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Introducere 

Să te confrunți cu  diversitatea nu este o situație neobișnuită - este realitatea în care 
trăim astăzi. Într-o lume globalizată, schimburile interculturale se desfășoară zilnic în 
toate sferele vieții și la toate nivelurile, începând cu  familia.

Domeniul educației nu este o excepție. În trecut, deși majoritatea școlilor fuseseră “in-
sule monoculturale”, unde singura referire la diversitate era prin intermediul cărților  
de geografie și istorie, în  prezent, școlile sunt în mare parte proiecții ale diversității din 
societățile lor . Copiii de diferite grupuri etnice împart o clasă cu alți copii de alte etnii 
și sunt adesea învățați de o echipă multiculturală de profesori. 
Strategia Europeana 2020.1 
La nivel european, necesitatea de a introduce diversitatea ca  ceva important și de a 
dezvolta abilitățile interculturale ale studenților a fost recunoscută oficial și chiar in-
clusă în Strategia Europeana 2020. Pentru punerea în aplicare a Strategiei, multe state 
naționale au introdus cursuri pentru a ajuta elevii să realizeze noi standarde de comu-
nicare și interacțiune și de a-și spori toleranța și respectul față de diversitate. În ceea ce 
priveste, profesorii și administratorii școlii, s-a făcut puțin pentru a-i ajuta să înțeleagă 
de ce este important acest lucru, cum pot ei fi mai eficienți în activitatea lor și cum 
să gestioneze diversitatea. Mai mult, există puțină conștientizare referitor la faptul că 
mangementul diversității înseamnă mai mult decât prezența claselor multiculturale, 
ci se extinde la interacțiunile cu părinții, la stabilirea sistemelor procedurale de nedis-
criminare, și la managementul școlar.

Scopul proiectului TEACH-D și a produsului său - cursul de pregătire în domeniul Di-
versității - este de a completa această lacună. Manualul curent conține materiale supli-
mentare pentru curs. Acesta este conceput pentru a însoți modulele de formare privind 
managementul diversității la școală; drepturile minorităților în educație;  diversitatea 
nediscriminare și egalitate; diversitatea religioasă; diversitatea lingvistică în educație; 
prevenirea discursului ce instigă la ură. Fiecare dintre aceste module este structurat 
într-un mod similar și conține următoarele: informații de bază privind cuvintele cheie 
și definiții relevante pentru subiect, metode și activități care includ exerciții interactive 
pe care le puteți utiliza în clasă, aspecte de discutat și bune practici din diferite țări.

Scopul Manualului este de a le permite profesorilor și altor utilizatori să acceseze mai 
ușor informațiile necesare, să-și întocmească materialele care să-i  ajute în  munca zil-
nică în mediul multicultural. Este un instrument de referință și, împreună cu materi-
alele de instruire disponibile în COMPENDIUM, un instrument de auto-învățare.

Vă dorim un MANAGEMENT DE SUCCES  în DIVERSITATE!

Partenerii Teach-D

1  Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth.  http://
ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20
Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
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Capitolul 1 - 
Gestionarea diversității în școală

Diversitatea a reprezentat întotdeauna o trăsătură distinctivă a societăților europene. 
Mai mult, a fost un subiect cheie în cadrul dezbaterilor publice și al elaborării politicilor 
de pe continent. Potrivit diferitelor documente ale Comisiei Europene, dezbaterile 
privind diversitatea s-au extins pentru a cuprinde noi probleme: de la diversitatea 
minorităților etnice sau naționale, la excluziunea socială a romilor din Europa si  la 
diversitatea religioasă rezultată din fluxurile migratorii internaționale (Comisia 
Europeană , n.d).

1.1 Concepte și definiții-cheie

Cum înțelegem diversitatea și managementul acesteia?
Termenul “diversitate” se referă la neomogenitatea dintre membrii unei societăți 
(indivizi și / sau grupuri) dintr-o perspectivă culturală, socială, politică, economică sau 
dintr-o altă perspectivă. Prin urmare, definiția diversității poate varia. Din punct de 
vedere strict legal, diversitatea în Europa face referire la  sex, vârstă, rasă, etnie, orientare 
sexuală, religie, convingeri și dizabilități (Focus Consultancy, n.d.). De exemplu, 
“diversitatea culturală” - adesea folosită în mod interschimbabil cu “diversitatea etnică” 
- se referă de obicei la limbă, obiceiuri și tradiții, în timp ce “diversitatea religioasă” 
se referă la discriminarea care are loc pe baza credinței popoarelor și este adesea 
prezentată ca o identitate separată la care pot suprascrie afilierile etnice / culturale 
(Maussen et al., 2012).

Diversitatea are trei dimensiuni principale:
• Dimensiunea internă se referă la 

caracteristici precum personalitate, 
vârstă, sex, gen, rasă, cultură, limbă, 
religie, apartenență, capacităților și 
caracteristicilor fizice / mentale;

• Dimensiunea externă este de 
obicei definită de societate pe 
baza normelor, a similitudinilor și 
regulilor convenite convențional sau 
de experiența personală;

• Dimensiunea organizatorică este 
cea legată de afilierea instituțională, 
statutul de membru, statutul de 
conducere etc.
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Accentul cursului Teach-D și al Manualului actual se referă la diversitatea culturală 
(dimensiunea internă), care de acum încolo va fi menționată cu termenul  “diversitatea”.

Conceptul “managementul diversității” este unul relativ nou. Acesta a fost introdus 
și dezvoltat ca urmare a nevoilor companiilor de a gestiona diversitatea culturală în 
creștere atât a forței de muncă  cât  și a locurilor de muncă (Thomas, 1990). Ideea că 
managementul diversității  trebuie cunoscut pentru bunul mers al societăților a luat 
naștere  în ultimul deceniu.

Termenul “managementul diversității” se referă la gestionarea adecvată 
și eficientă a diferențelor prin:

• cunoștințe
• abilități dinamice
• viziune creativă (abilitatea de a vedea lucruri din diferite unghiuri) 

și fără prejudecăți (Ting-Toomey și Chung, 2004)

Esența sa este dezvoltarea și introducerea de măsuri, politici și programe pentru a 
crea o mai mare incluziune a oamenilor din diferite medii în structuri  în care ei 
interacționează. (Mor Barak, 2016).
Managementul diversității ar putea fi înțeles ca fiind utilizarea deliberată a 
instrumentelor politice de către instituții, pentru a reglementa relațiile sociale (Osipov, 
2013). Asimilarea, multiculturalismul sau interculturalitatea apar ca forme diferite de 
management al diversității.

Termenul “multiculturalism” descrie un “set de idealuri normative și programe 
politice care promovează (în moduri diferite și prin diferite mijloace) încorporarea și 
participarea imigranților și a minorităților etnice în stat și în societate, ținând seama 
de tipurile de diferențe  de etnie și  de religie “(Triandafyllidou, 2011, p. 28).

“Interculturalismul” este o formă de “multiculturalism”, care se concentrează mai 
degrabă asupra persoanelor decât asupra colectivităților, punând accentul pe formele 
de dialog și relaționarea cu oamenii din diferite culturi (Triandafyllidou, 2011).

Asimilarea se referă la un proces care se încheie cu adaptarea completă a imigranților 
la cultura țării gazdă (Maussen et al., 2012). Acest proces are loc treptat: pe de o parte, se 
constată o diminuare a sentimentului de apartenență etnică legat de cultura și tradițiile 
țării de origine, pe de altă parte, există o adoptare și adaptare la noile tradiții ,  la cultură 
și alte practici. (Maussen et al., 2012).

Mecanismele moderne de gestionare a diversității au fost puternic influențate 
de evoluția standardelor internaționale ale drepturilor omului și ale drepturilor 
minorităților care au urmat celui de-al doilea război mondial. A existat o trecere de 
la politicile și practicile de asimilare și segregare involuntară - acum considerate 
încălcări ilegale - cu privire la  asigurarea drepturilor indivizilor de a dezvolta identități 
culturale, împreună cu promovarea și protejarea diversității. Cadrele juridice au evoluat 
continuu, în conformitate cu “cele mai noi” modele de diversitate în interiorul țărilor.
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Care este rolul managementului diversității în școli?
Profesorii și alți profesioniști care lucrează în domeniul educației publice se confruntă 
zilnic cu diversitatea. Școlile reprezintă o scenă deosebit de importantă pentru 
abordarea problemelor ridicate de prezența diversității culturale prin faptul că:
• joacă un rol important în formarea viitorilor cetățeni și prin urmare a societăților 

pluraliste; 
• sunt locuri de interacțiune intensă între cadrele didactice, elevi și părinți; sunt 

instituții care transmit și promovează norme și valori și prin urmare au un impact 
direct asupra dezvoltării  toleranței și respectului față de diversitate;

• diversitatea în mediul școlar este în continuă creștere.

Cum se poate pune în aplicare gestionarea diversității în școli?
Gestionarea diversității în școală înseamnă mai mult decât o gestionare a claselor 
multiculturale sau organizarea de evenimente culturale. Acestea sunt doar elemente 
ale abordării globale, bazate pe cunoaștere și înțelegere, care vor permite reglementarea 
relațiilor sociale atât în afara școlii, cât și în interiorul școlilor și vor crea un mediu de 
egalitate și nediscriminare. Pentru a gestiona în mod adecvat și eficient diversitatea în 
școală, administrația școlii și profesorii trebuie să  se accepte, să se înțeleagă și să se 
respecte reciproc. Aceasta este o condiție prealabilă sine qua non.Conducerea școlii și 
personalul didactic trebuie  să vadă diversitatea ca fiind de etnie, lingvistică, culturală, 
religioasă, de vârstă, de sex etc.

