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Educaţia interculturală şi-a făcut apariţia pe agenda politică a Europei odată cu 
şcolarizarea copiilor imigranţilor din societăţile vest-europene. S-a conştientizat atunci pentru 
prima dată că existenţa unor grupuri provenite dintr-un fond cultural diferit de cel al populaţiei 
majoritare poate constitui o provocare. În acest prim stadiu al educaţiei interculturale, diferenţa 
este percepută şi tratată ca o tară. Urmează apoi stadiul în care copiilor imigranţilor li se 
recunoaşte dreptul de a beneficia de ore de studiu al propriilor limbi, culturi şi religii, însă în 
afara procesului de şcolarizare din sistemul de învăţământ formal, şi în afara oricărui dialog 
intercultural cu elevii majoritari. În cel de-al treilea stadiu, paradigma actuală a educaţiei 
interculturale, diferenţa constituie o bogăţie şi se promovează dialogul intercultural între 
diferitele grupuri din societate. 

Globalizarea şi identitatea naţională sunt realităţi ale lumii contemporane. Ii rezistăm sau 
lăsăm să ne copleşească? A ne opune ar fi ca şi cum am încerca sa ne împotrivim procesului 
inexorabil. A admite să treacă peste noi tăvălugul dizolvant si uniformizant ar înseamnă să ne 
renegăm istoria si sa ne trădăm menirea. Grea dilemă. Este clar că toţi vrem sa ne raportăm la 
binefacerile fenomenului, dar nu toţi acceptăm să plătim cu renunţarea la fundamentele 
spirituale, întrucât piaţa globală si sistemul informaţional mondial nu pot suplini pierderea 
identităţii. Prin globalizare nu înseamnă să renunţăm la spiritul identitar,la valorile perene, să ne 
uniformizăm. Fără identitate naţională, n-am mai fi ce suntem si nici nu am mai şti ce suntem. 
Veacuri de credinţă, de sânge si de cântec ar fi şterse definitiv din memoria colectivă şi din 
sufletul românesc. Iar viitorul nostru ar fi incert. 

Pe bătrânul continent, pasul decisiv spre globalizare se va face prin edificarea Statelor 
Unite al Europei. Preţul care se cere plătit este demolarea statelor naţionale. Clădirea unui 
suprastat în “lumea veche” nu se opreşte numai la crearea unor instituţii pentru guvernarea 
continentală, stabilirea unei Zile a Europei, consacrarea drapelului, stemei si imnului european, 
la adoptarea unei monede unice sau elaborarea unei constituţii. Europa Unită tinde să îşi 
confecţioneze si o identitate proprie, care să-i justifice existenţa. Sunt inventate tradiţii comune, 
este rescrisă istoria Europei şi se impune o gândire specifică. Totuşi, temelia religioasă a Europei 
Unite pare să dea de furcă strategilor UE. Majoritatea înclină spre a oficializa “rădăcinile 
creştine” ale Europei Unite. Formula îi lezează însă, in principal, pe musulmani (numeroşi in 
Europa Centrală si de Est) si pe evrei (Israelul aspirând să adere la UE, chiar dacă geografic, cel 
puţin, este străin Europei). 

Uniunea Europeană nu se ridică pe statele naţionale (care au si atributele lor 
caracteristice) decât pentru a le strivi. Tot aşa si identitatea europeană creşte din seva identităţilor 
naţionale numai pentru a le vlăgui si, finalmente, îngropa. Statele naţionale nu pot fi desfiinţate 
dintr-o dată. Aşa că, prin jocuri diplomatice mai întâi vor deveni toate federale si multinaţionale; 
apoi, îşi vor pierde suveranitatea, autoritatea si independenţa, lăsând rolul de diriguitor al 
destinelor europenilor unei structuri birocratice continentale. 

Între timp, se caută subminarea temeiurilor esenţiale ale neamurilor: credinţa, sentimentul 
etnic, tradiţia sunt relativizate sau anatemizate, ca piedici in calea integrării. Înlăturându-le, 
oamenii îşi vor pierde identitatea naţională si vor fi dispuşi să îmbrăţişeze noua identitate 
europeană. 

Reacţia la fenomenul de globalizare este însă semnificativă. Comunităţile naţionale se 
întorc la tradiţiile lor ireductibil – identitatea, pe care înţeleg să şi-o afirme mai insistent de la o 
vreme. Chiar unul dintre promotorii UE, Franţa, a avertizat că nu va renunţa la identitatea sa cu 
nici un chip. Societăţile  europene  actuale,  plurale  din  punct  de  vedere  etnic  şi  cultural,  dar  



şi  din perspectiva  identităţilor  şi  a  intereselor,  sunt  arena  convieţuirii  împreună  cu  
alterităţi  tot  maievidente  şi  tot  mai  vocale.  În  aceste  condiţii,  este  imperativ  ca  generaţiile  
aflate  în  procesulsocializării să deprindă abilităţi de bază care să permită o convieţuire paşnică 
cu grupuri carerevendică diferenţa, fie ea etnică, identitară, culturală sau de interese.La nivelul 
legislaţiei internaţionale, se observă un interes pentru rolul educaţiei în dialogul intercultural 
începând cu anul 1966, când se semnează în cadrul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite 
pentru Drepturile Omului Convenţia Internaţională privind Drepturile Economice, Sociale şi 
Culturale. Articolul 13 al acestui text stipulează că „educaţia va permite tuturor persoanelor să 
participe efectiv într-o societate liberă, să promoveze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între 
toatenaţiunile şi toate grupurile rasiale, etnice sau religioase”. 

În contextul bogăţiei de referiri la rolul educaţiei interculturale în promovarea unei 
societăţi democratice  bazate  pe  valorile  drepturilor  omului  şi  a  egalităţii  de  şanse,  este  
evident  că preocuparea actorilor politici europeni pentru implementarea principiilor educaţiei 
interculturale nu trebuie să rămână un deziderat pe hârtie. 

Şcoala are rolul de a forma indivizi adaptaţi şi adaptabili la mediul social propriu unui 
cadru temporal şi spaţial delimitat. Educaţia este astfel procesul prin care indivizii învaţă să 
funcţioneze înmediul lor social, prin transmiterea normelor sociale şi a regulilor explicite sau 
implicite ale culturii naţionale.  

Educaţia interculturală corespunde celui de-al treilea stâlp al educaţiei: deprinderea de a 
trăi împreună cu ceilalţi. Comisia Internaţională pentru educaţia secolului XXI pune accentul pe 
această componentă a educaţiei, ca fiind una vitală în dezvoltarea unei societăţi armonioase. 
Acest stâlp sereferă la deprinderea de a trăi împreună cu ceilalţi, „prin dezvoltarea cunoaşterii 
celuilalt, a istorieisale, a tradiţiilor şi a spiritualităţii sale”. 
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