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 Într-o epocă a marilor migraţii ca urmare a fenomenelor de globalizare economică 
profesorii trebuie să se pregătească să lucreze cu copiii în ideea că ei sunt diferiţi cultural unii 
faţă de alţii şi faţă de profesori înşişi. Educaţia multiculturală nu se reduce însă la problema 
învăţământului etniilor şi a minorităţilor. Ea îşi propune să creeze oportunităţi egale de învăţare 
pentru elevii care provin din grupuri diferite social, rasial, etnic. 
Grupurile sociale defavorizate şi cele entice minoritare au o cultură specifică, care în multe 
privinţe este diferită de cultura şcolară de bază, astfel încât copiii ce provin din aceste grupuri 
minoritare întâlnesc adeseori la şcoală o cultură diferită de cea a grupurilor din care provin. 
Cercetătorii au identificat o mare varietate de aspecte prin care cultura diferitelor minorităţi se 
poate deosebi de cultura dominantă a şcolii, prin: 

 limbă şi dialect; 
 atitudinea faţă de cooperare sau faţă de competiţie; 
 concepţia despre prezentarea în public a performanţelor individuale; 
 obiceiuri legate de contactul vizual cu alte persoane; 
 deprinderi de punctualitate şi de planificare a timpului; 
 stilul de a răspunde unui adult; 
 tipul de întrebări care se pun frecvent în cultura de apartenenţă (de identificare, de 

stabilire a unor analogii sau a realizării unor comparaţii); 
 aprecierea acordată diferitelor domenii ale cunoşterii, practicii sau ale artei. 

Asemenea diferenţe pot interveni ca un obstacol în obţinerea succesului şcolar şi datorită 
acestui fapt, se creează în cadrul şcolii o anumită atitudine discriminatorie faţă de copiii diferiţi 
cultural. Ca urmare a diferitelor atitudini discriminative, aceşti copii adoptă adeseori atitudini de 
respingere a şcolii, pe care o resimt ca un instrument de deculturalizare în raport cu grupul lor 
cultural de provenienţă. Ei îşi dezvoltă uneori o contracultură şcolară, paralelă cu cea a şcolii, 
constituită pe baza unor valori marginale, ce îşi au sursa în activităţi antisociale, de tipul 
delicvenţei, a consumului de droguri etc. Treptat, aceste stări de fapt conduc la apariţia aşa 
numitei personalităţi marginale caracterizată prin angoasa de persecuţie, prin stări depresive 
generate de eşecul integrării în cultura de primire sau prin dezorientare în contextele trecerilor 
rapide de la un context cultural la altul ori al adaptării la o nouă situaţie. În general, în şcoli, 
există tendinţa de a interpreta greşit toate acele comportamente care sunt foarte diferite de cele 
din cultura dominantă, fiind considerate inadecvate ori inacceptabile. Pornind de la ele se trage 
repede concluzia că elevii care le manifestă sunt incapabili sau nu doresc să obţină succesul 
şcolar. 