Există o serie de măsuri, principii și practici care pot fi introduse pentru a permite 
gestionarea eficientă a diversității. Printre acestea se numără:

• Dobândirea conducerii școlare și a cadrelor didactice de cunoștințe  solide nu  doar 
despre principiile fundamentale ale drepturilor omului, ci și despre drepturile 
culturale;

• Oferirea profesorilor de cursuri de formare despre modul de abordare a diversității 
și de gestionare a relațiilor și conflictelor interculturale nu numai între elevi sau 
între elevi  și profesori, ci și între ei și părinți;

• stabilirea unor reguli și proceduri oficiale (promovarea egalității, nediscriminării 
și respectării diversității) pe care trebuie să le respecte toți membrii personalului 
și elevii; 

• Elaborarea și introducerea unor reglementări privind Codul de conduită și 
Managementul diversității pentru a ajuta managementul școlii, personalul și 
profesorii să abordeze problemele diversității dintr-o perspectivă obiectivă (bazată 
pe legi, reguli, norme sau standarde) astfel încât aspectele emoționale și subiective 
să fie evitate pe cat posibil;

• Introducerea unui capitol despre  Egalitate și Nediscriminare (chiar dacă aceasta 
este doar o sarcină suplimentară pe lângă sarcina normală de lucru a unora dintre 
profesorii titulari) pentru studenții și personalul care are nevoie de sprijin;

• Introducerea de măsuri pentru prevenirea și sancționarea discursului ce instigă 
la ură la orice nivel;introducerea de măsuri pentru prevenirea și sancționarea 
agresiunii și violenței legate de  diversitate;



18

• Promovarea respectului față de diversitate prin introducerea unor activități de 
promovare a ei (cum ar fi “Ziua Limbilor”, atunci când o anumită limbă sau toate 
limbile care sunt vorbite în școală vor fi vorbite chiar dacă asta inseamna doar 
schimbul de saluturi;”Ziua religiilor” atunci când reprezentanților unei confesiuni 
sau ai tuturor confesiunilor li se va da ocazia să-și prezinte religia,” Ziua culturilor 
“când diversitatea etnică poate fi sărbătorită într-un format dorit);

• Introducerea unor clase de curriculum, care au ca scop să-i ajute pe studenți să-
și dezvolte gândirea critică și să facă judecăți bazate pe rațiune și dovezi și nu pe 
prejudecăți și stereotipuri (Consiliul Europei, n.d.); în mod ideal, adoptarea unei 
astfel de abordări ca principiu general al predării;

• Luarea de cuvânt de către elevi (diferiți din punct de vedere etnic) și implicarea 
acestora în procesul de luare a deciziilor;

• Incurajarea înființării unui Comitet al elevilor care aparțin diversității 
(reprezentând toate grupurile) și sprijinirea activităților lui;

• Promovarea dialogului deschis și a discuțiilor despre chestiuni controversate.

Abordările suplimentare recomandate pentru a fi introduse la predarea în  diversitate 
pot fi găsite în secțiunea “Bune practici”.

1.2 Metode și activități

În această secțiune, veți găsi câteva sugestii despre cum să vă angajați în clasă în 
discutarea temelor legate de diversitate și managementul acesteia în școală. Descrierea 
scurtă de mai jos vizează doar introducerea activităților. Descrierea completă este 
accesibilă pe site-ul proiectului Teach-D din secțiunea “resurse suplimentare”:http://
www. teach-d.eu/resources/ si sursele fiecarei activitati.

Interpretare
Obiectivele acestei activități sunt de a explora conceptul general al drepturilor omului 
și de a dezvolta abilități interculturale și de comunicare prin joc. Participanților nu li se 
permite să vorbească și trebuie să  mimeze pentru a fi înțelesi de persoane de diferite 
culturi care poate că nu știu aceeași limbă. De asemenea, participanților li se permite 
să utilizeze alte materiale sau echipamente în timpul prezentării. Cel mai important 
aspect este acela că fiecare student este implicat și că toți elevii urmăresc performanțele 
celorlalți și sunt implicați în discuții și oferă feedback la sfârșit..

Sursa: https://www.coe.int/en/web/compass/act-it-out
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Faceți un pas înainte
Obiectivul acestei activități este de a crește gradul de conștientizare cu privire la 
inegalitate și de a facilita empatia față de persoanele aflate în situații dificile de viață. 
Elevii iau roluri specifice și joacă în conformitate cu șansele și posibilitățile lor în viață.

Profesorul creează rolurile în funcție de situația și obiectivele specifice ale sesiunii. 
Participanților li se cere să ia o carte cu rol de personaj și să nu împărtășească informațiile 
altor persoane. Ei au nevoie de timp pentru a intra în rol, iar profesorul îi poate ajuta 
prin punerea de întrebări care îi vor inspira să gândească mai profund despre caracterul 
și circumstanțele în care trăiește această persoană. După ce au avut timp suficient 
pentru a întelege rolul, profesorul le cere să se alinieze.  Profesorul  explică faptul că va 
citi câteva situații sau evenimente unul câte unul. Ori de câte ori studenții răspund cu 
da la afirmațiile profesorului, ar trebui să facă un pas înainte. În caz contrar, elevii ar 
trebui să rămână în același loc. În timpul lecturii, profesorul ar trebui să lase elevilor 
timp să reflecteze, să facă un pas și să exploreze unde sunt  in comparație cu ceilalți. 
Înainte de discuție, studenții vor avea nevoie de timp pentru a ieși din roluri. În final, 
înainte ca elevii să spună ce personaj au avut,  profesorul ar trebui să le ceară să descrie 
modul în care s-au simțit: au crezut ei că drepturile lor fundamentale ale omului au 
fost ignorate, își pot imagina alte roluri, a fost dificil pentru ei, ce trebuie făcut pentru 
a aborda inegalitățile în societate etc.?

Sursa: 

Cum să promovezi egalitatea și diversitatea în clasă

https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward 
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Utilizați evenimentele actuale de știri
Începeți o discuție pe un subiect actual referitor la o problemă a diversității pentru a 
vedea ce știu și înțeleg elevii despre această problemă. Scopul este de a vedea modul 
în care studenții înțeleg provocările legate de diversitate, precum și de a le oferi 
posibilitatea de a elabora o soluție pentru această problemă.

Teste 
Introduceți  chestionare despre diferite culturi, 
religii, limbi etc. Studenții ar trebui să fie implicați 
în elaborarea întrebărilor; ei ar trebui încurajați 
să desfășoare activități de cercetare și să-i ajute pe 
colegii de școală să învețe ceva despre culturile, 
limbile sau religiile reprezentate în clasă. 

Desfasurati dezbateri si discutii
Formați două echipe care vor apăra sau vor provoca un subiect specific legat de 
gestionarea diversității. Elevii ar trebui împărțiți în grupuri în mod aleatoriu și nu 
în conformitate cu opiniile lor personale. Acordați timp  echipelor pentru cercetare 
și pentru pregătirea  prezentării. După prezentarea argumentelor ambelor grupuri, 
membrii ambelor echipe pot să își ofere opiniile personale și modul în care s-au simțit 
în timpul pregătirii și prezentării.  

Spuneți povești
Utilizați povestiri care provoacă percepția și stereotipurile. După poveste, promovați o 
discuție care îi va ajuta pe elevi să se gândească la credințele lor și să testeze limitele 
înțelegerii lor. 

Mostre de mâncare
Prezentatiți elevului  diferite bucătării într-un eveniment care poate fi organizat 
în colaborare cu părinții. După masă, începeți o discuție despre mâncare, ceea ce ei 
găsesc la fel sau diferit în comparație cu produsele alimentare din cultura lor, ceea ce 
le place sau nu le place.Profitați de ocazie pentru a explica modalitățile în care anumite 

alimente sunt tipice pentru o anumită țară sau cultură. 
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Sărbătoriți diverse evenimente
Celebrați sărbătorile din diferite țări cu clasa pentru a crește gradul de conștientizare cu 
privire la diferitele culturi și religii. Profitați de ocazie pentru a explica istoricul fiecărei 
sărbători și de a discuta cu studenții ce a fost cel mai interesant pentru ei.

Sursa: 

1.3 Aspecte de discuat

Diversitatea este un aspect important al vieții și gestionarea acesteia este o chestiune 
de mare amploare pentru toate societățile contemporane. Având în vedere populația în 
continuă schimbare din Europa, gestionarea diversității va continua să fie un subiect de 
interes și de discutat, în timp ce importanța sa ca instrument de protecție a drepturilor 
minorităților este în creștere. Unele aspecte de luat în considerare:
• Există legislație privind gestionarea diversității în țara dvs.? Considerați că 

legislația actuală este eficientă?
• Cunoașteți un exemplu pozitiv de management al diversității din țara dvs.sau 

o bună practică dintr-o țară diferită de a ta? Care condiții ar fi necesare pentru 
punerea în aplicare a acestei practici în țara dvs.?

• Ce părere aveți despre transferabilitatea practicilor de mai sus în alte regiuni ale 
Europei și dincolo de aceasta?

1.4 Bune practici
 

Inițiativele descrise în această secțiune sunt surse de inspirație din care puteți să 
reflectați în continuare asupra gestionării diversității la școală și / sau replicării în 
întregime sau parțial în contextul școlar. Pentru mai multe detalii despre bunele 
practici, vă rugăm să consultați secțiunea “resurse suplimentare” de pe site-ul 
proiectului Teach-D: http://www. teach-d.eu/resources/.

Sprijinirea educației în limba maternă
Există multe modalități de a sprijini diversitatea. Una dintre ele promovează dreptul 
la cultură și educația maternă împreună cu diferite forme de dialog intercultural. De 
exemplu, Institutul Ungar Transcarpatia Ferenc Rakoczi II din Berehovo / Beregszász 
(Ucraina) oferă toate cursurile sale în limba maghiară. Colegiul este finanțat de 
diferite organizații publice, printre altele de guvernul ungar, și are ca scop încurajarea 

https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/classroom-equality-diversity/ 
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dezvoltării intelectuale, culturale și științifice a comunității maghiare din Ucraina. 
Unul dintre programele oferite este un program de formare în asistența medicală 
și îngrijirea pacienților cu scopul de a sprijini comunitatea maghiară în accesarea 
serviciilor de sănătate în limba lor maternă. Colegiul oferă, de asemenea, o serie de 
activități non-formale pentru a sprijini consolidarea legăturilor sociale în rândul 
populației din regiunea transcarpată (Maussen et al., 2012). 

Crearea unui conținut educațional incluziv
Toleranța și diversitatea pot fi încurajate prin curriculum și conținutul programei 
educaționale. Unul dintre exemple îl constituie Consiliul Educațional din Castilla 
y León din Spania, care a inclus istoria și cultura comunității roma în programa lor 
pentru a înlesni  înțelegerea acestei comunități și a combate stereotipurilor care o 
înconjoară (Fundación Secretariado Gitano, 2016).

Coordonarea instruirii profesorilor
Furnizarea unei pregătiri atent pregătite și eficiente a profesorilor pentru a le permite 
să se ocupe de diversitate în cel mai bun mod posibil este un puternic mecanism 
de gestionare a diversității. De exemplu, în Norvegia, educația multiculturală și 
diversitatea culturală sunt părți obligatorii ale tuturor programelor de educare a 
cadrelor didactice. În Danemarca și Finlanda, aspectele educației interculturale sunt 
încorporate în formarea inițială obligatorie a profesorilor (Van Driel et al., 2016).

