza resurse politice, economice sau de altă natură din societate.  
 
Pe baza analizei mai multor combinaţii posibile de valori ale acestor trei dimensiuni pot fi descrise 
cinci imagini generice pe care membrii unui grup le pot avea despre membrii unui alt grup, 
prezentate în tabelul următor:  
  

Tip de relaţie 
 

Orientare  
comportamentală 

Imaginea grupului 
vizat 

Compatibilitatea scopurilor 
    statut egal 
    putere egală 

Cooperare Aliat 

Incompatibilitatea scopurilor 
    statut egal 
    putere egală 

Suspiciune sau atac Inamic 

Incompatibilitatea scopurilor 
    statutul celuilalt grup scăzut 
    puterea celuilalt grup ridicată 

Protecţie defensivă Barbar 

Incompatibilitatea scopurilor 
    statutul celuilalt grup scăzut 
    puterea celuilalt grup scăzută 

Exploatare sau paternalism Dependent 

Incompatibilitatea scopurilor 
    statutul celuilalt grup ridicat 
    puterea celuilalt grup ridicată 

Rezistenţă sau rebeliune Imperialist 
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1.4.2. Discriminare şi rasism la adresa romilor 
 
Romii sunt, fără îndoială, o minoritate cu statut particular, nu doar în România, ci la nivel european. 
De sute de ani, ei au fost situaţi din mai multe puncte de vedere la limita inferioară a societăţii şi au 
constituit ţinta constantă a unor prejudecăţi şi obiectul unor puternice stereotipuri negative. Mai 
mult, romii au reprezentat, şi reprezintă chiar în prezent în multe ţări, inclusiv la noi, imaginea tipică 
a diferenţei culturale. În decursul istoriei, diferite state europene, între care şi România, au elaborat 
şi pus în practică politici de excludere, de reprimare sau chiar de anihilare a romilor, ca identitate 
culturală, ca grup etnic sau ca mod de viaţă. 

 
Consecinţele secolelor de robie se pot citi şi astăzi în modelul mental colectiv moştenit de majoritari, 
care apasă asupra conştiinţei individuale a acestora, blocându-le uneori întreaga viaţă accesul la 
cunoaşterea şi înţelegerea romilor. Din punct de vedere cultural şi social, romii au rămas un grup 
social exclus. Mentalul colectiv a construit, pe baza unor puternice prejudecăţi, un stereotip negativ, 
care a condus la proliferarea manifestărilor rasiste, culminând cu deportarea romilor în Transnistria 
în perioada celui de-al doilea război mondial. 
 
Definitoriu pentru cultura dominantă în ceea ce priveşte mentalitatea faţă de romi este stereotipul, 
în majoritatea cazurilor negativ, conducând la stigmatizarea identităţii rome, la internalizarea acestui 
stigmat şi la negarea, de multe ori, de către unii romi, a apartenenţei la etnia romilor, fapt 
demonstrat prin compararea datelor recensamantului național cu cele obținute prin cercetări 
sociologice.  
 
Istoria stereotipurilor referitoare la romi prezente în cultura românească poate începe cu termenul 
folosit de majoritari pentru a desemna romii: „ţigan”. În limba romani, cuvântul "ţigan" nu există. 

 
1. Listaţi în paralel principalele caracteristici ale stereotipurilor referitoare la romi 
în general, la alt grup etnic din România, la alegere, şi la un grup social ce nu este 
definit pe criterii etnice (de exemplu, politicienii, artiştii, cadrele didactice). 
Analizaţi diferenţele. Realizaţi o paralelă între caracteristicile asociate 
stereotipului şi situaţia socio-economică a celor trei grupuri. 
 
2. Selectaţi din presă un articol care menţionează romii. Care sunt elementele 
stereotipului care se regăsesc în articol? Sunt aceste elemente asociate cu romii în 
general sau cu anumite subgrupuri?  
 
3. Identificaţi în experienţa personală situaţii în care s-au manifestat prejudecăţi 
la adresa romilor. 
 
4. Identificaţi pentru diferite categorii de romi poziţionarea în schema de mai sus 
şi exemplificaţi tipul de argumentaţie folosit pentru justificarea poziţiei respective.   
 

 Aplicaţii:  
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Termenul provine din limba greacă medie, din "athinganos", sau "athinganoi", unde însemna 
"păgân", "de neatins" şi "impur". Cuvântul a fost folosit pentru prima dată în 1068, la o mânăstire 
din Georgia, în Imperiul Bizantin, de către un călugăr, în explicaţia sa despre erezia athinganoilor, 
despre care spunea că sunt nomazi, cititori în stele şi vrăjitori şi sfătuia creştinii ortodocşi să se 
ferească de aceşti eretici. În spaţiul ţărilor române, acest termen desemna iniţial starea socială de 
rob, nicidecum etnia. Iată deja două înţelesuri ale cuvântului "ţigan": mai întâi erezie şi apoi stare din 
afara sistemului ierarhiei societăţii. Robul / ţiganul nu făcea parte din structura socială, era în afara 
acesteia, era un simplu obiect de schimb. Mai târziu, cuvântul "ţigan" a rămas, în mentalul colectiv 
românesc şi în limba română, cu un sens profund peiorativ.  
 
