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Abstract:
The intercultural dimension of education is a priority theme for the European institutions, in particular the Council of 

Europe, being included in the reflection and practice in the field of European Citizenship and Education for Human Rights. 
In this regard, the Council of Europe has adopted a series of documents and measures directly related to intercultural 
education or aiming at promoting cultural diversity and cultural dialogue.

Developing education in the spirit of interculturality is an instrument in combating segregation and discrimination 
against migrants and minorities. In this perspective, multiculturalism is potentially rich, provided it is transformed into 
interculturalism, meaning that there is interrelation between cultures without erasing the identity of each person and the 
specificity of each culture.
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Résumé:
La dimension interculturelle de l’éducation est un thème prioritaire pour les institutions européennes, en particulier 

le Conseil de l’Europe, étant inclus dans la réflexion et la pratique dans le domaine de la citoyenneté européenne et de 
l’éducation aux droits de l’homme. À cet égard, le Conseil de l’Europe a adopté une série de documents et de mesures 
directement liés à l’éducation interculturelle ou visant à promouvoir la diversité culturelle et le dialogue culturel.

Développer l’éducation dans l’esprit de l’interculturalité est un instrument de lutte contre la ségrégation et la 
discrimination à l’égard des migrants et des minorités. Dans cette perspective, le multiculturalisme est potentiellement 
riche, à condition qu’il soit transformé en interculturalism, ce qui signifie qu’il existe une interrelation entre les cultures 
sans effacer l’identité de chaque personne et la spécificité de chaque culture.

Mots-clés: éducation, éducation interculturelle, droits de l’homme, citoyenneté, Conseil de l’Europe.

Necesitatea unei noi viziuni în materie de 
educaţie interculturală 

Căderea comunismului şi apariţia „noilor mi-
no rităţi” a impus tematica protecţiei culturii mino-
rităţilor ca una din preocupările majore la nivel 
european. Interesul pentru această problematică 
a fost însă prezent încă de la primele iniţiative 
ale Consiliului Europei în domeniul educaţiei, 
în contextul de migrare masivă a muncitorilor 
în Europa occidentală, dar într-o altfel de per-
spectivă. 

Astfel, în anii 70-80, Consiliul Europei a pro-
movat o viziune asimilaţionistă prin programe 
special destinate copiilor proveniţi din imigraţie 
sau „diferiţi” din punct de vedere cultural, pentru 
ca aceştia să înveţe limba şi cultura grupurilor 
majoritare în vederea integrării lor în programele 
educative naţionale. În perioada anilor 80-90 
a fost promovat un proiect integraţionist care a 
vizat educaţia pentru toţi elevii, având în centru 
deschiderea către diversitate şi dobândirea de 
competenţe şi atitudini care să contribuie la 

crea rea de relaţii interculturale armonioase. În 
anii 1990-2000, acţiunile Consiliului Europei în 
domeniul educaţiei se desfăşoară în cadrul unui 
proiect umanist ale cărui programe urmăreau să 
permită cetăţenilor europeni de origini diferite 
participarea activă la viaţa unor societăţi multi-
culturale. Aceste iniţiative aveau ca obiectiv 
trecerea de la multiculturalism la interculturalism, 
viziune care pune accentul pe relaţiile reciproce 
între diferitele culturi şi participarea la proiecte 
comune în vederea dezvoltării progresive a unei 
identităţi comune.1

În special după anul 2000, în contextul 
accelerării fenomenului de migraţie în cadrul 
continentului european ca urmare a aderării ţărilor 
ex-comuniste, au avut loc schimbări importante 
în viziunea asupra educaţiei, textele oficiale ale 
Consiliului Europei făcând tot mai mult referinţă 
la „noul context” sau la perioada în mutaţie 

1 A se vedea Meunier, O., La construction européenne 
et l’interculturalité, în „Dossier L’éducation interculturelle 
dans le contexte européen”, INP, Lyon, septembrie 2007, 
pe http://ife.ens-lyon.fr/vst/Dossiers/Interculturel/Europe/
construction.htm.* Dr. cercet. ştiinţific.
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pentru a sublinia necesitatea urgenţei dialogului 
intercultural.2

Această preocupare pentru definirea unei 
noi viziuni în materie de educaţie este legată şi 
de evenimentele din septembrie 2001, care au 
impus problematica diversităţii religioase şi prin 
extensie a migranţilor şi legătura lor cu ţările de 
primire.

De asemenea, intensificarea fenomenului de 
migraţie provocat de evenimentele recente din 
Orientul Mijlociu şi din nordul Africii, apariţia 
manifestărilor de rasism, xenofobie şi discriminare 
care au devenit tot mai frecvente, ca şi dezvoltarea 
partidelor extremiste, au urgentat necesitatea unor 
noi acţiuni în materie de educaţie. 

Aceste evoluţii, pe fondul accelerării şi 
intensificării globalizării, au pus în evidenţă, la 
nivelul statelor şi la nivel mondial, interdepen-
denţele multiple care depăşesc clivajele culturale 
şi naţionale şi care cer o nouă perspectivă de 
abordare a educaţiei. 

În acest context în transformare, Consiliul 
Europei a adoptat o nouă viziune holistică pentru 
punerea în valoare a diversităţii şi promovarea 
dialogului intercultural prin educaţie în cadrul 
statelor membre. Pe această bază a evoluat 
considerabil conceptul de educaţie interculturală 
în ultimii ani. Această nouă perspectivă prevede 
dezvoltarea de competenţe interculturale în 
educaţie, definieşte obiectivele şi evaluează 
rezultatele la nivelul cunoştinţelor, atitudinilor 
şi valorilor. Ideea mesaj esenţială este că pentru 
cetăţenii europeni, deşi necesare, cunoaşterea 
şi respectul nu sunt suficiente. Este nevoie de 
convieţuire şi cooperare pentru a salva unitatea – 
în diversitate a Europei.