Realizați rețele diverse de predare
Crearea unei forțe pedagogice diverse este o altă abordare. În Germania (Renania de 
Nord-Westfalia), a fost creată o rețea de profesori din randul  imigranților (Baysal-Polat 
et al., 2014). În Regatul Unit au fost introduse de către Agenția de Formare Profesională 
diferite măsuri (publicitate țintă, scheme de mentorat, cursuri de degustare, burse de 
formare și stabilirea unor obiective de recrutare pentru instituțiile de formare inițială a 
cadrelor didactice) pentru atragerea minorilor etnici în meseria de profesor(Van  Driel 
și colab., 2016).

Includeți părinții
Pentru a asigura gestionarea cu succes a diversității în școli, trebuie stabilite contacte 
cu părinții elevilor. Acest lucru ar putea fi realizat prin oferirea de sesiuni de instruire 
gratuită părinților și “broșuri de bun venit” traduse în diferite limbi, caracteristici ale 
unei inițiative “Școală deschisă” din Franța care vizează în mod specific părinții elevilor 
migranți din afara UE (éduSCOL, n.d).
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În mod evident, toate inițiativele menționate mai sus, care vizează promovarea 
unei coexistențe reușite a diversităților în școli, trebuie adaptate la contextul local 
și sunt dedicate problemelor specifice care sunt specifice unei regiuni. Un exemplu 
este rețeaua de școli din Irlanda numită “Școli de educație pentru toți” care urmează 
curriculumul “Învățați împreună” în locul instruirii religioase.
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Capitolul 2 - 
Drepturile minorităților în educație

Educația este un domeniu complex de în care se intersectează  cunoștințe, abilitățile, 
politicile, practicile, ideologiile și reprezentantii ei. Ea poate fi privită ca un instrument 
pentru faptul că: 

• transferă cunoștințele acumulate
• permite dobândirea de competențe
• transmite norme și valori între generații și prin urmare t
• menține ordinea socială
• deschide mentalitatea oamenilor și îi determina  să-si schimbe status-quo-ul
• impune capitalul cultural dominant ca model veridic și de drept
• împuternicește oamenii să efectueze schimbări sociale

Cadrul juridic care constituie diversitatea ca model educațional în întreaga Europă 
este cadrul pentru protecția drepturilor minorităților. Prin urmare, capitolul actual 
va introduce conceptul de „drepturile minorităților în educație“ și aspectele sale. De 
asemenea, va contura elementele cheie care trebuie luate în considerare la evaluarea 
implementării lor. Drepturile minorităților în domeniul educației pot fi văzute ca o 
platformă care nu numai că poate asigura protecția persoanelor împotriva oricărei di-
scriminări pe baza apartenenței lor etnice / culturale, dar asigură și că oamenii își vor 
putea dezvolta identitatea, cunoștințele și abilitățile necesare pentru o participare ac-
tivă în societate. 

2.1 Concepte și definiții-cheie

Cine sunt minoritățile aflate sub incidența dreptului internațional?

Deși nu există o definiție acceptată la nivel internațional, cea mai frecvent menționată 
este  cea dată de raportorul special al ONU, Francesco Capotorti. În 1977, el a sugerat că 
o minoritate este:

Un grup numeric inferior restului populației unui stat, într-o poziție 
ne-dominantă, ai cărui membri - care sunt cetățeni ai statului - au 
caracteristici etnice, religioase sau lingvistice diferite de cele ale 
restului populației și arată  un sentiment de solidaritate, îndreptat 
spre conservarea culturii, tradițiilor, religiei sau limbii lor (Organizația 
Națiunilor Unite, 1977).
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Cine poate fi considerat minoritate?
Având în vedere statutul juridic al minorităților la nivel internațional și național, se 
pot distinge două tipuri generale de „ minorități „. „Minoritățile vechi“ sunt considera-
te minoritățile autohtone, istorice și tradiționale (de exemplu, minoritățile naționale, 
etnice, religioase și lingvistice și nativii), precum minoritățile daneze și friziane din 
Germania, minoritatea germanofonă din Tirolul de Sud, Samii și romii.  „Noile mino-
rități“ sunt grupurile care provin din migrația recentă (imigranții și membrii familiilor 
acestora) sau minoritățile sociale. La nivel internațional, doar drepturile minorităților 
naționale și nativilor sunt protejate prin cadre juridice specifice. Imigranții, refugiații 
și minoritățile sociale nu beneficiază de drepturi colective ca grupuri, dar sunt protejați 
ca indivizi cu drepturi umane, sociale economice de cadre legislative privind nediscri-
minarea. Cu toate acestea, în prezent există dezbateri dacă unele dintre aceste grupuri 
ar trebui, de asemenea, să fie protejate de legea internațională.

State-rude(kin-state) și diaspora
Un astfel de stat este acela  din care provine minoritatea. O minoritate națională ar pu-
tea împărți legăturile etno-culturale cu statul  ruda și de multe ori încearcă să mențină 
această legătură. Comunitățile care trăiesc dincolo de granițele statului lor cu care are 
legături de rudenie,  dar menținând simțul solidarității între ele și patria-mamă, sunt 
cunoscute sub denumirea de „diaspora“.

Limbi regionale și minoritare 

Care sunt drepturile minorităţilor? (2017). https://
www.youtube.com/

Limbile regionale și minoritare, așa cum sunt definite de Carta Europeană a Limbilor 
Minoritare sau Regionale (ECRML), sunt „limbi utilizate în mod tradițional într-un 
anumit teritoriu al unui stat de către naționalii acelui stat care formează un grup nu-
meric mai mic decât restul populației statului ; ele diferă de limbile oficiale ale statului  
respectiv și nu includ dialecte ale limbii sau limbilor oficiale ale statului sau limbile 
migranților „(Consiliul Europei, 1992). În documentele politice și în publicațiile științi-
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fice, tipul de limbiacoperite în cadrul ECRML este uneori menționat în termeni mai 
specifici. Printre exemple se numără limbile minoritare „autohtone“, „tradiționale“, 
„indigene“ sau „vechi“, în comparație cu limbile minoritare „migrante“ sau „noi“. O lim-
bă minoritară într-o țară are uneori o poziție majoritară în alt stat (adesea învecinat). În 
astfel de cazuri, vorbim de „limbiminoritare  care au statut de limbă nationala intr-un 
un stat învecinat „. Limbile care nu au statut majoritar niciunde sunt considerate „lim-
biminoritare unice“ și se încadrează, de asemenea, sub protecția ECMRL.
Dacă o limbă minoritară are statut oficial la nivel național sau regional, ea nu va fi pro-
tejată de ECMRL, cu excepția cazului în care statul semnatar o cere în mod special. În 
același timp, dialectele nu sunt acoperite de ECMRL. În scopul promovării și protejării 
limbilor și nu a comunităților, ECMRL se concentrează asupra susținerii utilizării lim-
bilor minoritare sau regionale respective în toate domeniile vieții (educație,  adminis-
trație, mass-media etc.).

Cum au câștigat minoritățile protecția drepturilor în educație? 
În anii 1990, izbucnirea violenței etnice și a conflictelor armate din fosta Iugoslavie și 
din unele Republici Sovietice a făcut cunoscută în întreaga comunitate internațională 
necesitatea unei protecții structurate și instituționalizate cu privire la  drepturile per-
soanelor care aparțin grupurilor etnice / diverse din Europa . Prima care a reacționat la 
situația de la nivelul politicii internaționale a fost ONU. Prin Declarația sa din 1992, ad-
optată cu consensul statelor membre, ONU a formulat în mod clar că trebuie protejate 
persoanele aparținând minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice. În ace-
lași an, Consiliul Europei a prezentat Carta Europeană a Limbilor  Minoritare sau Regi-
onale (ECRML), iar mai târziu, în 1995, Convenția-cadru pentru protecția minorităților 
naționale (FCNM). Aceste două documente nu numai că au demonstrat angajamentul 
Consiliului Europei și al statelor membre de a promova și susține diversitatea lingvi-
stică și culturală din Europa, dar și de a stabili standarde pentru elaborarea și imple-
mentarea politicilor și măsurilor pentru a asigura protecția limbiiminorităților națio-
nale (a se vedea Parlamentul European, 2017). Instrumentele au recunoscut importanța 
majoră a educației în procesul de construire a identităților, încurajarea dialogului in-
tercultural și asigurarea coexistenței și coeziunii pașnice în cadrul societăților multi-
culturale. La nivel practic, ECRML și FCNM au conturat o serie de dispoziții specifice.

1992 Declarația ONU privind minoritățile, 1992
La nivel global, documentul internațional principal este Declarația ONU privind dreptu-
rile persoanelor aparținând minorităților naționale sau etnice, religioase și lingvistice. 
Această declarație internațională include articolul 4 (4), „Statele ar trebui, dacă este ca-
zul, să ia măsuri în domeniul educației, pentru a încuraja cunoașterea istoriei, tradiți-
ilor, limbii și culturii minorităților existente pe teritoriul lor. Persoanele aparținând 
minorităților ar trebui să aibă oportunități adecvate de a dobândi cunoștințe despre 
societate în ansamblu „(Adunarea Generală a  Organizației Națiunilor Unite, 1992).
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Carta Europeană a Limbilor Minoritare sau Regionale (ECRML)
ECRML este un tratat internațional menit să protejeze și să promoveze limbile regio-
nale și minoritare și să le permită vorbitorilor să folosească aceste limbi atât în viața 
privată, cât și în cea publică. Carta a intrat în vigoare la 1 martie 1998. Prin ratificarea 
acesteia, statele membre ale Consiliului Europei confirmă angajamentul lor de a prote-
ja și promova limba sau limbile regionale sau minoritare în statul lor. Douăzeci și cinci 
de state au ratificat Carta, în timp ce opt state au semnat-o doar (Consiliul Europei, 
2018). ECRML precizează că instruirea în limbile minoritare și / sau regionale trebuie 
realizată la toate nivelurile de învățământ (articolul 8 § 1 (a) până la § 1 (e)), precum și 
în domeniul educației adulților (articolul 8 § 1 (g)). Este necesar ca statele să ia măsuri 
pentru a asigura predarea istoriei și a culturii  în limba regională sau minoritară, să  asi-
gure pregătirea de bază și continuă a cadrelor didactice, să  înființeze un organism sau 
organisme de supraveghere responsabile cu monitorizarea măsurilor luate și a progre-
sului realizat în stabilirea sau dezvoltarea învățării în limbile minoritare și regionale. 
În plus, articolul 8 §2 al ECRML prevede că limbile minoritare și regionale nu ar trebui 
protejate numai în teritoriile unde sunt utilizate în mod tradițional, ci și în cazul în 
care numărul de utilizatori este semnificativ și justificat.

Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale 
(FCNM)

“Bazat pe FCNM (Conventia Cadru pentru Protectia 
Minoritatilor), 2018” si respectiv, ECRLM (Carta 
Europeana pentru Limbile Regionale si Minoritare) 

Care sunt domeniile tematice pentru implementarea drepturilor 
minorităților în educație?
Pe baza dispozițiilor formulate de FCNM și ECRML, o abordare structurală pentru a 
evalua dacă un sistem educațional respectă și protejează drepturile minorităților ar lua 
în considerare următoarele:
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• Utilizarea limbilor în educație 
• Infrastructura educațională (la toate nivelurile și învățarea în rândul adulților)  
• Accesul la educație
• Resurse (profesori instruiți, manuale)
• Respectarea diversității și nediscriminării
• Educația ca instrument de integrare și coeziune 

2.2 Metode și activități

În această secțiune, veți găsi câteva sugestii despre cum să vă angajați în clasă în dis-
cutarea temelor legate de drepturile minorităților în educație. Aici veți găsi doar de-
scrieri scurte; pentru versiunea completă a activităților, consultați secțiunea „resurse 
suplimentare“ de pe site-ul proiectului TeachD:  http://www. teach-d.eu/resources/

“Harta minții” privind drepturile minorităților în educație
“Harta minții” este o modalitate grafică de a reprezenta idei și concepte. Este un in-
strument de gândire vizuală care ajută la structurarea informațiilor, permițând unei 
persoane să analizeze mai bine, să înțeleagă, să sintetizeze, să- și reamintească  și să 
genereze idei noi. Prin acest procedeu, spre deosebire de  tradiționala luare de notițe 
sau citirea unui text liniar, informația este structurată într-un mod similar celui în care 
lucrează creierul. Deoarece este o activitate atât analitică, cât și artistică, ea implică 
creierul într-un mod mult mai bogat, apelând la  toate funcțiile  sale cognitive. Și, mai 
presus de toate este distractiv!

Diferențele contează
Acest exercițiu, adaptat din confruntarea cu istoria și cu noi  însine, îi ajută pe elevi să 
construiască diagrame de identitate pentru a vizualiza numeroasele cuvinte și fraze pe 
care le folosesc pentru a se descrie, precum și etichetele  oferite de societate. Utilizati 
diagramele de identitate pentru ca  elevii  să se cunoască atat  pe ei inșiși dar și   interac-
tionand în grup, să  cunoască  statele împreuna cu figurile lor istorice și politice.

2.3 Aspecte  de  discutat

Există diverse categorii tematice în care statutul drepturilor minorităților în domeniul 
educației și implementarea lor sunt evaluate de organismele de monitorizare, factorii 
de decizie, experți, societatea civilă și părțile interesate. Acestea vor fi discutate mai jos 
împreuna cu domeniile de interes.
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Reflectați asupra utilizării limbilor în educație.
• Li se oferă minorităților  posibilitatea de a studia  în  limba maternă - în ce format și 

în ce condiții? (adică cursuri extra curriculare, cursuri opționale, program regulat)?
• Sunt aranjamentele  valabile pentru așezările minoritare compacte? Dacă nu, care 

sunt pragurile (adică numărul minim de elevi pentru formarea unei clase de limbi 
minoritare)?

• Li se oferă  persoanelor care aparțin minorităților naționale posibilitatea de a studia 
(în) limba lor maternă la toate nivelurile de învățământ (inclusiv învățământul 
pentru adulți)? 

• Limba minorităților este limba de predare sau sunt doar clase de limbă oferite 

persoanelor aparținând minorităților naționale? 

Reflectați asupra rolului infrastructurii educaționale.

• Există o instituție de învățământ care poate oferi minorităților educație în limba 
lor maternă?

• Sunt minoritățile capabile să-și deschidă și să-și întrețină propriile instituții de 
învățământ - care sunt procedurile / restricțiile administrative? Susține / facilitează 
statul minoritățile în acest proces?

• Autoritățile locale și / sau naționale oferă sprijin financiar instituțiilor de 
învățământ private înființate și administrate de minorități? Care sunt modalitățile 
de gestionare a acestor instituții de învățământ? 

• Există școli publice (întreținute de autoritățile locale sau naționale) care oferă 
educație adecvată minorităților?

• Sunt autorizate statele de tip kin-state să sprijine instituirea de instituții de 
învățământ pentru minoritățile-rude? 



33

Reflectați asupra modului în care respectul pentru diversitate și 
nediscriminare sunt inoculate. 
• Există măsuri interne care să permită un mediu sigur, fără discriminare, cu 

mecanisme clare pentru depunerea plângerilor?
• Există măsuri care să permită dezvoltarea și menținerea identităților culturale în 

domeniul educației? 
• Există măsuri care să permită dezvoltarea valorilor toleranței și înțelegerii 

reciproce?  

Reflectați asupra modului în care educația este folosită ca 
instrument de integrare.
• Instituția de învățământ promovează incluziunea și coeziunea socială?
• Problemele minorităților sunt integrate în școală? 
• Diferențele culturale sunt promovate ca  fiind un element important?
• Este respectat diversitatea promovată prin programa școlară?
• Care este tonul dezbaterilor privind segregarea ori integrarea?
• Cum se reflectă mediul cultural mixt la nivelul conducerii școlare / cadrelor 

didactice?

Reflectați asupra managementului diversității, conceput de 
FCNM și ECMRL.
• Este  țara dvs. semnatară la FCNM și / sau ECMRL? Dacă da, ce schimbări ați realizat 

în sistemul de învățământ din țările dvs. după data acestei semnări? Dacă nu, care 
ar putea fi motivul  și cum ar fi posibil să se implice politicul în această direcție? 

• Ați spune că sistemul educațional din țara dvs. este “prietenos” cu minoritățile? 
Justificați sau  spuneți de ce nu e?

• Care sunt exemplele bune  în  care drepturile  minorităților în educație sunt 
respectate în țara dvs.?

• Ce credeți despre drepturile minorităților în educația din afara Europei? Există 
variante pozitive care pot fi implementate în Europa?

• Ce puteți face pentru a vă asigura că toți elevii din clasă se bucură de drepturi 
egale?Dar în cadrul școlii?

• De ce aveți nevoie (sau ce lipsește) pentru a vă asigura că drepturile la educație ale 
tuturor elevilor sunt protejate?
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2.4 Bune practici

Inițiativele descrise în această secțiune sunt surse de inspirație despre drepturilor 
minorităților în educație la care puteți să reflectați în continuare și pe care să le intro-
duceți în întregime sau parțial în contextul școlar.Pentru mai multe detalii cu privire la 
bunele practici, vă rugăm să consultați site-ul web al proiectului Teach-D din secțiunea:  
http://www.teach-d.eu/. 

Utilizarea limbilor 

• Actul de implementare a drepturilor speciale (2001) în Slovenia dictează că ambele 
limbi (slovenă și maghiară) trebuie utilizate în instituțiile de învățământ preșcolar 
situate în regiuni unde se amestecă etnia. De exemplu, există o politică “o singură 
persoană - o limbă” la o școală bilingvă din Pomurje, unde profesorii bilingvi 
folosesc doar o singură limbă cu fiecare elev (de preferat limba lor maternă), fiind 
suplimentați de un profesor bilingv care vorbește cealaltă limbă.

• În regiunea bască spaniolă, părinții studenților pot alege între modelele de 
învățământ în limba spaniolă, în limba bască și bilingv. Unele școli oferă o 
combinație de modele, astfel încât părinții pot alege una pentru copiii lor  fără a 
recurge la  trimiterea lor la o altă școală.

Infrastructura educațională
• În regiunea Schleswig-Holstein (Germania), instituțiile de învățământ minoritare 

daneze se bucură nu numai de sprijinul statului rudă (kin–state), ci și de finanțarea 
publică germană la nivel de finanțare a oricărei școli germane. 

• Un Act cu privire la o ” școala noua” In Bulgaria  prevede o extensie a celui cu privire 
la   școlarizare, creează standarde de stat pentru educația civică și interculturală și 

interzice clasele segregate.
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Accesul la educație
• În Cipru, programul principal “Acțiunile de școlarizare și incluziune socială” 

(începând cu anul școlar 2015-16) își propune să extindă și să îmbunătățească 
inițiativa “zonelor de priorități educaționale”, unde accentul se pune pe reducerea 
ratelor abandonului școlar și îmbunătățirea aptitudinilor de bază. Acesta nu 
ținteste doar la elevii de origine romă, deși în majoritatea acestor zone trăiesc în 
mare parte romi ciprioti.

• În Italia, există un proiect național cu focalizare explicită, dar nu exclusivă asupra 
copiilor romi, sinti și caminanti. Două domenii de interes constau în implicarea 
familiei și includerea lor în școli. Scopul este de a facilita accesul la serviciile 
sociale locale pentru întreaga familie pentru a promova căi de protecție adecvată 
a sănătății. Programul inițial a implicat 23 de școli, dintre care 18 școli primare și 
5 școli secundare inferioare, cu un total de 42 de clase și peste 900 de elevi, dintre 

care circa 156 erau elevi romi, sinti și caminanti.

Resursele educaționale
• În România, furnizorii de educație de limbă maghiară nu au voie să folosească 

materiale didactice de limbă maghiară în școlile lor, deoarece toate materialele 
trebuie mai întâi să fie acreditate de stat. Ca atare, școlile în limba maghiară traduc 
adesea materialul românesc în limba maghiară, ceea ce nu este eficient din punct 
de vedere al costurilor. Cu toate acestea, elevii care studiază în limba maghiară au 
permisiunea de a-și susține examenele în limba maghiară, iar două universități 
oferă un program maghiar integral (în timp ce trei universități private oferă exclusiv 
programe în limba maghiară). Guvernul maghiar finanțează învățarea limbii prin 
intermediul organizațiilor civile din România.