De-a lungul timpului au fost utilizate mai multe strategii pentru educaţia multiculturală a 
elevilor din şcoli. Unii au propus programe şcolare specifice fiecărei minorităţi în parte; alţii au 
pledat în favoarea unor modele trans-culturale de curriculum, ori pentru o corectă studiere în 
şcoală a istoriei şi contribuţiei minorităţilor la cultura universală aşa cum s-a propus un 
învăţământ care să-i familiarizeze pe elevi cu marile controverse ale lumii în care trăiesc, 
inclusiv cele ale inegalităţii sociale şi ale conflictelor interetnice. În cele din urmă, s-au conturat 
cinci mari abordări strategice ale educaţiei multiculturale (MCNERGNEY, F., R., HERBERT J., 
M., 1998): 
1. Strategia creării unor programe speciale pentru cei diferiţi cultural cu scopul asimilării lor 
în curentul cultural principal, introducând elemente tranziţionale în programa şcolară obişnuită. 
Pentru mai mulţi ani, aceasta a fost abordarea preferată a educaţiei multiculturale. Mai ales în 
ţările care au primit imigranţi, pe măsură ce aceştia au sosit în ţară, au fost plasaţi în programe 
proiectate să le transmită cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile socotite potrivite pentru o viaţă de 
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succes în societatea în care au imigrat (de exemplu, au fost învăţaţi să scrie şi să citească în limba 
ţării respective, au fost familiarizaţi cu obiceiurile şi tradiţiile ei.) 
2. Strategia organizării unor activităţi extraşcolare care presupune colaborarea între elevii ce 
provin din medii social-culturale diferite, cu scopul de a le oferi prilejul să se cunoască, să se 
înţeleagă şi să se accepte unul pe altul (de exemplu, organizarea unor activităţi artistice comune, 
a unor “festivaluri interetnice”, unde se prezintă cântece, costume, mâncăruri specifice etc.). 
3. Strategia “activităţii în grupuri multiculturale” încurajează pluralismul cultural prin 
organizarea unor discuţii despre contribuţia indivizilor şi grupurilor aparţinând diferitelor grupuri 
sociale şi entice la cultura universală, despre modele de viaţă oferite de oameni remarcabili din 
diferite culturi. Tematica dezbaterilor în grupurile multiculturale poate fi foarte diversă, începând 
cu istoria opresiunii sociale şi modul în care au suportat-o diferitele grupuri culturale şi 
terminând cu discuţii despre măsura în care pluralismul trebuie să fie mai apreciat decât unitatea. 
Se pot analiza problemele cărora încearcă să le facă faţă adolescenţii din toate culturile: 
câştigarea respectului semenilor, dobândirea unui loc potrivit în societate, relaţii cu părinţii 
bazate pe încredere ş.a. Scopul acestor grupuri multiculturale de studiu este ca tinerii să se simtă 
mândri de moştenirea lor culturală şi să recunoască faptul că realizările umane depăşesc barierele 
rasiale şi culturale. 
4. Strategia abordării curricular multiculturale promovează pluralismul prin modificarea 
unor întregi programe educaţionale – modificând curricula, integrând personal adecvat care să 
permită elevilor utilizarea limbilor folosite în familie. Abordările curricular multiculturale 
încearcă să reformeze educaţia prin revizuirea curriculei, integrarea în programele şcolii a 
familiilor şi a limbilor vorbite în familie. 
5. Strategia creării în sălile de clasă a unui mediu multicultural porneşte de la premisele că 
pentru a crea un autentic mediu multicultural în sala de clasă sunt necesare: 

 Încorporarea în curriculum a valorilor, credinţelor şi tradiţiilor mai multor culturi; 
 Înlăturarea stereotipiilor entice şi culturale; 
 Promovarea interacţiunii sociale între elevii care aparţin diferitelor grupuri entice; 
 Cultivarea idealurilor democratice. 