Problematica diversităţii culturale şi a 
educaţiei interculturale – Convenţia Culturală 
Europeană

Încă de la crearea sa în 1949, şi mai ales după 
adoptarea Convenţiei Culturale Europene (CCE) 
în 1955, Consiliul Europei a acordat o atenţie 
deosebită educaţiei interculturale.3

2 Leclercq, J-M., Figures de l’interculturel dans 
l’éducation, Editions du Conseil de l’Europe, 2002, cap. 
„L’interculturel comme confrontation à la difference dans 
la lutte contre les discriminations”, pp. 21-25.

3 În Uniunea Europeană politica culturală nu este o 
politică europeană, responsabilitatea în acest domeniu 
revenind statelor membre. Cu toate acestea, în virtutea 
principiului subsidiarităţii, statele membre beneficiază de 

Convenţia reprezintă un documet de bază, 
fondator care acordă o mare atenţie diversităţii 
culturale şi necesităţii dialogului cultural pen tru 
realizarea unei cooperări paneuropene şi asigu-
rarea unei convieţuiri paşnice. Ea constituie cadrul 
de cooperare a statelor membre ale Consiliului 
Europei în materie de cultură şi educaţie.

Acţiunile Convenţiei Culturale Europene 
se desfăşoară după următoarele axe majore: 
cooperarea culturală concepută ca un ansamblu 
coerent de acţiuni care să permită perenitatea şi 
evoluţia valorilor într-o societate democratică în 
mutaţie; coeziunea şi integrarea socială; partici-
parea tuturor la viaţa comună, inclusiv a migraţilor 
şi grupurilor etnice, a grupurilor vulnerabile 
în general; dialogul intercultural, inclusiv în 
dimen siunea lui religioasă. Aceste obiective sunt 
comune celor patru sectoare: educaţie, cultura, 
tineret şi sport.

Dacă după 1990 rolul CCE a fost de apropiere 
a Europei occidentale de Europa ex-comunistă, 
astăzi provocările şi obiectivele principale se 
refe ră la: prevenirea clivajului în cadrul Uniunii 
Euro pene prin întărirea cooperării între statele 
membre; necesitatea unui dialog deschis, siste-
matic şi bazat pe principii comune în condiţiile 
în care cultura şi societatea europeană se con-
frun tă cu provocarea „convieţuirii” în spaţii 
culturale lărgite; Convenţia Culturală Europeană 
nu înlocuieşte cadrul mondial al UNESCO în 
domeniul educaţiei4, ci vizează întărirea coope-
rării regionale (demers paneuropean), dar şi extin-
derea dialogului cultural extra-european.5

În domeniul strict al educaţiei, acţiunile Con-
ven ţiei vizează: o educaţie pentru valori fun-
da mentale (egalitatea de acces la o educaţie 
de înaltă calitate este un drept al omului şi o 

un sprijin financiar considerabil din partea Uniunii pentru 
desfăşurarea diferitelor acţiuni în domeniul culturii. Dintre 
instituţiile europene, doar Consiliul Europei tratează 
politica culturală în cadrul Convenţiei Culturale Europene 
prin care guvernele sunt sprijinite în crearea condiţiilor 
necesare dezvoltării vieţii culturale (organizarea schimbului 
de cunoştinţe, a experienţelor şi cooperarea în realizarea de 
proiecte comune).

4 A se vedea Anca Moţ, Educaţia interculturală – Rolul 
UNESCO în promovarea diversităţii culturale, în Revista 
Drepturile Omului, nr. 2/2017, pp. 12-21.

5 În anul 2005, la 50 de ani de la adoptarea Convenţiei, 
au fost stabilite noile priorităţi, obiective şi directii de 
acţiune. A se vedea bilanţul şi orientările actuale în „50 ans 
de la Convention culturelle européenne”, pe http://www.
coe.int/t/dg4/CulturalConvenţion/Source/Bilan50_FR.pdf
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condiţie a coeziunii şi incluziunii sociale, ele 
însele condiţii ale unei societăţi democratice 
şi stabile); elaborarea de politici educative, 
standarde şi practici, programe educative formale 
şi non-formale, cu accent pe valori, atitudini şi 
cunoştinţele necesare unei cetăţenii inclusive, 
responsabile şi active inspirate de o cultură 
democratică. 6 

Programele în materie de educaţie se desfăşoară 
în trei domenii de acţiune legate între ele: educaţie 
pentru cetăţenie democratică şi coeziune socială, 
gestiunea diversităţii prin educaţie şi dimensiunea 
europeană a educaţiei. 

Prima direcţie de acţiune – educaţia pentru 
cetăţenie democratică şi coeziune socială – 
are scopul de a încuraja incluziunea socială în 
societăţi tot mai diverse şi adesea fragmentate. În 
acest sens, în conceperea politicilor educaţionale 
trebuie să se ţină cont de diversitatea crescândă 
a grupurilor de elevi şi de nevoile lingvistice 
specifice în materie de educaţie a noilor minorităţi 
şi a grupurilor vulnerabile, în special migranţi 
şi copii romi; programele pentru învăţământul 
şcolar, extraşcolar şi superior trebuie să contribuie 
la crearea unei Europe a valorilor democratice şi a 
drepturilor omului. 