• În Austria, limba maternă a studenților migranți este predată ca un obiect opțional 
sau exerciții facultative, fie în clase separate (după-amiaza), fie integrate în 
programul general, cu profesorul (vorbitor nativ al limbii) care lucrează alături de 

profesorul de clasă.

Respectarea diversității și nediscriminării
• În Irlanda, pentru a oferi elevilor un context social  în care să utilizeze limba 

irlandeză (una dintre provocările educației lingvistice irlandeze), organizația Gael 
Linn Gael organizează școli de vară și dezbateri între școli.

• În Ungaria, există un  Sindicat Federal de Inițiativa al Naționalitătilor Europene 
numit “Solidaritatea cu romii - Minoritățile care ajută Minoritățile” . Cea mai 
remarcabilă bună practică a acestui Sindicat este axată pe construirea unei rețele de 
școli minoritare în Ungaria, Danemarca și Germania care să promoveze schimbul 

internațional de studenți romi.
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Capitolul 3 - 
Nediscriminarea și egalitatea

Domeniul educației este considerat esențial pentru promovarea deschiderii față de 
ce este diferit pentru promovarea principiilor egalității și a nediscriminării, precum 
și pentru insuflarea cunoștințelor despre instrumentele juridice pentru abordarea 
discriminării. Numeroase tratate au pus bazele unei Europe unificate care promovează 
principiile egalității și nediscriminării. Eforturile de interzicere a discriminării bazate 
pe rasă sau origine etnică au fost urmate de presiunea pentru UE de a adopta legi 
suplimentare privind discriminarea pe motive de religie, vârstă, handicap sau orientare 
sexuală. Aceste protecții se vor extinde cu siguranță pe măsură ce noile motive de 
discriminare vor deveni vizibile, în special în lumina recent sositelor populațiilor 
migrante și de refugiați.

3.1 Concepte și definiții-cheie 

Ce se este consideră discriminare în temeiul legii? 
Comitetul pentru Drepturile Omului al ONU definește discriminarea drept “orice 
deosebire, excludere, restricționare sau preferință [...] care are ca scop sau efect anularea 
sau afectarea recunoașterii tuturor drepturilor și libertăților pentru  toate persoanele 
pe picior de egalitate “(a se vedea Comitetul ONU pentru Drepturile Omului, 1989, §7). 
Actele de discriminare apar oricând oamenii sunt tratați diferit în situații similare sau 
sunt tratați în mod similar în situații diferite. Aceste acte adesea reflectă apartenența 
sau percepția apartenenței la anumite grupuri/categorii sociale, economice sau rasiale. 

Principiul nediscriminării nu este un drept uman separat, ci un corolar al dreptului la 
o protecție egală în fața legii, semnalat de absența unui tratament inegal. Tratamentul 
inegal este prezent în context social, politic și economic, și prin urmare este supus unei 
examinări juridice atunci când sunt conferite drepturi doar anumitor persoane și nu  
altora, iar distincția dintre cele două categorii se face pe baza unor criterii considerate 
necorespunzătoare. Aceste criterii ar putea include o gamă largă de caracteristici legate 
de identitatea politică, religioasă, etnică, rasială, de gen sau socială a unei persoane, 
împreună cu trăsături fizice precum culoarea pielii, greutatea sau alte caracteristici 
genetice.



40

Cum contracarează discriminarea standardele internaționale ? 
Care sunt limitele?
Pentru a combate discriminarea bazată pe caracteristicile sau trăsăturile unei persoane, 
societățile și cadrele juridice încearcă să asigure libertatea de discriminare prin 
promovarea principiului egalității între toți oamenii. Acest lucru impune ca situațiile 
egale să fie tratate în mod egal, iar situațiile inegale să fie diferențiate, iar neîndeplinirea 
acestora să reprezinte o discriminare, cu excepția cazului în care există o justificare 
obiectivă și rezonabilă. În unele situații, atât legislația internă, cât și cea internațională 
permit distincții între persoane sau între grupuri de indivizi. De aceea, multe dezbateri 
se referă la distincțiile care sunt permise și care constituie temei pentru discriminare 
și prin urmare sunt interzise.

Unele dintre aceste cadre juridice care protejează 
împotriva discriminării sunt: 

• Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948)
• Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului 

și a libertăților fundamentale (1953)
• Carta Socială Europeană (1961)
• Pactul internațional privind drepturile economice, sociale 

și culturale (1966, revizuit 1976)
• International Covenant on Civil and Political Rights (PART 

II) (1966; revised 1976)
• Pactul internațional privind drepturile civile și politice 

(PARTEA II) (1966, revizuit în 1976)
• Carta Drepturilor Fundamentale a  Uniunii Europene 

(2000) 
• Directiva UE privind egalitatea rasială (2000)
• Directiva UE privind egalitatea în ceea ce privește 

încadrarea în muncă (2000)
• Noua Zeelandă - 21 de motive de discriminare sunt 

interzise de Legea drepturilor omului din 1993

Care trăsături și caracteristici sunt protejate legal împotriva 
discriminării în UE?
Articolul 21 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2000) 
prevede:
 

Orice discriminare bazată pe orice motiv, cum ar fi sexul, rasa, culoarea, origi-
nea etnică sau socială, trăsăturile genetice, limbajul, religia sau convingerile, 
opinia politică sau orice altă opinie, apartenența la o minoritate națională, 
proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală este interzis (Par-

lamentul European, Consiliul European și Comisia Europeana).
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Lista caracteristicilor care beneficiază de protecție juridică nu este exhaustivă, iar noile 
motive continuă  să apară si să fie supuse controlului juridic. Mai mult, utilizarea 
cuvintelor “cum ar fi” introduce lista de caracteristici ca exemple. Pentru a ilustra, pe 
baza evoluției legii, greutatea poate fi acum considerată un motiv de discriminare, ca 
o “caracteristică personală” și un obiectiv al tratamentelor discriminatorii, în special 
la locul de muncă. Concepția discriminatorie despre  greutate s-a extins la clasă, unde 
studiile arată că profesorii au așteptări mai mici de la elevii supraponderali și consideră 
acest grup de studenți mai neplăcut și mai emoțional (Rudd Center, 2008, p. 6). Acest 
prejudiciu despre greutate din partea profesorilor se extinde apoi la elevi, care ar putea 
privi greșit colegii lor supraponderali. Consecințele acestui tratament inegal în mediul 
educațional îi determină pe tineri să renunțe la școală, să fie mai puțin interesati să 
meargă la facultate, să termine școala, sunt vulnerabili la depresie, au stima de sine 
scăzută, nu sunt mulțumiți de  corpul lor și au gânduri suicidale.

Care este diferența dintre discriminarea directă, indirectă și 
structurală?
Este important să rețineți că practicile de discriminare au diferite forme. Discriminarea 
directă presupune tratamentul mai puțin favorabil al unei persoane decât cel al altcuiva 
în circumstanțe comparabile sau în situații similare, precum și același tratament pentru 
persoanele aflate în situații diferite. Discriminarea directă apare adesea atunci când 
există intenția de a discrimina o persoană sau un grup pe baza anumitor caracteristici 
sau trăsături.

Cu toate acestea, discriminarea poate fi, de asemenea, indirectă atunci când o 
practică, o regulă, o cerință sau o condiție este  aparent neutră , dar are un impact 
disproporționat asupra anumitor grupuri. De exemplu, luați în considerare o prevedere 
care să stabilească faptul că doar persoane cu o înălțime de peste 1,80 m pot frecventa 
universitatea: această regulă constituie o discriminare directă în funcție de înălțime, 
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dar constituie și o discriminare indirectă pe bază de sex, deoarece femeile tind să fie mai 
scurte decât bărbații, și, ca grup, sunt mai puțin probabil să îndeplinească criteriul de 
înălțime. În cadrul școlii, cerințele legate de domiciliu, programul de ore și programul 
de vacanță pot avea efecte indirecte asupra diferitelor grupuri de copii și a capacității 
acestora de a merge la școală. Deși discriminarea indirectă poate să apară neintenționat 
sau fără rea intenție,ea totuși trebuie luată în considerare.

Atitudinile discriminatorii pot deveni, de asemenea, structurale atunci când regulile, 
normele, rutina, anumite atitudini și comportamente în instituții și alte structuri 
sociale reprezintă obstacole în calea anumitor grupuri sau indivizi în obținerea  acelorași 
drepturi și oportunități disponibile pentru majoritatea populației (a se vedea Marko, 
2013). Detectarea discriminării structurale necesită supravegherea și recunoașterea 
modului în care societatea însăși este organizată în moduri care perpetuează un sistem 
de inegalitate. Combaterea discriminării structurale prin programe de măsuri bine 
intenționate poate duce la o discriminare indirectă, prin favorizarea unui grup prin 
oferirea de tratament special, chiar dacă  aceasta se face cu intenții bune.

Ce se întelege prin discriminare multidimensională, multiplă 
sau intersecțională?
În strânsă legătură cu identificarea motivelor de discriminare, în ultimele decenii a 
apărut conceptul de discriminare multidimensională. Într-adevăr, “este din ce în ce 
mai evident că este înșelător să încerci să analizezi toate cazurile de discriminare ca 
fiind atribuite unei singure cauze” (Ellis & Watson, 2012, p. 156), deoarece mulți oameni 
se confruntă cu discriminare din mai multe motive. Discriminarea multidimensională 
a fost denumită în mod alternativ discriminare multiplă. De exemplu, o femeie de etnie 
romă solicită un loc de muncă, dar este respinsă; angajatorul nu angajează nici femei, 
nici romi. În acest caz, candidatul respins ar putea să pretindă că a fost discriminat pe 
criterii de etnie, sex sau din ambele motive. 