Reprezentările despre romi, bazate în mare măsură pe prejudecăţi şi stereotipuri, au o mare 
importanţă, pentru că determină atitudini şi comportamente. De cele mai multe ori, în contextul 
unei moşteniri mentale negative şi al absenţei din programe şi manuale şcolare a informaţiilor 
despre romi, clişeele de gândire şi de limbaj sunt singura sursă de cunoaştere care îi leagă pe romi de 
mediul social înconjurător. Romii par a fi o realitate familiară tuturor: aproape orice majoritar 
întrebat are o opinie, deseori categorică şi negativă, despre aceştia.  
 
De-a lungul secolelor, un întreg set de imagini a fost construit şi dezvoltat, cristalizând stereotipurile 
colective şi formând un rezervor de reprezentări transferate din memoria colectivă în cea 
individuală. Fie că promovează respingerea sau asimilarea, aceste reprezentări se constituie ca un 
fundal de argumente şi justificări ale acţiunilor discriminatorii. În fapt, romii nu sunt niciodată 
definiţi aşa cum sunt, ci mai degrabă sunt percepuţi aşa cum ar trebui să fie pentru a justifica 
politicile şi comportamentele celorlalţi faţă de ei. Procesul de heteroidentificare a romilor trebuie să 
corespundă orizontului de aşteptare colectiv, eminamente negativ, de aceea orice deviere spre 
pozitiv este resimţită ca fiind o excepţie de la regulă. Deseori în discursurile majoritarilor apare mitul 
prietenului rom din copilărie, prototip al binelui, excepţie de la norma „ţiganului” rău, evocat de 
aceia care îşi încep discursul cu stereotipul „Eu nu sunt rasist, dar ţiganii ăştia...” şi îl continuă cu la 
fel de stereotipul „am avut un prieten ţigan / un vecin în copilărie / în tinereţe, un om deosebit, dacă 
ar fi toţi ţiganii ca el, ce bine ar fi!”  
 
Efectele secolelor de robie se regăsesc şi în prezent pe plan psihologic în tendinţe de auto-
stigmatizare, exprimate prin formule de tipul „ce să fac, de-aia nu ştiu carte, că sunt ţigan” sau „doar 
suntem ţigani, ce să facem?”, asociate cu o stimă de sine scăzută şi cu percepţia stării actuale de 
excludere şi inferioritate ca fiind o stare naturală, imposibil de schimbat.  
 

Aplicaţie:  
 
Analizaţi povestirea „Vasile Porojan” de Vasile Alecsandri 
(http://ro.wikisource.org/wiki/Vasile_Porojan_%28Alecsandri%29), şi identificaţi 3 elemente care 
descriu stima de sine scăzută a romilor şi acceptarea unui statut social marginal.  

 
Datorită statutului social marginal, apartenenţa la etnia romilor nu generează prestigiu, nu oferă un 
capital social şi simbolic pozitiv, deci nu oferă individului un statut ridicat în societate şi o stare de 
confort psihologic. De aceea, este uşor de înţeles că membrii grupului îşi caută canale de fugă spre 
realizarea de sine în alte grupuri, iar pentru a fi acceptaţi acolo, le copiază cât mai fidel modelele. 
 
Studiul unei părţi semnificative a folclorului românesc, în special a proverbelor, snoavelor şi 
basmelor, demonstrează o gândire stereotipă, plină de prejudecăţi, marcată de ironie şi dispreţ la 
adresa romilor. Romii sunt văzuţi, de cele mai multe ori, ca ilustrând cele mai negative caracteristici 
umane. 
 

http://ro.wikisource.org/wiki/Vasile_Porojan_%28Alecsandri%29
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Iată câteva Proverbe care menţionează „ţiganii”, semnalate de Delia Grigore2, antropolog şi lider al 
unei organizaţii a romilor: 
 
Ţiganul când a ajuns împărat, întâi pe tatăl său l-a spânzurat; 
Dacă ar face toate muştele miere, ar mânca şi ţiganii cu lingura;  
Nici răchita pom de bute, / Nici ţiganul om de frunte;  
Nici salcia nu-i ca pomul / Nici ţiganul nu-i ca omul;  
Ţiganul tot ţigan şi-n ziua de Paşte;  
Ştie ţiganul / Ce e şofranul? / Îl vede pe tarabă / Şi crede că-i otravă;  
Ţiganul până nu fură nu se ţine om;  
Ţiganul când a ajuns la mal, acolo s-a înecat;  
Dracul a mai văzut ţigan popă şi nuntă miercurea;  
Noroc şi bani şi moartea în ţigani;  
A cere ca un ţigan;  
A cere ca la uşa cortului;  
A se certa ca ţiganii;  
A se certa ca la uşa cortului.”  