Pentru realizarea obiectivului care vizează 
„Ges tiunea diversităţii prin educaţie” se au în 
vedere următoarele linii de acţiune: educaţia 
tre buie să joace un rol major unic, contribuind 
la pregătirea tinerilor pentru convieţuirea în ca-
drul unor societăţi multiculturale; integrarea 
dimensiunii interreligioase în educaţia intercul-
turală; dezvoltarea dimensiunii transversale a 
edu caţiei; acţiuni de formare a educatorilor, 
schim buri de tineri etc.

Conform art. 2 al Convenţiei Culturale Euro-
pene, diversitatea lingvistică este o prioritate mai 
ales în ceea ce priveşte promovarea unei diversităţi 
mai mari a limbilor propuse în programele de 
educaţie. În această direcţie, Convenţia prevede 
acţiuni referitoare în primul rând la învăţarea 
limbilor, dar şi la predarea istoriei şi civilizaţiei 
europene care trebuie considerate în cadrul 
mai larg al dialogului intercultural. Convenţia 
face o serie de recomandări privind eliminarea 
deformărilor naţionaliste a istoriei, revizuirea 
manualelor şi formarea educatorilor în spiritul 
respectării diversităţii. În felul acesta, învăţarea 

6 Ibidem, pp. 22-25.

istoriei poate oferi o oportunitate pentru înţele-
gere, pentru acceptarea de practici diferite şi 
încura jarea unei viziuni mai obiective a propriei 
culturi şi istorii.

Pentru dezvoltarea dimensiunii europene 
a educaţiei, Convenţia recomandă o serie de 
măsuri: recunoaşterea echitabilă a calificărilor 
şi diplomelor; stabilirea unui spaţiu european 
al învăţământului superior pentru a încuraja 
mobilitatea studenţilor şi a personalului didactic; 
calificări flexibile; standarde europene comune 
referitoare la cunoaşterea limbilor pentru a încuraja 
creşterea calităţii în această materie, pentru a 
facilita recunoaşterea mutuală a competenţelor în 
acest domeniu şi deci mobilitatea în Europa. 

Referinţe juridice în materie de educaţie 
interculturală

La nivelul Consiliului Europei există două 
instrumente juridice având caracter constrângător 
în materie de protecţie a minorităţilor naţionale, 
a culturii şi limbii acestora: Carta Europeană a 
limbilor naţionale sau minoritare şi Convenţia-
cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale. 
Aceste instrumente sunt de o importanţă esenţială 
pentru dialogul intercultural deoarece aplicarea 
lor presupune cooperarea între toate grupurile, 
majoritare şi minoritare. În ambele documente se 
subliniază necesitatea unui climat de toleranţă şi 
de înţelegere. De asemenea, ambele texte conţin 
articole referitoare la educaţie, ca instrument 
prin care se urmăreşte realizarea protecţiei şi 
promovării culturii minorităţilor, şi obligaţia 
de a furniza o educaţie de calitate persoanelor 
aparţinând acestor minorităţi – în limba lor  – cel 
puţin în parte. 

Astfel, în Carta limbilor regionale sau 
minoritare (1992), în Preambul, se subliniază 
valoarea interculturalităţii şi plurilingvismului 
pentru construcţia europeană pe baza principiilor 
democraţiei şi diversităţii culturale, pentru 
realizarea misiunii Consiliului Europei de a 
crea „o uniune mai strânsă a statelor membre şi 
promovării idealurilor şi principiilor comune care 
constituie un patrimoniu comun”. În art.6 al Cartei 
referitor la educaţie, se specifică necesitatea unei 
educaţii preşcolare, şcolare, secundare, tehnice, 
profesionale, universitare, organizarea de cursuri 
de educaţie pentru adulţi şi educaţie permanentă, 
ca şi formarea iniţială şi permanentă a educatorilor 
şi asigurarea învăţării istoriei şi culturii a căror 
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expresie sunt limbile regionale sau minoritare – 
ca mijloace de realizare a obiectivelor. 7

La rândul ei, Convenţia-cadru pentru protecţia 
minorităţilor naţionale (adoptata în 1995 şi 
intrată în vigoare în 1998) este primul instrument 
juridic european consacrat protecţiei minorităţilor 
naţionale în general. Acest text are ca obiectiv 
să protejeze minorităţile şi să promoveze o 
egalitate deplină şi efectivă a acestora, prin asi-
gurarea condiţiilor necesare dezvoltării culturii 
lor şi prezervarea identităţii acestora (religie, 
limbă, tradiţii, patrimoniu cultural). În art. 6 al 
Convenţiei se stipulează că „părţile vor veghea la 
promovarea spiritului de toleranţă şi a dialogului 
intercultural şi vor lua măsuri eficace pentru 
a încuraja respectul şi înţelegerea mutuală şi 
cooperarea între toate persoanele care trăiesc pe 
teritoriul lor, oricare ar fi identitatea lor etnică, 
culturală, lingvistică sau religioasă, în special 
în domeniul educaţiei, culturii şi media”. În 
art. 12 şi 13 se menţionează necesitatea unor 
măsuri în domeniul educaţiei şi cercetării pentru 
promovarea cunoştinţelor despre cultura, istoria, 
limba şi religia atât ale minorităţilor naţionale 
cât şi ale majorităţii; formarea de educatori; 
realizarea de materiale şcolare adecvate. Prin 
aplicarea acestor măsuri şi programe se urmăreşte 
asigurarea egalităţii de şanse în accesul la educaţie 
la toate nivelurile pentru persoanele aparţinând 
minorităţilor naţionale.8

Respingând asimilarea minorităţilor şi promo-
vând o concepţie care afirmă egalitatea părţilor 
care dialoghează, cele două instrumente juridice 
au constituit punctul de plecare pentru o nouă 
abordare politică a educaţiei interculturale. De 
asemenea, prin viziunea adoptată, ele au plasat 
problematica educaţiei interculturale în cadrul 
drepturilor omului. 