Educaţia multiculturală înseamnă includerea în curriculum, în mod sistematic şi curent, a 
perspectivelor şi experimentelor diferitelor grupuri culturale. Valorificarea cunoştinţelor din 
familie ale copiilor, încorporarea lor în curriculum şi crearea de experienţe concrete pentru elevi 
– este metoda de predare tipică pentru această startegie a educaţiei multiculturale. Profesorii 
folosesc experienţele de viaţă ale elevilor ca pe oportunităţi de a discuta despre inegalităţile din 
societate. Ei încurajează elevii să supună gândirii critice informaţiile din manual, ziare şi din alte 
publicaţii ori surse media, în care discriminările pe bază de sex, clasă, rasă şi alte probleme 
sociale ar putea fi evidente. Elevii sunt încurajaţi să ia în considerare puncte diferite de vedere şi 
să se gândească la modalităţi alternative pe care le-ar putea concepe pentru a se ajunge la 
dreptatea socială pentru toţi oamenii. 
 Profesorii se vor strădui să înlăture reprezentările stereotipice cu privire la diferite 
popoare: nu toţi mexicanii poartă sombrero, nu toţi olandezii poartă saboţi şi alte caricaturi rigide 
simpliste şi eronate ale vreunui grup etnic. Pentru aceasta profesorii se străduiesc să selecţioneze 
sau să elaboreze material curricular care să prezinte toate grupurile culturale într-o lumină 
pozitivă şi obiectivă. Vor fi alese texte, cărţi, filme care prezintă membrii diferitelor etnii ca fiind 
participanţi la evoluţia vieţii sociale, şi nu doar ca nişte “curiozităţi” exotice ce trăiesc într-o 
lume separată de restul omenirii. Vor fi acele materiale care prezintă portrete simplificate, 
romanţate sau exagerate ori marcate de stereotipii ale diferitelor etnii şi popoare. Stereotipia 
reprezentărilor entice poate fi înlăturată prin multe alte procedee: organizarea unor întâlniri şi 
discuţii cu oamenii care reprezintă adevărate modele de urmat în cultura lor; se pot pune în 
discuţie rădăcinile istorice ale anumitor stereotipii entice existente în societate, arătând cum 
diferenţele culturale reflectă variatele circumstanţe economice şi sociale în care anumite etnii au 
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trăit de-a lungul istoriei lor. În fine, se va sublinia ideea diferenţelor individuale – faptul că în 
interiorul aceluiaşi grup etnic întotdeauna şi peste tot oamenii vor fi foarte diferiţi unul de altul. 
 Elevii au tendinţa de a fi mai toleranţi unii cu alţii când li se creează în mod continuu 
oportunităţi de a interacţiona. Unele dintre aceste interacţiuni se pot realiza în contextul 
activităţilor desfăşurate în sala de clasă: de exemplu se pot organiza discuţii în care elevii descriu 
tradiţiile, convenţiile, percepţiile specifice  grupului lor etnic; alteori profesorii stimulează 
prieteniile dintre elevi prin antrenarea lor în diferite activităţi de învăţare care presupun 
cooperarea, ori prin organizarea unor activităţi extraşcolare la care participă toţi; poate fi 
încurajată învăţarea unor elemente simple ale limbii native a celorlalţi colegi. În multe şcoli nu 
există însă o diversitate etnică suficientă pentru a permite asemenea acţiuni de conştientizare şi 
apreciere a diferenţelor culturale. În şcolile omogene cultural se recurge de obicei la diferite 
acţiuni extraşcolare care îi angajează pe elevi în felurite proiecte comunitare prin care se fac mici 
servicii unui anumit grup etnic din localitate – de exemplu, în grădiniţe, creşe sau case de 
cultură. Alteori se încurajează comunicarea sistematică prin Internet cu elevi aparţinând altor 
etnii, pentru a se face schimb de ştiri, fotografii, muzică sau imagini ale produselor artizanale 
specific fiecărui grup etnic. 
 Orice program de educaţie multiculturală include promovarea idealurilor democratice ale 
respectării demnităţii umane, egalităţii între oameni, al justiţiei, al toleranţei  faţă de opiniile 
celuilalt. Elevii sunt făcuţi să înţeleagă faptul că orice naţiune include o varietate de culturi şi că 
această diversitate oferă o bogăţie de idei şi de puncte de vedere ce vor conduce în mod sigur la o 
societate mai creativă şi mai productivă. O democraţie include echitate – absenţa părtinilor sau a 
favoritismelor – şi egalitate. Pentru a-i ajuta pe elevi să obţină succesul şcolar dorit, profesorii 
trebuie să-i trateze pe toţi în mod echitabil; cu alte cuvinte trebuie să conceapă astfel programele 
lor de instruire încât ele să răspundă caracteristicilor fiecăruia şi ale tuturor. 
 
 
 