 
Din aceste motive, cazul romilor este o excelentă ilustrare a teoriei psihosociologice a ţapului 
ispăşitor. Conform acestei teorii, în special în perioadele de criză, frustrarea acumulată de grupul 
majoritar este transformată în agresivitate faţă de un grup minoritar care este făcut responsabil de 
dificultăţile pe care le traversează ansamblul societăţii. 
 
În cazul romilor avem de-a face cu atitudini negative şi comportamente discriminatorii de factură 
rasistă. Existenţa rasismului la adresa romilor în societatea românească a fost puternic negată până 
recent, dar este tot mai deschis recunoscută public. Această tendinţă de negare este de înţeles 
întrucât ea vine în contradicţie cu o caracteristică importantă a auto-stereotipului românilor ca 
popor tolerant şi deschis. 
 
Manifestările rasismului sunt însă de mai multe categorii. Mai întâi, trebuie menţionat rasismul 
clasic cu adânci rădăcini istorice în cazul romilor. El se traduce prin manifestarea explicită a unei 
atitudini negative şi a unor comportamente discriminatorii faţă de romi în general. Rasiştii expliciţi 
menţin despre propria persoană o imagine pozitivă şi îşi justifică atitudinile şi comportamentele prin 
atribuirea unor caracteristici ce pun romii în situaţie de inferioritate faţă de celelalte grupuri din 
societate. Aceste caracteristici s-ar regăsi la toţi romii, cu eventuale variaţii de intensitate, ar fi 
inseparabil asociate cu identitatea de rom şi ar fi fixe, imposibil de modificat. Astfel de persoane cred 
în transmiterea pe cale genetică a unor tendinţe comportamentale, sunt sceptici în privinţa eficienţei 
oricăror măsuri, de ordin educativ, socio-economic etc., vizând îmbunătăţirea situaţiei romilor. 
Motto-ul celor din această categorie ar putea fi „aşa sunt ei, n-ai ce le face, nu vor fi niciodată ca 
noi”. Se cuvine a menţiona, de asemenea, că foarte puţini rasişti se autodefinesc ca atare, dar marea 
majoritate a celor din această categorie nu au dificultăţi în a-şi exprima public punctele de vedere. 
 

                                                           
2 Suport de curs pentru cadre didactice privind istoria şi cultura romilor în perspectivă 

interculturală, Institutul Intercultural Timişoara, 2007 
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Un mare număr de persoane manifestă însă un rasism camuflat. Este vorba despre o situaţie în care 
apare un decalaj sau chiar o contradicţie între nivelul discursului şi cel al comportamentelor. Astfel, 
aceste persoane au un discurs în care afirmă că tratează pe toată lumea la fel, că diferenţele de 
comportament se datorează doar unor elemente circumstanţiale sau aplicării unor criterii obiective, 
independente de persoana lor şi fără legătură cu apartenenţa etnică. Se întâmplă însă că aceste 
criterii obiective aplicate rezultă în defavorizarea în mod sistematic a romilor. Motto-ul acestei 
categorii ar putea fi: „Eu nu fac diferenţe între romi şi neromi, pentru mine toţi sunt la fel, dar toţi 
trebuie să respecte legea/regulamentele/regulile sociale/etc.”. 
 
Cel de-al treilea mod de manifestare a rasismului este rasismul aversiv, o formă mult mai subtilă, 
mai dificil de identificat, atât la ceilalţi cât şi în propriul comportament, şi, implicit, mult mai dificil de 
combătut. Este vorba despre persoane care se consideră tolerante, fără tendinţe rasiste, care pot 
chiar exprima opinii de respingere şi condamnare a rasismului. Aceste persoane comit în mod 
inconştient şi neintenţionat acte de discriminare, nu atât prin dezavantajarea romilor cât prin 
favorizarea ne-romilor, evitarea involuntară a contactului cu romii, sau prin atitudini faţă de romi ce 
îi situează pe aceştia în poziţie de inferioritate. Motto-ul ce ar corespunde cel mai bine acestei 
manifestări este: „şi ei (romii) sunt oameni...”. 
 

Temă de reflecţie:  
 
Care credeţi că sunt principalele motive pentru care romii sunt discriminaţi? Ce măsuri credeţi că ar fi 
cele mai eficiente în școală pentru a contribui la combaterea discriminării? 

 
 
 
 
 

 
Gândiţi-vă la unul dintre părinţii sau bunicii copiilor romi cu care lucraţi. Nu 
ezitaţi să selectaţi în gând o persoană cu care nu aveţi relaţii bune. Închideţi 
ochii şi imaginaţi-vă copilăria acestei persoane. Cum trăia, cum erau relaţiile 
cu membrii familiei, cu persoane din afara comunităţii? Cum au fost anii de 
şcoală? Imaginaţi-vă aceeaşi persoană în tinereţe, după părăsirea şcolii, 
vizualizaţi persoana respectivă în momente importante ale vieţii, ce a simţit în 
diferite situaţii? Care sunt în prezent relaţiile persoanei respective cu diferite 
categorii de adulţi şi cu copiii? Ce mesaje transmite intenţionat sau inconştient 
copilului, pe baza propriei experienţe de viaţă? 
Încheiaţi exerciţiul de imaginaţie. Reflectaţi la ce aţi simţit când v-aţi pus în 
locul persoanei alese. Reflectaţi la ce puteţi face pentru a o susţine să 
transmită copilului mesaje pozitive şi la modul în care puteţi îmbunătăţi 
comunicarea cu persoana în cauză şi cu părinţii romi în general. 