Cadrul şi acţiunile politice în domeniul 
educaţiei interculturale 

Ca răspuns la provocările „noului context”, 
la nivelul Consiliului Europei au fost iniţiate 

7 A se vedea Carta europeană a limbilor regionale 
sau minoritare, pe http://www.aedh.eu/plugins/
fckeditor/userfiles/file/Conventions%20internationales/
Charte_Europeenne_des_Langues_Regionales_ou_
Minoritaires_-_1992.pdf

8 Convenţie-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale 
şi Raportul explicativ, pe https://rm.coe.int/16800c10d0%20
adoption%20signature%20ratifications.

o serie de acţiuni care au vizat creşterea rolului 
educaţiei interculturale în promovarea scopurilor 
şi valorilor europene. 

Printre acestea, menţionăm Declaraţia de la 
Atena din 2003, consacrată rolului educaţiei 
interculturale şi rolului Consiliului Europei în 
menţinerea şi dezvoltarea unităţii şi diversităţii 
societăţilor europene. Prin această Declaraţie, 
miniştrii educaţiei au cerut Consiliului Europei 
„să axeze programul său de lucru pe punerea 
în valoare a calităţii educaţiei ca răspuns la 
provocările diversităţii societăţilor europene, 
făcând din învăţarea democraţiei şi educaţia 
interculturală elemente notabile ale politicilor 
educative”.9

În anul 2005 a fost adoptat Planul de acţiune 
de la Varşovia, la cel de-al 3-lea Summit al şefilor 
de stat şi de guverne ale statelor membre ale 
Consiliului Europei, care, în capitolul referitor la 
rolul educaţiei în edificarea unei Europe mai umane 
şi inclusive (capitol 3), se insistă pe rolul educaţiei 
pentru cetăţenie democratică, având la bază 
drepturile omului, şi al educaţiei interculturale în 
promovarea dialogului intercultural şi al protejării 
diversităţii culturale. 10

În anul 2007, la Istanbul, în Declaraţia 
miniştrilor educaţiei s-a pus accent pe educaţia 
inclusivă, afirmându-se importanţa măsurilor 
vizând promovarea unei mai bune înţelegeri a 
comunităţilor culturale şi/sau religioase prin 
educaţia şcolară. Declaraţia invită Consiliul 
Europei „să analizeze şi să dezvolte competenţele 
esenţiale unei culturi democratice şi coeziunii 
sociale, ca de exemplu capacitatea de a se comporta 
ca un cetăţean responsabil, aptitudinea de a trăi 
într-un mediu intercultural şi plurilingvistic, 
angajamentul social, un comportament solidar şi 

9 A se vedea Declaraţia miniştrilor europeni ai educaţiei  
referitoare la educaţia interculturală în noul context 
eu ro pean. Educaţia interculturală: gestionarea di ver
si tă ţii, întărirea democraţiei, Atena, 10-12 noiem brie 
2003, pe https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet? 
command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage= 
320449&SecMode=1&DocId=863250&Usage=2

10 Plan de acţiune al celui de-al treilea Summit al Con- 
siliului Europei, Varşovia, 16-17 mai 2005 (Plan d’action  
du troisième Sommet du Conseil de l’Europe, Varsovie,  
16-17 mai 2005, Cap.III, pehttps://www.cvce.eu/obj/ 
plan_d_action_du_troisieme_sommet_du_conseil_de_l_ 
europe_varsovie_16_et_17_mai_2005-fr-da166db4-91b9- 
4b2e-b7ea-754f55960950.html
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facultatea de a percepe problemele din perspective 
diferite”.11

În anul 2008, a fost elaborată şi adoptată de către 
Consiliul Europei „Cartea Albă pentru Dialog 
Intercultural: să trăim împreună în demnitate 
egală”. în Preambulul documentului se specifică 
faptul că dialogul este cheia viitorului Europei 
şi că demersul intercultural oferă un model de 
gestiune a diversităţii culturale. Documentul 
conţine numeroase referiri la educaţie, identificată 
ca unul din cele cinci domenii cheie pentru reuşita 
dialogului intercultural, în special la educaţia 
pentru cetăţenie democratică şi la educaţia 
pentru drepturile omului, la învăţarea limbilor 
şi a istoriei, şi la educaţia interculturală cu 
dimensiunea ei religioasă. Cartea Alba constituie 
în acelaşi timp o etapă importantă prin elaborarea 
unui cadru conceptual nou referitor la educaţia 
interculturală.12

Un alt moment important pentru dezvoltarea 
educaţiei interculturale este elaborarea în mai 
2011 a Raportului Grupului Personalităţilor 
Eminente numit de Secretarul General al 
Consiliului Europei: Să trăim împreună: 
conjugarea diversităţii şi libertăţii în Europa 
secolului 21. Acest raport acorda un rol central 
educaţiei şi invită statele membre ale Consiliului 
Europei să elaboreze „un modul de «competenţe 
interculturale»” ca element fundamental al 
programelor şcolare, să favorizeze schimburile 
de elevi, studenţi şi educatori şi sugerează mai 
multe acţiuni pe care Consiliul Europei ar putea 
să le realizeze în viitor pentru a susţine aplicarea 
educaţiei interculturale în statele membre.13