Conceptul de discriminare intersectorială este folosit pe scară largă pentru a descrie 
tipul de situație în care două sau mai multe motive funcționează indisociabil ca 
bază de discriminare. Femeile cu dizabilități se confruntă frecvent cu stigmatizarea 
și opresiunea legată de tensiunea dintre dizabilitatea lor și statutul de femeie. În 
special la locul de muncă, femeile cu dizabilități sunt „mai puțin probabil să aibă un 
loc de muncă  la fel de bine plătit ca bărbații cu handicap sau femeile care nu sunt cu 
handicap“, arătând astfel că femeile cu dizabilități sunt un grup deosebit de vulnerabil 
în categoria persoanelor cu handicap (vezi Brothers, 2003; Breslin, 2003). Discriminarea 
intersectorială ne permite să reflectăm asupra intersectării mai multor categorii de 
vulnerabilități, unele mai vizibile decât altele. În plus, trebuie grijă sporită referitor la 
sursele  de discriminare în cazul discriminării multiple, deoarece diferite grupuri sau 
comunități majoritare resping aceeași persoană.
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Studiu de caz
În domeniul educației, principiile nediscriminării și egalității continuă să fie contestate 
în diverse contexte juridice. Tărâmul educației este văzut ca fiind esențial pentru a 
pune bazele deschiderii față de diferență; totuși, divergentele care implică  rasa și etnia 
sunt în creștere. Cazurile legale relevante includ cazul belgian (1968), care se referea la 
situația inegală dintre educația în limbile franceză și olandeză; Orsus și alții v Croația 
(2010),  au considerat utilizarea exclusivă a limbii romilor și au fost pentru clase mixte; 
D.H. și alții împotriva Republicii Cehe (2007),  s-au ocupat de înființarea de școli 
speciale pentru romi;  Waldman v Canada (1999),  se refereau la tratamentul special 
acordat școlilor romano-catolice. Mai multe informații despre aceste cazuri împreună 
cu alte exemple pot fi găsite pe site-ul web al proiectului Teach-D: http://www.teach-d.

eu/.

3.2 Metode și activități

În această secțiune, veți găsi câteva sugestii despre cum să vă angajați elevii să discute 
subiecte legate de nediscriminare și egalitate. Aici veți găsi descrieri scurte; pentru 
versiunea completă și originală, consultați secțiunea “Resurse suplimentare” din 
proiectul Teach-D: http://www. teach-d.eu/resources/

Cum evoluează diferentele
Acest exercițiu ia în considerare modul în care cadrele juridice internaționale și 
europene reflectă normele  în schimbare si verifică dacă se știe ce poate fi interpretat 
drept  diferență. În acest exercițiu, elevii vor examina și compara trei instrumente 
diferite pentru a analiza modul în care a evoluat gândirea juridică referitor la 
discriminare.

Cine este scos din joc
Acest exercițiu explorează contextul evenimentelor sportive pentru promovarea și 
amenințarea principiului egalității și discriminării. Această lecție încurajează elevii să 
reflecteze asupra propriilor experiențe ca fani sau membri ai unei echipe și să ia în 
considerare modul în care sportul promovează o identitate particulară care ar putea fi 
discriminatorie.
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Grupuri colorate
Scopul acestui joc este de a oferi copiilor posibilitatea de a experimenta direct 
discriminarea. Participanții sunt divizați aleatoriu în trei grupe. Fiecărui grup i se 
atribuie o culoare pe baza căreia vor fi tratați într-un fel sau altul: un grup beneficiază 
de tratament preferențial, cel de-al doilea grup este tratat la fel ca de obicei, iar al treilea 
grup este izolat și dezavantajat.

3.3 Aspecte  de  discutat

Această secțiune va examina câteva dintre modalitățile de înțelegere a discriminării în 
viața noastră, în sălile de clasă și în școli, precum și tensiunile generate accepareade 
principiilor nediscriminării și egalității. Trebuie luate în considerare și considerentele 
privind  noile populațiile de migranți și  de refugiați.

Reflectați asupra  propriei experiențe legat  de discriminare.
• Ați simțit vreodată că ați fost tratat nedrept în comparație cu alții:

- din motive de gen,de vârsta ?
- pentru că vorbiți o altă limbă?
- pentru că nu aveți statut social ridicat?
- pentru că nu aveți o situație financiară ridicată?
- deoarece culoarea pielii este diferită?
- pentru că veniți dintr-o mică regiune și aveți tradiții specifice?

• Ați înțeles că acest tratament nedrept a fost rezultatul practicilor discriminatorii?
• Ce alternative ați avut la dispoziție?
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Reflectați asupra subiectelor dezbătute în clasă
• Ce tipuri de diferențe sunt vizibile? Dar invizibile? Gândiți-vă la câteva modalități 

de a discuta diferențele în  clasă într-o manieră deschisă. Există subiecte care sunt 
prea sensibile pentru a fi discute?

• Există politici de combatere a discriminării în școală? Sunt acestea potrivite pentru 
diversitatea din clasă? Cum pot fi îmbunătățite și extinse aceste politici?

• Există modalități în care discriminarea directă și indirectă e prezentă în politicile 
de școală și de clasă? Sunt acestea justificate în lumina misiunii educaționale?

• Este stilul dvs. de predare inclusiv?

Reflectați asupra modului în care materialele școlare, programa 
școlară și stilurile de predare fac adesea diferențe între elevi.
• Cum v-ați putea adapta predarea la diversitatea prezentă în clasă?
• A discriminat școala dumneavoastră direct sau indirect un grup de elevi? Care au fost 

motivele pentru care a avut loc acest lucru? Cum a justificat școala discriminarea?
• Care drepturi ale elevilor au fost încălcate? Cum obligă aceste încălcări atât  școala 

cât și statul?
• Ce exemple de discriminare sunt frecvente în școli? Cum pot fi școli să gândească 

în jurul egalității și justiției în societate?

3.4 Bune practici

Inițiativele descrise în această secțiune sunt surse de inspirație din care puteți să 
reflectați în continuare asupra nediscriminării și egalității și / sau să le introduceți 
în întregime sau parțial în contextul școlar. Pentru mai multe detalii privind bunele 
practici, vă rugăm să consultați secțiunea “resurse suplimentare” de pe site-ul 
proiectului Teach-D: http://www. teach-d.eu/resources/

Utilizarea jocului pentru a preda toleranța
În ultimul deceniu, migrația a devenit din ce în ce mai mult o parte a vieții cotidiene 
în regiunile de frontieră dintre Austria și Italia. “Diversity4Kids: Învățarea dialogului 
intercultural și a diversității la școală prin joc, interacțiune și povesti” este un proiect 
finanțat prin programul Interreg IV Italia - Austria și dezvoltat de Eurac Research și 
ZeMiT (Zentrum für MigrantInnen in Tirol). Programul folosește jocuri și jocul în 
spiritul declarației lui Michel de Montaigne: “Jocul ar trebui să fie considerat cea mai 
serioasă activitate pentru copii”. Prin acest proiect, copiii învață să recunoască și să 
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depășească prejudecățile și atitudinile xenofobe prin joc, teatru, povești și  prin ateliere 
în  care biografia contează. În plus, conceptele de toleranță, conviețuire și de diversitate 
sunt transmise și promovate sub formă de jocuri și interacțiune. Activitățile au fost 
elaborate special pentru acest proiect și sunt oferite gratuit școlilor locale.
Conținutul este destinat copiilor din școlile primare și secundare inferioare și este 
destinat să ofere copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani oportunitatea de a aborda 
diferențele interculturale și de a înțelege și de a pune în practică beneficiile oferite de 
diversitate. În toamna anului 2013, s-au desfășurat mai mult de 100 de intervenții în 
Tirol, Tirolul de Sud și în regiunile învecinate. Aceste intervenții au constat în jocuri 
concepute pentru proiect și au fost realizate de facilitatori. Profesorii au fost participanți 
activi sau observatori. Intervențiile, fiecare cu durata de două ore, au fost apoi evaluate 
de către studenți și prin interviuri cu facilitatorii și  cu profesorii. Feedback-ul primit a 
fost colectat în trei volume, împreună cu unitățile de predare elaborate de un expert și 
sunt disponibile în italiană, germană și engleză. Procesul de evaluare a avut în vedere 
impactul jocului, efectele sale imediate și interesul manifestat de participanți. În 
fiecare caz, majoritatea participanților au declarat că jocul a contribuit la promovarea 
înțelegerii reciproce în clasă și că aceasta ar putea deveni o nouă metodă de a aborda  
diversitatea în sectorul școlar.

Sursa:

Folosirea jocului de rol pentru crearea dialogului
Proiectul Migrația Spațială 2513 a fost dezvoltat, de asemenea, de către Eurac Research 
și ZeMiT (Zentrum für MigrantInnen in Tirol) și a fost finanțat prin programul MigrAlp 
(Interreg IV) între Austria și Italia. Proiectul organizează întâlniri pentru  tineri cu 
vârste cuprinse între 15 și 25 de ani de origine geografică diferită, care să reflecte asupra 
problemelor legate de nediscriminare, integrare și respectarea diversității culturale,  
printr-o abordare  interactivă. Prima fază constă în împarțirea grupului pentru a primi 
roluri, în timp ce a doua etapă constă în dialog, discuții și împartașirea experienței. 
Proiectul Migrația spațială a fost conceput pentru dezvoltarea abilităților personale, 
sociale și relaționale ale participanților. Întregul joc este oferit complet pentru școlile 
din Tirol și Süditrol, împreuna cu implicarea facilitatorilor, care conduc jocul pentru 
grupuri între 17 și 21 de persoane.

Sursa:: http://bit.ly/space-migrants

Să ajuți refugiații să acceseze școli de stat
Această “școală inteligentă” a fost înființată în anul 2000 de Michael Stenger pentru a 
aborda o problemă critică a sistemului de azil al Germaniei: refugiații tineri de peste 
16 ani nu au putut participa la școlile locale. Prin urmare, ei nu numai că au renunțat 
la dreptul la educație, ci și au fost efectiv excluși de la un pas esențial al procesului de 
integrare. Germania nu a adoptat încă legi naționale care să reglementeze școlarizarea 

http://bit.ly/diversity4kids
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copiilor refugiați și fiecare Land își pune în aplicare propriile politici privind 
admiterea, pregătirea lingvistică, participarea și formarea cadrelor didactice. În acest 
context, SchlaU-Schule pregătește elevii, indiferent de nivelul lor de alfabetizare, 
pentru examenele finale, precum și pentru sistemul german de formare profesională 
și ucenicie. Curriculumul SchlaU oferă cursuri echivalente cu cele oferite în școlile de 
stat, dar le adaptează nevoilor tinerilor solicitanți de azil neînsoțiți și refugiaților cu 
vârste cuprinse între 16 și 25 ani. Acesta include învățarea limbilor străine; predarea 
curriculei obișnuite, sprijin juridic, social, pedagogic și psihologic. Profesorii din 
SchlaU își pregătesc propriile materiale, deoarece ele trebuie adaptate la nevoile  
refugiaților care vin din medii de viață foarte diferite și au experiențe diferite. Deși în 
momentul sosirii sunt semianalfabeți, 96% dintre elevii din Schlau termină în doi ani 
liceul german, depășind colegii lor nativi. În plus, SchlaU prevede un stagiu obligatoriu 
de două săptămâni în ultimul an de studii, conectând astfel elevii la oportunități 
de formare și ajutând la trecerea de la școală la locul de muncă. Guvernul bavarez a 
recunoscut oficial SchlaU-Schule ca o școală acreditată de stat în 2004, acoperind două 
treimi din costurile cadrelor didactice.