 Aplicaţie:  
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1.4.3. Consecinţele psihologice ale discriminării romilor 
 
Existenţa la nivel social a unor tendinţe de discriminare a membrilor unui grup social defavorizat cum 
este cazul romilor are mai multe tipuri de consecinţe: sociale, legate de perpetuarea unor raporturi 
de inegalitate între grupuri, economice dar şi psihologice.  
 
O consecinţă psihologică foarte distructivă este interiorizarea imaginii negative a romilor şi 
adoptarea unor comportamente negative, anti-sociale, în acord cu previziunile acestor stereotipuri. 
Se generează astfel un cerc vicios extrem de greu de depăşit, indivizii marcaţi de acest proces fiind 
afectaţi în profunzime din punct de vedere psihologic. 
 
Conform teoriei psihosociologice a identităţii sociale, orice individ are tendinţa de a căuta o 
identitate socială pozitivă. Dacă grupul sau de apartenenţa nu oferă o identitate socială 
satisfăcătoare, sunt adoptate mai multe tipuri de strategii identitare, fie colective, fie individuale. 
 
Astfel, o strategie individuală frecvent utilizată în cazul romilor este aceea de părăsire a grupului, de 
refuz al identităţii rome şi de asimilare în restul populaţiei. Dintre strategiile colective, putem 
menţiona:  

- creativitatea socială, care se referă la tendinţa de identificare a unor criterii de comparaţie 
cu celelalte grupuri care să pună romii în situaţie avantajoasă („romii au un simţ practic 
foarte dezvoltat, sunt descurcăreţi etc.”; „romii sunt cei mai buni muzicieni”) 

- redefinirea caracteristicilor, adică reevaluarea unor caracteristici stereotipe dintr-o 
perspectivă care să le confere valoare pozitivă („romii sunt boemi, ştiu să trăiască viaţa cu 
adevărat, sunt mai fericiţi chiar dacă nu au condiţii materiale, sunt mai liberi”) 

- competiţia socială, adică angajarea într-un proces care să ducă la modificarea raporturilor 
intergrupuri la nivelul societăţii prin formularea şi susţinerea unor revendicări publice în 
acest sens. 

 
Această ultimă strategie este extrem de relevantă în cazul romilor. După cum se ştie, în contextul 
unei mari diversităţi sociale şi culturale, asistăm de mai multă vreme la un proces ce vizează 
coagularea unei identităţi culturale comune a romilor, la nivel naţional, european şi internaţional. 
Putem vorbi astăzi de existenţa unei mişcări a romilor, cu mai multe generaţii, şi cu un mesaj din ce 
în ce mai clar articulat, atât către romi, cât şi către restul societăţii. Un aspect esenţial al acestui 
mesaj, ce tinde să devină parte a identităţii promovate de mişcarea romilor este tocmai combaterea 
discriminării. 
 
Într-adevăr, iniţiatorii mişcării romilor de la începutul anilor 1990, organizaţiile neguvernamentale 
create de aceştia şi noile organizaţii ale romilor constituite mai recent au fost la originea afirmării 
publice a existenţei discriminării şi rasismului la adresa romilor în România. Mesajul lor nu ar fi putut 
însă găsi un ecou real în discursul public şi în reacţia instituţiilor statului, dacă nu ar fi existat o 
constantă şi susţinută presiune din partea organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale şi a unor 
organizaţii neguvernamentale internaţionale active în domeniul protecţiei drepturilor omului şi 
minorităţilor. Aceasta a compensat în mare măsură unul dintre dezavantajele semnificative ale 
romilor faţă de alte minorităţi naţionale: inexistenţa unui stat înrudit protector. 
 
Este semnificativ faptul că, la presiunea conjugată a organizaţiilor rome şi a organismelor 
internaţionale, discursul promovat la nivel oficial a fost modificat. Deşi încă mai persistă reacţii de 
respingere a unor rapoarte ce scot în evidenţă persistenţa situaţiilor negative în această privinţă, se 
acceptă astăzi oficial că există discriminare de tip rasial la adresa romilor şi, mai mult, se transmite 
explicit un mesaj ce afirmă că poziţia autorităţilor publice ale statului român este aceea de 
combatere a discriminării. 
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Acest lucru este cel mai bine ilustrat prin adoptarea unei legislaţii antidiscriminare şi prin apariţia şi 
activitatea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Multe dintre sancţiunile aplicate au 
la origine discriminări la adresa romilor.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

1.4.4. Combaterea discriminării 
 
 
Teoriile sociologice şi psihosociologice arată faptul că nu se poate vorbi de o reală eficienţă în 
combaterea discriminării în absenţa unui cadru instituţional adecvat şi în absenţa unui mesaj public 
clar exprimat de către instituţiile publice în sensul combaterii discriminării.  
 