11 Conférence des Ministres de l’Education: „Comment 
 l’éducation peut-elle contribuer à l’intégration de l’individu 
dans la société?”, Istanbul (Turquie), 4-5 mai, 2007, 
Capitolul referitor la politicile educative care să favorizeze o 
mai mare coeziune socială şi respectul diversităţii, pe http://
www.coe.int/t/dc/files/ministerial_conferences/2007_
educaţion/default_fr.asp

12 Livre Blanc sur le Dialogue Interculturel „Vivre 
ensemble dans l’égale dignité”, Strasbourg, 7 mai 2008, 
pehttp://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20
paper_final_revised_fr.pdf

13 Raport al Grupului Personalităţilor Eminente 
(GEP) al Consiliului Europei: Să trăim împreună în 
Europa secolului al XXI-lea, pe http://www.coe.int/t/dg4/
highereducation/2011/KYIV%20WEBSITE/Rapport_div.
pdf

Mai recent, Conferinţa permanentă a miniş-
trilor educaţiei a Consiliului Europei din 2016 
de la Bruxelles, având ca temă Educaţia: o 
opţiu ne sigură pentru democraţie a propus ca 
proiect principal elaborarea unui „Cadru de refe-
rinţă a competenţelor necesare unei culturi a 
democraţiei” ca instrument ce defineşte anu mite 
elemente – valori, atitudini, cunoştinţe, com-
petenţe – esenţiale pentru educaţia şi formarea 
pentru cetăţenie democratică într-un context 
multi naţional. 

Din aceste texte politice se degajă câteva idei 
majore referitoare la educaţia interculturală: 
Educaţia interculturală priveşte nu numai migraţii 
şi minorităţile care trebuie să se adapteze şi să 
se integreze în societăţile europene, ci fiecare 
persoană; noi toţi trebuie să facem eforturi pentru 
a putea convieţui alături de ceilalţi; întrucât nu 
ne naştem cu competenţe interculturale necesare 
convieţuirii în lumea actuală, care este o lume 
a diversităţii, este necesar ca sistemul educativ, 
şcoala, să contribuie la dezvoltarea acestor 
atitudini şi competenţe, esenţiale pentru stabilirea 
dialogului, a înţelegerii şi respectului mutual. 

Educaţia interculturală: concept şi dimensiuni
Referinţa în materie de diversitate şi dialog 

sunt Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
şi alte documente internaţionale sau documente 
elaborate la nivel european referitoare la drepturile 
omului care au la bază ideea conform căreia toţi 
indivizii sunt egali în drepturi şi demnitate. 

Astfel, în Declaraţia consacrată educaţiei 
inter culturale şi rolului Consiliului Europei în 
menţinerea şi dezvoltarea unităţii şi diversităţii 
societăţilor europene adoptată la Atena în 2003, în 
discursul de deschidere a Conferinţei permanente 
a miniştrilor europeni ai educaţiei, se pledează 
pentru o educaţie interculturală14. În acest sens, 
se cere „relansarea cercetării conceptuale în do-
me niul educaţiei interculturale pentru a adapta 

14 „Azi, la începutul secolului al XXI-lea, este o nevoie 
urgentă să se dezvolte o abordare holistică pentru a gestiona 
recunoaşterea, concilierea şi gestiunea diversităţii în 
cadrul societăţilor europene. Europenii vor fi mai capabili 
să gestioneze diversitatea şi să construiască societăţi 
avansate dacă au o mai bună cunoaştere interculturală şi 
pot să dezvolte atitudini şi competenţe necesare unui dialog 
intercultural reuşit”.
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terminologia şi să se definească clar conţinutul şi 
contextul educaţiei interculturale” (punctul 11 a).15

Conferinţa de la Atena este momentul care 
marchează recunoaşterea educaţiei interculturale 
ca o componentă esenţială a unei educaţii de 
calitate, ca un mijloc important de combatere a 
stereotipurilor, de combatere a excluziunii sociale 
şi de rezolvare a conflictelor în mod paşnic. 

Educaţia interculturală trebuie să fie percepută 
ca o condiţie prealabilă fundamentală a funcţionării 
societăţii democratice. Ea trebuie să permită 
crearea unui consens social şi să contribuie la 
rezolvarea unui număr mare de probleme cu care 
se confruntă societăţile europene în prezent. 

Există mai multe definiţii şi orientări generale 
referitoare la educaţia interculturală. Pentru 
Consiliul Europei, cadrul de reflecţie şi acţiune 
în această materie se înscrie în viziunea unei 
societăţi în care drepturile omului sunt promovate 
şi protejate şi în care participarea democratică 
şi statul de drept sunt recunoscute şi garantate 
pentru toţi. 

Aceste valori fundamentale ale Consiliului 
Europei sunt vehiculate în diferite lucrări 
referitoare la educaţie prin proiectul „Educaţie 
pentru cetăţenie democratică şi pentru drepturile 
omului” aplicat din 1997 în care competenţele 
interculturale fac parte din competenţele necesare 
unei cetăţenii democratice. 

În definiţia educaţiei interculturale adoptată 
de Consiliul Europei se pleacă de la trăsăturile 
realităţii actuale ca fiind pluralistă, dinamică, 
complexă, caracterizată prin interacţiuni mul-
tiple între indivizi, comunităţi şi ţări. Educaţia 
interculturală constă în „dezvoltarea de cunoş-
tinţe necesare înţelegerii, acceptării şi integrării 
diversităţii din care facem parte, ca şi de capa-
cităţi de comunicare dincolo de frontierele rea-
le, virtuale, imaginate şi/sau construite”.16 De 
ase me nea, în Carta Consiliului Europei privind 
educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia  
pentru drepturile omului, se specifică faptul că 

15 A se vedea Declaraţia consacrată educaţiei inter-
cul turale, Atena, pe https://wcd.coe.int/com.instranet.
InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet& 
I n s t r a n e t I m a g e = 3 2 0 4 4 9 & S e c M o d e = 1 & D o c I d = 
863250&Usage=2.