Sursa: http://www.schlau-schule.de/
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Capitolul 4 - 
Diversitatea religioasă

Exprimarea convingerilor religioase în  școală a fost deosebit de controversată. Unele 
școli prezintă simboluri religioase, reflectând preferințele naționale și comunitare. 
Între timp, elevii merg la școală purtând propriile lor simboluri religioase reflectate 
în ceea ce îmbracă, pun pe cap sau bijuteriile pe care le poartă. Au apărut numeroase 
provocări, pe măsură ce societatea echilibrează  libertatea de expresia a credinței; între 
timp, confruntările apărute pun adesea școala împotriva familiei și a comunității. 
Structurile juridice contemporane de asemenea se luptă  cu stabilirea unor limite clare 
între educația religioasă și educația despre religie făcută în mediul școlar.

4.1 Concepte și definiții-cheie 

Este “religia” considerată un drept uman? 
Libertatea de a alege și de a practica religia cuiva a fost recunoscută în diverse cadre 
juridice. În contextul european, prima dispoziție obligatorie din punct de vedere juridic 
care consacră libertatea de gândire, conștiință și religie este articolul 9 al Convenției 
europene a drepturilor omului (Consiliul Europei, 1950). Articolul 9 prevede:

1. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie; acest 
drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerile și libertatea de 
a-și manifesta religia sau credința, prin venerare, învățătură, practică și respec-
tare, - fie singur, fie în comunitate cu ceilalți și în public sau privat,
2. Libertatea de a-și manifesta religia sau convingerile este supusă numai li-
mitărilor prevăzute de lege și e necesară într-o societate democratică pentru in-
teresul siguranței publice, al protecției ordinii, sănătății sau moralei publice sau 
pentru  protecția  drepturilor și libertăților celorlalți.

Cum face legea distincții între credința religioasă și practica 
religioasă?
În analiza libertății religioase, Convenția Europeană a Drepturilor Omului prevede că 
dreptul de a- și manifesta religia nu este necondiționat. Poziția Convenției se bazează 
pe o concepție a libertății religiei având două dimensiuni: internă și externă. Termenul 
“forum internum” se referă la libertatea internă a religiei, prin care statul nu poate 
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încălca o convingere interioară, cu alte cuvinte, libertatea de a avea o convingere 
religioasă (Krömer, p. 2). Cu toate acestea, expresia externă a religiei nu este privită 
într-o manieră atât de benignă. Articolul 9 depășește noțiunea de “forum internum” 
pentru a aborda situațiile care apar atunci când o persoană dorește să acționeze în 
conformitate cu ceea ce înseamnă gândirea, conștiința și religia pentru ei. Aceasta se 
numește “forum externum”, și  se referă la libertatea de a practica religia, iar această 
manifestare este uneori supusă restricțiilor. Astfel, restricțiile de  la stat sunt permise 
numai din punct de vedere juridic pentru “forum externum”, făcând libertatea de a-și 
manifesta o relație religioasă relativă și nu necondiționată. Concepția Convenției 
privind libertatea manifestării  credinței religioase și a practicii religioase a deschis 
calea reglementării și a restricțiilor asupra practicilor religioase.

Ce numim “manifestare”?
Noțiunea de practică religioasă ca act extern a fost definită ca o manifestare, care este 
înțeleasă ca o componentă “activă” a libertății religioase, spre deosebire de componenta 
“pasivă” care constă în simpla aderare la anumite credințe “(S Joseph, M. Castan și J. 
Schultz, 2000, § 17.09.). Articolul 9 al Convenției identifică patru forme de manifestare: 
venerarea, învățătura, , practica și respectarea. Această listă a fost consolidată în alte 
cadre juridice internaționale, cum ar fi articolul 18 alineatul (1) din Pactul internațional 
al ONU privind drepturile civile și politice.

Restricții la manifestarea credinței religioase
Unele dintre justificările legate de limitarea libertății religioase se bazează pe necesitatea 
de a menține relațiile sociale și de a asigura siguranța publică. Dezbaterile recente legate 
de educația religioasă a copiilor, simbolurile religioase afișate, simbolurile religioase 
recunoscute  în îmbrăcăminte în școli, dreptul de a obiecta și libertatea de a nu avea o 
religie, se referă la interpretarea articolului 9 al Convenției în lumina realităților legate 
de creșterea diversității religioase. Pentru a afla mai multe despre aceste dezbateri și 
hotărâri legale, vă rugăm să consultați site-ul web al proiectului Teach-D la: http://
www.teach-d.eu/. Articolul 9 alineatul (2) din Convenție prevede,

 ”Libertatea de a-și manifesta religia sau convingerile este supusă numai 
limitărilor prevăzute de lege și e necesară într-o societate democratică pentru 
interesul siguranței publice, al protecției ordinii, sănătății sau moralei publice 
sau pentru  protecția  drepturilor și libertăților celorlalți.”(Consiliul Europei 1950).

Studiu de caz
Diferitele decizii legale care au analizat prezenta simbolurilor, educației și 
îmbrăcămintei religioase în spații publice, precum școli și universități, au căzut în două 
tabere: una care limitează astfel de expuneri sau una mai pluralistă. Cazurile relevante 
includ Busk Madsen și Pederson v. Danemarca (1976), care au vizat  rolul părinților; 
Folergø v Norvegia (2007), care dezbate educația religioasă în școlile de stat; Lautsi și 
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alții împotriva Italiei (2011), care au considerat afișarea crucifixelor în sălile de clasă ale 
școlilor de stat; și Sahin v Turcia (2005), care se refereau la purtarea hainelor religioase 
în medii educaționale. Mai multe informații despre aceste cazuri și despre alt context 
juridic pot fi găsite în versiunea lungă a acestui capitol.

4.2 Metode și activități
 
În această secțiune, veți găsi câteva sugestii despre cum să vă angajați în clasă în 
discutarea temelor legate de diversitatea religioasă. Aici veți găsi doar descrieri scurte; 
descrierea completă este disponibilă pe site-ul proiectului Teach-D în secțiunea 
“Resurse suplimentare”: http://www. teach-d.eu/resources/

Brainstormingul
Pentru probleme legate de religie, vă recomandăm să utilizați tehnica de Brainstorming  
pentru a introduce o nouă temă, a favoriza creativitatea și a încuraja gândirea critică. 
Tehnica este adesea folosită pentru a aborda o problemă sau a adresa o întrebare. Mai 
întâi alegeți o problemă și dezvoltați o singură întrebare. Scrieți acest lucru în mijlocul 
unei table sau al unei bucăți mari de hârtie la care toată lumea are acces;  încurajați-i 
pe elevi să scrie ceea ce le vine în minte folosind cuvinte sau expresii scurte,relevante 
contextului. În cele din urmă, când toată lumea și-a terminat de expus ideile, revizuiți 
schema de brainstorming. Includeți apoi teme mai complexe și  treceți la o activitate 
mai structurată.

 

Sursa http://bit.ly/COECompass
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Povești despre religie și identitate
Acest exercițiu, adaptat de la organizația  “Confruntarea cu istoria și cu noi înșine”, îi 
obliga pe elevi să analizeze  poveștile altor tineri și  experiențele lor cu privire la religie. 
Cereți elevilor să citească eseurile scurte pe care le găsiți pe site-ul web al proiectului 
Teach-D  http://www.teach-d.eu/ și apoi  reuniți- vă în grupuri mici pentru a discuta. 
Pentru sugestii sau întrebări pe această temă, consultați secțiunea “Aspecte de discutat”  
din acest capitol.

Sursa: http://bit.ly/FacingHistoryReligion

Ridicarea vălului 

Acest exercițiu angajează elevii  într-o discuție despre felul în care purtarea voalurilor 
și a altor simboluri religioase funcționează ca practici importante pentru multe religii. 
Cereți elevilor să citească articole scurte cu privire la simbolurile religioase, cum ar fi 
Turban, Hijab și Niqab, Crucea Creștină și Kippah-ul evreiesc. Discutați apoi în grupuri 
mici. Pentru texte, consultați site-ul web al proiectului Teach-D,  secțiunea: http://
www.teach-d.eu/
Pentru întrebări  pe această temă, consultați  “Aspecte de discutat”  din acest capitol.

De ce este religia o amenințare? 
Acest exercițiu le cere elevilor să analizeze tendințele actuale legate de discriminare și 
intoleranță care au apărut sau au reapărut în lumina schimbării diversității și practi-
cilor religioase. Elevii trebuie să citească și să discute definițiile diferitelor tipuri de 
intoleranță religioasă, cum ar fi „islamofobia“, „antisemitismul“ și „creștinophobia“. 
Încurajați elevii să  reflecteze la  cum s-ar putea naște  anumite atitudini din frică, pre-
judecăți și nesiguranță. Pentru definițiile de intoleranță religioasă, consultați site-ul 
Web al proiectului Teach-D din secțiunea: http://www.teach-d.eu/.

Credincioșii
În această activitate recomandată de Consiliul Europei, participanții îsi privesc 
principiile în legătură cu chestiunile spirituale și seculare și analizează influența acestor 
principii asupra vieții tinerilor. Obiectivele sunt de a înțelege mai bine diferitele  religii 
și de a promova o atmosferă incluzivă pentru diversitatea credințelor și a religiilor. 
Pentru descrierea activității, consultați site-ul web al proiectului Teach-D: http://www.
teach-d.eu/.

Sursa: http://bit.ly/COEBelievers
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O moschee în Sleepyville
Această activitate recomandată de Consiliul Europei oferă resursele pentru simularea 
unei ședințe a consiliului local unde se dezbate tema construirii unei noi moschei într-o 
zonă tradițional creștină. Obiectivele acestei activități sunt de a explora experiențele 
cotidiene din spatele conflictelor care apar în diverse comunități și de a afla mai 
multe despre dreptul la libertatea religiei și a credinței. Pentru o descriere a activității, 
consultați site-ul Web al proiectului Teach-D din secțiunea: http://www.teach-d.eu/

Sursa: http://bit.ly/COEMosque

A mosque in Sleepyville (2012). https://

www historycampus.org

4.3 Aspecte de discutat

Această secțiune va examina câteva dintre modalitățile de înțelegere a diversității 
religioase în  noastre experiențe zilnice, din  clasă și din școală luand în considerare și 
aspectele privind populațiile de  migranți și de refugiați sosite recent.