Din punct de vedere juridic, la nivelul legislaţiei internaţionale, discriminare pe baze rasiale este 
considerată „orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, 
ascendenţă sau origine naţională sau etnică, care are ca scop sau efect de a distruge sau compromite 
recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alt domeniu al vieţii 
publice” (Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială3). Prin 
urmare, se consideră aici a fi discriminare rasială şi ceea ce este cunoscut de publicul larg sub 
denumirea de discriminare etnică. 
 
Discriminarea poate fi de trei tipuri: 
 
1. Discriminarea directă apare în situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil decât 
alta, dacă ar putea fi tratată într-o manieră similară. Spre exemplu, un caz de discriminare directă 
este cel al refuzului înscrierii copiilor romi la o anumită grădiniţă sau școală. 
 
2. În cazul discriminării indirecte, o prevedere, un criteriu sau o practică aparent neutră 
dezavantajează anumite persoane. Un exemplu este impunerea purtării de către copii a unor 
uniforme scumpe sau obligativitatea achiziţionării de către părinţi a unor materiale educative cu 
costuri ridicate, ceea ce are drept consecinţă concentrarea copiilor proveniţi din medii defavorizate 
în școli care nu au astfel de solicitări. 
 
3. Discriminarea structurală se referă la slaba reprezentare a unor categorii de persoane în anumite 
domenii. Spre exemplu, conform datelor statistice actuale, procentul de cadre didactice de etnie 

                                                           
3
 Adoptată de Adunarea Generală a ONU în 1965. România a aderat la Convenţie în 1970 

 
 
1. Identificaţi din experienţa proprie persoane şi situaţii care să ilustreze fiecare 
dintre tipurile de reacţii la discriminare descrise mai sus. 
 

2. Care credeți că sunt efectele psihologice ale discriminării asupra copilului în 
perioada copilăriei timpurii? Dar efectele strategiilor de reacţie la discriminare?  
 

 Aplicaţie:  
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romă este încă la niveluri foarte scăzute în unitățile de învățământ. O proporţie şi mai redusă de 
romi se regăseşte în cazul directorilor de instituții de învățământ sau al formatorilor de cadre 
didactice.  
 
Existenţa unei legislaţii nondiscriminatorii, a unei legislaţii antidiscriminare şi a unor instituţii cu 
atribuţii în combaterea discriminării sunt elemente importante, dar nicidecum suficiente pentru 
asigurarea reducerii discriminării. Toate acestea au, dincolo de rolul lor funcţional direct, consecinţe 
psihologice semnificative. 
 
Rămân însă aspecte de ordin psihosociologic ce fac dificil transferul dezideratelor afişate spre nivelul 
comportamentelor cotidiene. Printre cele mai importante se situează manifestările subtile ale 
rasismului, rasismul camuflat şi rasismul aversiv. La acestea se adaugă interiorizarea şi acceptarea 
discriminării ca un fapt natural. Sunt numeroase situaţiile în care, deşi pentru un observator extern 
este evident vorba de discriminare, atât romii discriminaţi, cât şi discriminatorii, acceptă situaţia ca 
fiind normală şi nu conştientizează discriminarea. Acest fenomen se manifestă încă şi mai acut în 
cazul copiilor romi care, frecvent, sunt învăţaţi de mici să trăiască situaţii de discriminare ca pe ceva 
firesc. 
 
De aceea, un element esenţial în tentativele de combatere a discriminării este legat de stimularea 
conştientizării discriminării, atât de către cei care o produc, cât şi de către victime. 
 

Aplicaţie:  
 
Identificaţi în situaţia descrisă mai jos elementele care ilustrează discriminarea directă, indirectă şi 
structurală şi reflectaţi asupra modalităţilor de colaborare între școală şi alte instituţii pentru 
rezolvarea situaţiei şi pentru prevenirea pe viitor a unor situaţii de acest tip: 
 