16 Raportul Delors „Educaţion – un trésor est caché 
dedans, Rapport à l’Unesco de la Commission internationale 
sur l’éducation pour le vingt et uniéme siècle”, Editions 
UNESCO, 1999 (1996), pe http://unesdoc.unesco.org/
images/0011/001159/115930f.pdf

educaţia interculturală „are ca scop să protejeze şi 
să promoveze drepturile omului prin dezvoltarea 
de cunoştinţe, competenţe, aptitudini şi atitudini 
necesare înţelegerii şi respectului mutual în 
societatea multinaţională”.17

Proiecte şi direcţii de acţiune 
Abordarea interculturală în educaţie este 

holistică, în sensul că organizarea şcolii trebuie 
să fie realizată în mod democratic şi participativ, 
să favorizeze comunicarea interculturală şi 
să evite discriminarea elevilor. Şcoala trebuie 
să asigure o atmosferă de securitate care să 
permită afirmarea convingerilor fiecărui elev şi 
să încurajeze manifestarea spiritului critic prin 
dialog. De asemenea, la nivelul programelor 
şcolare, educaţia interculturală trebuie să facă 
parte din toate disciplinele (caracter transversal). 
Deşi anumite discipline se pretează în mod 
natural la dialog intercultural (limbi, istorie, 
geografie, ştiinţe sociale), toate disciplinele pot 
contribui la cultivarea deschiderii interculturale. 
Clasele trebuie să fie pluriculturale şi eterogene, 
iar pedagogia şi metodele de învăţare să fie 
active şi participative. Activitatea în echipă sau 
în grup trebuie încurajată deoarece favorizează 
comunicarea interculturală. De asemenea, deschi-
derea şcolii către exterior, cooperarea cu părinţii, 
autorităţile şi comunităţile locale contribuie la o 
educaţie interculturală reuşită.18

Pentru punerea în practică a acestei viziuni 
asupra educaţiei interculturale, Consiliul Europei 
a realizat o serie de proiecte în domenii sau 
discipline care contribuie sau favorizează în mod 
special reuşita acestui tip de educaţie. Aceste 
direcţii de acţiune sunt: promovarea educaţiei 
pentru cetăţenie democratică şi a educaţiei pentru 
drepturile omului; predarea/învăţarea istoriei; 
învăţarea limbilor şi plurilingvismul; încurajarea 

17 A se vedea Carta Consiliului Europei privind educaţia 
pentru cetăţenie democratică şi educaţie pentru drepturile 
omului (Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la 
citoyenneté europénne et l’éducation aux droits de l’homme 
(Recommandaţion CM/Rec (2010)7 adoptée par le Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe le 11 mai 2010) et 
Exposé des motifs, Editions Conseil de l’Europe, février 
2011, p. 27), pe https://rm.coe.int/16803034e4

18 A se vedea Symposium internaţional sur l’intercultura
lité. Dialogue QuébecEurope, Montreal, 25-27 mai 2012,  
Cap. 5 „Comprendre et valoriser la diversité: les travaux du 
Conseil d’Europe en matière d’éducation interculturelle”, 
p. 12, pe http://www.symposium-interculturalisme.com/
pdf/actes/Chap5_2Olaf.pdf
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diversităţii socioculturale şi religioase; formarea 
de educatori, care este în centrul tuturor acestor 
activităţi.

Domeniul educaţiei pentru cetăţenie şi a 
educaţiei pentru drepturile omului (ECD/EDO) 
este un proiect emblematic al Consiliului Europei 
aplicat din 1997. Acţiunile sunt încadrate de 
Carta Consiliului Europei privind educaţia 
pentru cetăţenie europeană şi educaţia pentru 
drepturile omului care a avut un impact major 
asupra felului în care este concepută şi dezvoltată 
educaţia interculturală. Acţiunile cuprind ela-
borarea de manuale referitoare la guvernanţa 
demo cratică a şcolii, manuale de bune practici, 
manuale pedagogice, manuale pentru dezvoltarea 
competenţelor în domeniul ECD/EDO care 
cuprind şi competenţe interculturale, dezvoltarea 
unei cooperări active între statele membre în 
cadrul unor reţele regionale sau reţele europene 
etc.19

Un rol important în dezvoltarea de competenţe 
interculturale îl are şi Centrul European 
Wergeland creat în 2009 prin cooperarea dintre 
Consiliul Europei şi guvernul norvegian şi care 
funcţionează la Oslo. Este o instituţie consacrată 
promovării ECD/EDO şi educaţiei interculturale 
deschis participării tuturor statelor membre ale 
Consiliului Europei. Acest centru este un partener 
important al Consiliului Europei pentru formarea 
de educatori, realizarea de studii şi analize, 
furnizarea de resurse, organizarea de seminarii 
şi conferinţe tematice, realizarea de acţiuni 
implicând cercetători, educatori, decidenţi şi alţi 
actori din acest domeniu.20

În ceea ce priveşte predarea/învăţarea istoriei, 
programele Consiliului şi-au propus şi au permis 
aprofundarea unor concepte cheie ale acestei 
discipline, au încurajat o privire pluralistă asupra 
istoriei şi necesitatea de a dezvolta pedagogii 
active şi interactive. Au fost elaborate diferite 
programe şi noi manuale de istorie, a fost 
reformată predarea acestei discipline, au fost 
concepute noi instrumente pedagogice. 

19 A se vedea Carta Consiliului Europei referitoare la 
educaţia pentru cetăţenie europeană şi educaţia pentru 
drepturile omului, nota 10. 

20 Pentru prezentarea Centrului şi a proiectelor în curs de 
desfăşurare a se vedea „The European Wergeland Centre”, 
pe http://www.theewc.org/

În domeniul dezvoltării plurilingvismului, 
Consiliul Europei a avut în vedere acest domeniu 
încă din anul 1960, când au fost întreprinse acţiuni 
care să favorizeze schimburile şi dezvoltarea de 
competenţe interculturale. În acest sens, a fost 
încurajată învăţarea şi cunoaşterea limbilor altor 
state membre sau ale altor comunităţi din cadrul 
unui stat. În ultimii ani, eforturile vizează acţiuni 
prin care migranţii adulţi să înveţe limba ţării de 
primire, dar şi acţiuni care se adresează copiilor, 
în general, şi în special copiilor defavorizaţi din 
punct de vedere lingvistic şi sociocultural, cel mai 
adesea copii provenind din familii de imigranţi, 
prin care aceştia să dobândească cunoştinţele 
lingvistice necesare integrării. 

Cadrul european comun de referinţă pentru 
limbi21 şi Portofoliul european al limbilor22 sunt 
instrumente recunoscute şi utilizate în Europa şi 
de către Uniunea Europeană pentru încadrarea 
politicilor lingvistice. De asemenea, Consiliul 
Europei a creat Centrul European pentru Limbi 
Moderne (CELU), Graz (Austria), având misiunea 
de a încuraja statele membre să pună în practică 
politici eficace şi inovative în această materie. 

Din anul 2002, prin diferite proiecte şi programe, 
Consiliul Europei ia în considerare diversitatea 
religioasă şi a convingerilor nereligioase în cadrul 
educaţiei interculturale. În acest scop a fost realizat 
un proiect specific care a condus la adoptarea 
unei Recomandări a Consiliului de Miniştri către 
statele membre (2008) privind dimensiunea 

21 Cadrul european comun de referinţă pentru limbi 
(CECRL), publicat în anul 2001 este baza europeană 
pentru învăţarea limbilor. Acest cadru stabileşte obiectivele 
şi metodele de învăţăre a limbilor, este o referinţă 
comu nă pentru conceperea programelor, a diplomelor 
şi certificatelor. Favorizând mobilitatea educativă şi 
profesională, acest Cadru european contribuie la realizarea 
obiectivului Consiliului European de dezvoltare a bunei 
cunoaşteri reciproce prin limbă şi cultură. A se vedea 
CECRL, în versiune franceză pe http://eduscol.educaţion.
fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.
html

22 Portofoliul European al Limbilor este un instrument 
al Consiliului Europei având rolul de a familiariza elevii, 
educatorii, personalul şcolar şi alţi actori interesaţi, 
cu principiile CECRL, de a-i sensibiliza cât priveşte 
respectarea diversităţii lingvistice şi culturale, a înţelegerii 
mutuale dintre ţări, instituţii şi grupuri sociale, promovarea 
plurilingvismului şi interculturalităţii şi întărirea auto-
nomiei indivizilor. Pentru obiective, funcţii, proiecte, a 
se vedea Portfolio Européen des Langues. Retrospectives 
(1991-2011), Conseil de l’Europe, pe https://rm.coe.
int/16804595b8
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religiilor şi convingerilor nereligioase în educaţia 
interculturală care subliniază necesitatea de a 
promova cunoaşterea fenomenelor religioase 
sau filozofice specifice, înţelegerea diversităţii 
religiilor, a relaţiei dintre religii şi culturi.23

Un alt proiect (2006-2009) intitulat „Politici 
şi practici de învăţare a diversităţii socioculturale 
pentru educatori” cuprinde o serie de bune practici 
pentru gestionarea divergenţelor în şcoală, 
la nivelul claselor şi promovarea de metode 
pedagogice adecvate. De asemenea, Consiliul 
Europei dispune de un instrument pentru domeniul 
educaţiei interculturale – „Programul Pestalozzi 
pentru formarea continuă a educatorilor”  – care 
cuprinde o varietate de acţiuni, ca de exemplu 
seminarii de formare pentru profesioniştii din 
educaţie, desfăşurate într-o formulă interculturală. 
Importanţa programului este de a pune în evidenţă 
în mod concret rolul educaţiei şi a personalului 
educativ în realizarea scopurilor prioritare ale 
Consiliului Europei (democraţia, drepturile 
omului, statul de drept).24

Consiliul Europei acţionează şi în domeniul 
educaţiei superioare, universităţile având un rol 
important ca actori ai dialogului intercultural în 
cadrul societăţii. Ele nu trebuie să se limiteze la 
funcţia de furnizori de cunoştinţe specializate, 
ci să aibă şi rolul de furnizori de competenţe 
de comunicare şi de înţelegere a unor culturi 
diferite şi de promovare a valorilor convieţuirii 
şi toleranţei. 