Mihăiţă şi Adelina, de 4 şi 5 ani, sunt cei mai mici din cei cinci copii  ai unei familii de romi, care 
locuieşte într-un sat de câmpie. 
Tatăl, mama şi fraţii mai mari muncesc cu ziua, pe unde apucă, pentru a câştiga o bucată de pâine. 
Pe cei doi copii mai mici, mama i-a înscris la grădiniţă, în ciuda protestelor tatălui, care susţine că nu 
au nevoie de grădiniţă sau de şcoală, că, oricum, a observat-o el pe doamna educatoare că se uită 
urât la copiii lor, că n-au bani să le cumpere îmbrăcăminte şi cele necesare pentru grădiniţă, că, 
oricum, la primăvară ei vor pleca în Italia, la muncă. 
Grădiniţa e departe de casa lor şi în sezonul rece drumul până acolo e un chin, dar mama vrea ca 
măcar cei doi copii mai mici să înveţe carte, să nu-i mai înşele vânzătorul de la magazin cum a 
înşelat-o pe ea, că n-a ştiut să citească preţurile. În fiecare dimineaţă, înainte de a pleca la muncă, 
mama îi face Adelinei două codiţe subţirele, în care împleteşte bănuţi coloraţi, aurii şi argintii, o 
îmbracă în singura fustiţă nouă, înflorată, pe care i-a făcut-o special pentru grădiniţă şi apoi i-l dă în 
grijă pe Mihăiţă, îndemnându-i să meargă pe marginea drumului, să nu-i calce vreo maşină. 
Într-una din zile, ghetuţele, şi aşa rupte, ale lui Mihăiţă au rămas fără talpă şi n-a mai putut merge la 
grădiniţă. Adelina, deşi se temea de câinele acela mare şi negru care păzeşte la o poartă şi se repede 
la copii, a plecat singură, gândindu-se la cornul pe care doamna i-l dă în fiecare zi, deşi nu-i prea 
place la grădiniţă, deoarece unii copii râd de ea cum e îmbrăcată, alţii o trag de hăinuţe şi vor să-i ia 
bănuţii de la codiţe, dar mai ales pentru că nu prea înţelege ce vorbesc copiii şi doamna educatoare. 
Uneori se simte străină, nimic din ce o înconjoară nu i se pare familiar, îi place doar faptul că şi-a 
făcut o prietenă, o fetiţă ca şi ea, cu care se joacă în spatele sălii de clasă, acolo unde le-a aşezat 
doamna. La ora de desen ea stă cuminte cu mâinile la spate, pentru că nu are culori. Prietena ei, care 
avea două culori, i-a dat-o într-o zi pe cea verde, iar Adelina  a plâns de bucurie în acea zi.. 
Cu gândul la gustarea de la ora 10, fetiţa plecă singură, mai mult cu lacrimi în ochi, spre grădiniţă. 
Mihăiţă a rămas la rândul lui plângând după surioara lui. La grădiniţă, când doamna educatoare le-a 
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împărţit gustarea, Adelina a strecurat-o cu grijă în buzunarul hăinuţei, păstrând-o pentru frăţiorul ei. 
Doamna educatoare n-a observat.  
În zilele următoare, Adelina a lipsit de la grădiniţă, dar a venit Mihăiţă. Ghetuţele largi  ale surioarei 
îi jucau în picioarele îngheţate. 

 
Măsurile pozitive, deşi reprezintă soluţii ce trebuie bine adaptate la context şi conjunctură, pot 
contribui în mare măsură la conştientizarea discriminării şi, desigur, la echilibrarea raporturilor între 
romi şi restul societăţii. Acestea se referă la facilităţi adresate în mod specific grupurilor 
defavorizate, şi au, în general, un caracter temporar, până când se ajunge la o situaţie echilibrată în 
societate a grupului vizat. În domeniul educaţiei s-au obţinut rezultatele cele mai bune prin măsuri 
pozitive, asigurându-se, de exemplu, creşterea numărului de tineri romi care finalizează studii liceale 
şi universitare. Aceasta face ca în prezent să existe o generaţie de tineri romi cu un nivel mult mai 
ridicat de educaţie, din care unii aleg să se implice activ în organizaţii şi instituţii care desfăşoară 
activităţi în vederea îmbunătăţirii situaţiei comunităţilor defavorizate de romi. 
 
Alte modalităţi concrete ce pot contribui la îmbunătăţirea situaţiei ar putea fi reprezentate de:  

- oferirea de exemple pozitive de romi (auto-identificaţi, deci care îşi asumă identitatea romă) 
cu reuşită profesională şi socială. Aceste exemple, pe de o parte, pot contrazice 
stereotipurile majoritarilor, dovedind că prejudecăţile rasiste sunt nejustificate şi, pe de altă 
parte, pot reprezenta modele pentru copiii romi care au nevoie de încrederea că pot depăşi 
presiunea limitativă a celor din jur, menţinându-şi şi afirmându-şi identitatea romă; 

- sprijinirea unor contacte directe între copii romi şi neromi care: 

 să pună copiii romi în situaţia de a experimenta atitudini pozitive ale celorlalţi; 

 să permită celorlalţi să depăşească stereotipurile şi prejudecăţile vehiculate la nivelul 
societăţii. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
1. Comentaţi rezultatele unor cercetări sociologice recente realizate în România 

pe eşantioane reprezentative, cu privire la atitudinile şi opiniile populaţiei 
legate de romi: 
„40% dintre cei chestionaţi sunt de acord cu ideea că romii ar trebui forţaţi 
să trăiască separat de restul societăţii, având în vedere faptul că nu pot să 
se integreze, 78% consideră că majoritatea romilor încalcă legea, 51% 
susţin ideea că populaţia locală ar trebui să poată alege dacă să permită 
sau nu unor familii de romi să se instaleze în localitatea lor, iar 46% cred că 
Statul ar trebui să ia măsuri pentru a stopa creşterea numărului romilor. De 
asemenea, 65% dintre respondenţi nu sunt de acord cu acordarea de către 
Stat a unor ajutoare financiare şi administrative suplimentare pentru romi”.  
 