O menţiune specială trebuie făcută cât priveşte 
rolul Consiliului Europei în desfăşurarea de 
acţiuni pentru educarea copiilor romi, deoarece în 
acestă direcţie este nevoie de o adevărată educaţie 
interculturală. Este necesar nu numai să se 
asigure o educaţie de calitate copiilor romi, care 
este un mijloc esenţial de integrare a acestora, 
dar este nevoie de sensibilizarea europenilor 
cât priveşte istoria şi cultura romilor, cea mai 
mare minoritate din Europa şi de realizarea de 

23 A se vedea Recomandarea Comitetului de Miniştri 
CM/Rec (2010) făcută statelor membre privind dimensiunea 
religiilor şi a convingerilor nereligioase în educaţia 
interculturală, pe http://www.ecolelaique-religions.org/
files/CMRec_2008_12F.pdf.

24 Despre misiunea, obiectivele, proiectele acestui 
program a se vedea Le Programme Pestalozzi. Programme du 
Conseil d’Europe pour les professionnels de l’éducaţion, pe 
http://www.wbi.be/sites/default/files/attachments/service/ 
brochure-pestalozzi-fr_nouvelle_version_v2.pdf.

acţiuni de combatere a segregării, stigmatizării şi  
marginalizării romilor şi integrarea lor deplină în 
societate.25

Introducerea educaţiei interculturale şi a 
perspectivei interculturale în sistemele educative şi 
programele şcolare în ţările europene se confruntă 
încă cu numeroase obstacole, dezvoltarea 
abordărilor interculturale în educaţie trebuind 
să facă faţă unor provocări crescânde, în ciuda 
eforturilor, realizărilor şi reuşitelor. Printre aceste 
obstacole, diferite analize realizate la nivelul 
Consiliului Europei menţionează viziunea actuală 
asupra şcolii şi a rolului ei în societate. În prezent, 
misiunea şcolii este pregătirea cu prioritate pentru 
piaţa muncii şi mai puţin pregătirea tinerilor 
pentru a deveni cetăţeni activi sau promovarea 
de programe de dezvoltare personală. Cu alte 
cuvinte se acordă mai puţină atenţie cunoştinţelor 
transversale în favoarea cunoaşterii disciplinare 
şi profesionale. De asemenea, în multe ţări, 
formarea iniţială a educatorilor nu corespunde 
rolului pe care aceştia trebuie să-l joace în educaţia 
interculturală care presupune în mod esenţial 
transmitere de valori şi atitudini. În acelaşi sens, 
educatorii manifestă puţină deschidere faţă de 
interculturalitate şi diversitate. În al treilea rând, 
educaţia interculturală este percepută ca fiind 
destinată imigranţilor şi minorităţilor, şi nu ca o 
preocupare a societăţii în ansamblu. 

Aceste aspecte negative sunt tot atâtea provocări 
viitoare: regândirea rolului şcolii în dezvoltarea 
de cunoştinţe şi competenţe necesare convieţuirii 
în mod democratic într-o societate de diversitate 
culturală; o sensibilizare şi conştientizare cres-
cută la nivelul întregii societăţi în materie de 
inter culturalitate şi dialog, necesare convieţuirii, 
înţe legerii şi respectului mutual. 

În concluzie, educaţiei interculturale i se 
acor dă, la nivel european o atenţie deosebită, în 
contextul avansării proiectului european, dar şi al 
accelerării fenomenului migraţiilor internaţionale 
care au impus adoptarea de politici de gestiune a 
diversităţilor culturale. 

În viziunea instituţiilor europene, conceptul 
de interculturalitate este în centrul dezbaterilor 
referitoare la procesul de educaţie, el însuşi 
inclus în reflecţia asupra cetăţeniei europene şi 

25 A se vedea de exemplu proiectul Consiliului Europei 
„Education des enfants Roms”, pe http://www.coe.int/t/
dg4/educaţion/roma/histoculture_FR.asp?.
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în problematica drepturilor omului. Procesul 
de educaţie este cea mai bună ocazie de a 
începe o educaţie interculturală în special în 
şcoala primară. Învăţarea interculturală include 
acceptarea, aprecierea şi înţelegerea altor culturi, 
fără a renunţa la propria identitate culturală, 
ci înţelegând-o mai profund prin raportare la 
cultura altuia, îmbogăţind-o pentru a dobândi 
instrumentele care permit deschiderea către 
alte culturi care compun civilizaţia actuală. 
Dezvoltarea educaţiei în spiritul interculturalităţii 
este un instrument în lupta contra segregării 
şi discriminării faţă de migranţi şi minorităţi. 
În aceasta perspectivă, multiculturalismul este 
potenţial o bogăţie cu condiţia să se transforme 
în interculturalism, adică să existe o interrelaţie 
între culturi fără a şterge identitatea fiecăruia, 
specificul fiecărei culturi. 

În vederea integrării socio-culturale a mi gran-
ţilor prin şcoală şi în respectul specificităţii lor, 
Consiliul Europei s-a preocupat să asigure elevilor 
proveniţi din familii imigrante o educaţie al cărei 
rol este de a compensa situaţia defavorabilă 
datorată unor factori politici, economici, culturali, 
printr-o serie de rezoluţii ca de exemplu cele 
referitoare la necesitatea preşcolarizării acestor 
copii sau adaptarea învăţământului preşcolar şi 
a învăţământului primar la nevoile speciale ale 
acestora; rezoluţii cât priveşte educaţia mi gran-
ţilor şi a copiilor lor (măsuri necesare pentru 
a asigura egalitatea de şanse, o învăţare satis-
fă cătoare a limbii ţării de origine şi a ţării de 
primire; crearea de clase de primire şi de adaptare; 
asigurarea unei formări pentru educatori; evitarea 
disensiunilor; educaţia pentru femeile imigrante; 
formarea de educatori specializaţi în educaţia 
pentru înţelegerea interculturală).