Vi se par surprinzătoare aceste rezultate? Reflectaţi asupra atitudinilor 
dintre părinţii romi şi ne-romi ai copiilor din grădiniţa sau școala unde 
lucraţi. Dacă opiniile eşantionului naţional s-ar regăsi proporţional în cele 
ale părinţilor ne-romi, ce consecinţe ar avea acest lucru asupra relaţiilor 
dintre părinţii şi dintre copiii romi şi ne-romi? 
Comparați datele de mai sus cu cele ale ultimelor sondaje pe această temă 
realizate de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 
(www.cncd.org,ro). Ce tendințe puteți identifica în privința atitudinilor față 
de romi? 

 Aplicaţie:  
 

http://www.cncd.org,ro/
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1.5. Pentru o perspectivă interculturală asupra societăţii  
 
Promovarea unei perspective interculturale în educaţie trebuie să aibă ca referinţă o anumită viziune 
asupra societăţii. Recunoaşterea existenţei diversităţii culturale în societate şi în sistemul educativ 
este desigur un pas important, dar modul în care sistemul educativ ar trebui să răspundă 
provocărilor diversităţii trebuie definit în raport cu un set de principii fundamentale, care este 
preferabil să fie explicitate, pentru a asigura cu adevărat dezvoltarea globală a tuturor copiilor şi 
respectarea drepturilor acestora. 
 
Se vorbeşte de educaţie în context multicultural, de educaţie interculturală, dar şi de educaţie 
multiculturală, de multiculturalism sau de interculturalitate. Considerăm utilă precizarea sensului 
acordat termenilor „multicultural” / „intercultural”, pentru a se evita neînţelegerile sau dezbateri 
sterile şi superficiale.  
 
Ambele noţiuni pot fi utilizate, fie în sens descriptiv, fie în sens normativ. 
 
Astfel, „multicultural” este utilizat în sens descriptiv atunci când se evidenţiază caracteristicile 
diversităţii culturale dintr-o societate dată, spre exemplu recunoscându-se apartenenţa culturală, 
etnică, religioasă, lingvistică, a membrilor societăţii respective. 
 
În sens normativ, „multicultural” este utilizat de cei care susţin importanţa păstrării diversităţii 
culturale şi a susţinerii dezvoltării identităţilor specifice a diferitelor grupuri culturale, inclusiv prin 
recunoaşterea oficială a acestei diversităţi şi prin posibilitatea afirmării ei în spaţiul public. Acest sens 
al termenului „multicultural” este promovat de adepţii multiculturalismului şi se manifestă în 
practică în modalităţi ce merg de la recunoaşterea simbolică în legislaţie a anumitor comunităţi 
etnoculturale sau la posibilitatea utilizării mai multor limbi în spaţiul public şi în diferite instituţii, 
inclusiv şcoli, până la înfiinţarea de instituţii separate ale diferitelor comunităţi, conferirea statutului 
de limbă oficială pentru mai multe limbi, respectiv asocierea unor drepturi specifice (în general 
lingvistice şi culturale) cu un anumit teritoriu. Accentul este pus, în aceste cazuri, pe simpla 
coexistenţă a diferitelor grupuri, fără a se acorda importanţă contactelor şi schimburilor culturale.  
 

 
2. Identificaţi exemple de proceduri şi practici din sistemul educativ care în 

anumite cazuri, pot genera situaţii de discriminare indirectă. 
 
3. De mai mulţi ani funcţionează în România diferite „măsuri pozitive”, menite 

să compenseze efectele discriminărilor şi să faciliteze atingerea unei 
situaţii de egalitate reală (nu doar potenţială) între romi şi restul societăţii 
(cel mai cunoscut exemplu este cel al locurilor rezervate pentru tineri romi 
în învăţământul superior). Formulaţi şi analizaţi argumente pro şi contra 
măsurilor pozitive vizând educaţia romilor. 

 

 Aplicaţie:  
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Termenul „intercultural” este utilizat în sens descriptiv atunci când se pune în evidenţă caracterul 
inevitabil al contactelor dintre persoane aparţinând diferitelor grupuri etnoculturale şi al 
interferenţelor asociate interacţiunilor dintre grupuri. De asemenea, „intercultural” este utilizat în 
sens descriptiv în sintagme de genul: „comunicare interculturală”, „dialog intercultural”, „conflict 
intercultural”, având deci sensul „între persoane cu apartenenţe culturale diferite”. 
 
Sensul normativ al termenului „intercultural” apare în sintagme de genul „abordare interculturală” 
sau „perspectivă interculturală”, dar şi în „societate interculturală” şi, mai recent „interculturalism”. 
Aceasta înseamnă, de fapt, promovarea unei anumite viziuni asupra societăţii şi relaţiilor între 
grupurile ce se afirmă cu identităţi etnoculturale specifice. Este vorba despre acordarea unei 
importanţe egale atât posibilităţilor oferite fiecărui grup cultural de a-şi menţine, dezvolta şi afirma 
public propria identitate culturală, cât şi comunicării, contactelor şi schimburilor culturale, ce 
presupun cunoaşterea, înţelegerea şi respectarea reciprocă a persoanelor cu apartenenţe culturale 
diferite. 
 
Astfel, o perspectivă interculturală asupra societăţii: 
 

 presupune luarea în considerare a dimensiunii culturale a relaţiilor sociale; 
 afirmă importanţa asigurării unui echilibru între promovarea identităţilor culturale specifice 

şi a respectului pentru diversitatea culturală, respectiv comunicării interculturale, acordând 
importanţă deosebită dar egală ambelor elemente şi susţinând ideea că prin promovarea 
contactelor şi comunicării interculturale nu se ameninţă dezvoltarea identităţilor culturale 
specifice; 

 susţine depăşirea stereotipurilor şi prejudecăţilor între grupuri, respectiv combaterea 
discriminării, marginalizării şi izolării unor grupuri dezavantajate. 

 
O astfel de viziune a societăţii depăşeşte deci recunoaşterea diversităţii şi coexistenţa în izolare a 
diferitelor grupuri culturale, fiind asociată cu un set de valori şi opţiuni fundamentale, precum şi cu 
un ansamblu de responsabilităţi, atât din partea grupurilor minoritare, cât si a majorităţii. Acestea ar 
trebui să fie deci reperele unei perspective interculturale în educaţie si care ar ilustra mai bine 
realitatea in care conviețuim. Pe de alta parte, abordarea interculturală in educație reușește să 
echipeze elevii, atât pe cei romi cât și pe cei ne romi cu atitudini și comportamente pozitive în fața 
diferențelor culturale. Modalităţile concrete de punere în practică vor fi analizate în modulul 2, la 
nivelul relaţiei pedagogice, şi în modulul 3, la nivelul managementului instituțiilor educative.  
 

1.6. Competența interculturală  
 
O condiție importantă pentru eficacitatea integrării unei perspective interculturale în demersul 
educațional o reprezintă existența unui grad adecvat de competență interculturală în rândul cadrelor 
didactice. Cea mai larg acceptată definiție a competenței interculturale este ”abilitatea de a 
comunica în mod eficace și adecvat în situații interculturale” și presupune dobândirea de cunoștințe, 
deprinderi și atitudini specifice, acestea reflectându-se în comportamente specifice. 
 
Printre atitudinile pe care le are o persoană cu un nivel ridicat de competență interculturală 
menționăm: 

- respectul pentru persoane ce au afilieri culturale diferite de cea proprie; 
- deschiderea și curiozitatea de a afla mai multe despre persoane cu apartenețe culturale 

diferite; 
- toleranța ambiguității și acceptarea situațiilor de incertitudine; 
- dispoziția de a interacționa cu persoane cu afilieri culturale diferite; 



27 

O persoană cu competență interculturală este de asemenea o persoanpă care are o perspectivă 
nuanțată privind impactul culturii asupra oamenilor și asupra societății și care acumulează 
cunoștințe privind cultura sau culturile de apartenență, precum și privind alte culturi. 
Printre deprinderile necesare unei persoane cu competență interculturală sunt incluse: 

 empatia (capacitatea de a înțelege gândirea, credințele, valorile și sentimentele altora și de a 
le răspunde în mod adecvat); 

 multiperspectivitatea (capacitatea de decentrare de la propria perspectivă, de a adopta 
perspective diferite și de a lua în considerare punctul de vedere al altora); 

 flexibilitatea cognitivă (abilitatea de a-și schimba și adapta modul de gândire în funcție de 
situație și context; 

 abilitatea de interpretare și evaluare critică a practicilor culturale proprii și ale altora; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un instrument util pentru autoreflecție și dezvoltarea competenței interculturale, elaborat 
de Consiliul Europei în scopul punerii în practică a recomandărilor din Cartea Albă a 
Dialogului Intercultural  este Autobiografia întâlnirilor interculturale. Este vorba despre 
un instrument ce ghidează utilizatorul în analiza unei situații de interacțiune interculturală 
și stimulează reflecția asupra provocărilor și oportunităților unei astfel de situații.  
Analizați o situație de interacțiune interculturală din experiența proprie cu ajutorul 
Autobiografiei întâlnirilor interculturale. Ce concluzii puteți trage pentru activitatea 
dumneavoastră profesională? 
Varianta standard și resurse adiționale în limbile engleză și franceză sunt disponibile la 
http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/. Versiunea simplificată în limba română este 
disponibilă la www.intercultural.ro/resurse  

 Aplicaţie:  
 

http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/
http://www.intercultural.ro/resurse
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