Cum vede școala diversitatea religioasă?  
• Reflectați asupra gamei de  religii prezente în comunitatea și școala voastră. Li se 

acordă  religiilor o importanță egală de către stat? 
• Ce religii  cunoașteți? Dacă există religii cu care nu sunteți familiarizați, vă 

recomandăm să acordați timp pentru a studia  practicile importante. 
• Reflectați asupra constituirii clasei dvs. din punct de vedere al  diversității 
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religioase. Ce elevi s-ar putea simți confortabil vorbind despre practici și sărbători 
religioase? Ce elevi s-ar putea simți mai puțin confortabil dacă ar aparține unor 
formațiuni din afara  principalelor structuri religioase?

• Există convingeri ateiste și agnostice în clasă? Cum puteți include aceste 
perspective în discuțiile despre religiile lumii? 

• Conține școala dvs. simboluri religioase sau  celebrează sărbătorile religioase? Cum 
ar putea aceste simboluri și practici să afecteze elevii care practică diferite religii? 
Vă puteți gândi la activități care să reflecte gama tuturor  credințelor religioase 
din clasă și la activități care să permită  alte religii în interiorul clasei dvs.? (ex. 
excursii la instituții religioase, vizite din partea educatorilor religioși, proiecte de 
cercetare).

Cum răspundem simbolurilor și îmbrăcămintei religioase? 
• Ce stereotipuri avem despre oamenii care poartă simboluri religioase și 

îmbrăcăminte religioasă ? Ce întrebări ar trebui să  punem despre practici religioase 
diferite de ale noastre? 

• De ce ne simțim uneori amenințați de unele simboluri și haine religioase?  Sunt 
simbolurile și purtarea îmbrăcămintei religioase protejate de politica școlară sau 
nu?

• Cum putem crea o atmosferă în care toți se simt confortabil infiferent că afișează 
sau nu  credința religioasă prin simboluri și îmbrăcăminte?

Cum și de ce se dezvoltă prejudecățile religioase?
• De ce credințele religioase determină sentimente puternice? Ești surprins să afli că 

fiecare grup religios se confruntă într-o oarecare măsură cu o discriminare? 
• Ați văzut exemple de prejudecăți religioase în comunitatea dvs. sau în școala dvs.? 

Cum ați răspuns?
• De unde provin prejudecățile religioase? Care sunt posibilitățile de abordare a 
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acestor prejudecăți? Joacă educația un rol?
• Cum duc prejudecățile religioase la practici discriminatorii? Ce exemple de acest 

fel ați văzut sau experimentat?
• Ce protecții există pentru oamenii de diferite religii? Cum pot fi aceste protecții 

completate printr-o înțelegere mai mare și schimbare? Ce idei aveți pentru a vă 
implica mai profund în experiențele oamenilor de diferite religii?

4.4 Bune practici 

Aspectele descrise în această secțiune sunt surse de inspirație din care puteți să 
reflectați în continuare asupra diversității religioase și / sau să le includeți în întregime 
sau parțial în contextul școlar. Pentru mai multe detalii privind bunele practici, 
consultați secțiunea “Resurse suplimentare” de pe site-ul proiectului Teach-D: http: // 
www. teach-d.eu/resources/  sau sursele originale menționate.

Faceți cunoștință cu vecinii
Programul ”Faceți cunoșinta cu vecinii” dezvoltat de Blackburn împreună cu Consiliul 
Local Darwen, Departamentul pentru Comunități și Administrația Locală, Unison 
North West și Agenția de Îmbunătățire și Dezvoltare, a reunit 18 fete adolescente din 
trei școli diferite (una islamică, una romano-catolică și una  care nu are de-a face 
cu religia ) pentru a le încuraja să învețe unele de la altele despre credințe și tradiții 
culturale diferite, precum și să descopere și să aprecieze valorile comune. Programul a 
fost implementat după ce un raport din 2006 a constatat că Blackburn era unul dintre 
cele mai segregate orașe ale Angliei.
Timp de două zile, participanții au participat la jocuri de echipă, activități de artă și 
teatru. De asemenea, aceștia s-au angajat în dezbateri despre coeziune și diferențe. 
După două săptămâni, participanții s-au reunit pentru a-și împărtăși experiențele cu 
finanțatorii, profesorii, autoritățile școlare, părinții și cu colegii lor de școală. Faptul că 
participanții s-au reîntâlnit  pe parcursul verii a demonstrat că proiectul a fost capabil 
să promoveze prietenii interumane durabile. Un program similar,   dedicat  băieților-24  
din patru școli diferite, a fost inițiat în 2008. Proiectul a creat un set de instrumente 
pentru autoritățile locale care să poată construi legături durabile între școli.

Source:http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your-neighbours.
pdf
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Suportul de la stat pentru educația religioasă 
În conformitate cu constituția germană, părinții au dreptul de a-și educa copiii în 
funcție de propria lor tradiție religioasă. În majoritatea statelor germane, educația 
religioasă este oferită ca un subiect opțional în școlile publice timp de două ore pe 
săptămână, în cooperare cu comunitățile religioase recunoscute oficial. Până de 
curând, Islamul fusese exclus din recunoașterea oficială; acest lucru se datorează 
faptului că muncitorii musulmani (Gastarbeiter), care au sosit în anii 1960 și 1970, se 
așteptau să se întoarcă într-o zi în țările lor de origine. Astfel, ei nu au stabilit nici un fel 
de organizații religioase care să poată dobândi un statut oficial. Numai două asociații 
(ambele în Hesse) s-au calificat până acum ca organizații religioase oficiale: sucursala 
regională a Uniunii pentru afaceri religioase turco-islamice (Ditib) și comunitatea 
musulmană Jamaat Ahmadiyya. 

Pentru a aborda lacunele din educația religioasă, statul german din Hesse a introdus 
instruirea religioasă în limba Islamică în școlile primare în anul școlar 2013. În acest 
fel, statul Hessen și-a arătat angajamentul de a guverna echitabil și corect, precum și 
o mai bună înțelegere pentru familiile germane musulmane. În plus, Hesse oferă un 
program universitar prin care să sprijine curriculumul său religios și să organizeze 
cursuri de formare pentru profesori. Hesse pune instrucțiunile islamice pe picior 
de egalitate cu programele protestante și catolice aprobate de stat.Prin introducerea 
Islamului în școala primară, se  subliniază valorile precum toleranța și acceptarea. 
Tinerilor musulmani li se permite sa- și  exprime opiniile religioase  într-un context de 
acceptare oficială a credinței lor de către stat.

Sursa: 

Rolul fundațiilor multiculturale
Din martie până în iunie 2014, Centrul de Științe  din Ontario a găzduit expoziția 
Sultanii Științelor din Toronto, Canada,  în care s-au evidențiat progresele importante 
și descoperirile din epoca de aur a științei islamice. Aceste realizări demonstrează 
fundamentul multicultural al științei și tehnologiei moderne. Expoziția s-a desfășurat 
în jurul a nouă teme: zbor; mari exploratori; invenții medicale; stiinta optica; hidrologie 
aplicată; astronomia islamică; matematică, artă și arhitectură; tehnologia fină și 
Casa înțelepciunii. Deși expoziția nu era de natură politică sau religioasă, ea a fost 
totuși educativă și inspirativă pentru comunitatea musulmană și pentru dezvoltarea 
sensibilității prin celebrarea diversității, promovarea descoperirii și inovării științifice 
și motivarea elevilor indiferent de mediul lor cultural.

Sursa:  

http://king.ismu.org/wp-content/uploads/Thranhardt_InDepthStudy.pdf

https://www.ontariosciencecentre.ca/Media/Details/382/
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Capitolul 5 - 
Diversitatea lingvistică în educație

Există aproximativ 6000-7000 de limbi vorbite în întreaga lume, în timp ce în Europa 
există aproximativ 225 de limbi indigene (Comisia Europeană, 2017). În ciuda existenței 
a peste 60 de limbi minoritare și a utilizării limbilor din afara continentului, majoritatea 
țărilor europene au încă o ideologie monolingvă. Totuși, acest lucru se schimbă lent 
(Parlamentul European, 2016). Datorită mobilității crescânde a oamenilor și a fluxurilor 
recente de migranți în Europa, diversitatea lingvistică din interiorul continentului a 
crescut enorm.
Nu toate limbile din Europa au același statut și același număr de vorbitori din cauza 
existenței unei ierarhii lingvistice în care limbile oficiale din stat, adesea rostite 
de marea majoritate a populației (limba majoritară), domină limbile regionale și 
minoritare. Ca o consecință, unele limbi ale minorităților sunt amenințate cu dispariția. 
În 1992, a fost aprobată Carta Europeană a Limbilor Minoritare (ECRML) pentru a păstra 
limbile minorităților pe cale de dispariție, permițând celor care vorbesc aceste limbi 
să-și folosească limba în privat, în viața publică, precum și în educație. Alături de 
această Cartă, Convenția-Cadru privind Protecția Minorităților a fost aprobată pentru a 
le acorda minorităților dreptul de a-și folosi propria limbă în viața privată și publică. În 
plus, Cadrul prevede dreptul de a învăța limba minorității și de a primi instrucțiuni în 
această limbă. Acest lucru are o importanță fundamentală, deoarece educația joacă un 
rol vital în supraviețuirea limbilor minorităților. 

5.1 Concepte și definiții-cheie 

Care sunt termenii folosiți pentru cunoașterea  mai multor 
limbi?
• “Multilingvismul” se referă la prezența într-o zonă geografică, mai mare sau mică, 

a mai multor “varietăți de limbă”, adică a modului de a vorbi al unui grup social, 
indiferent dacă este sau nu recunoscut oficial ca limbă. Într-o astfel de zonă, 
persoanele pot fi monolingve, vorbind doar dialectul lor. (Consiliul Europei, 2014)

• “Plurilingvismul” se referă la repertoriul varietăților de limbă pe care mulți indivizi 
le utilizează și, prin urmare, sunt opusul monolingvismului. Plurilingvismul 
include  “limba maternă” sau “prima limbă” și orice număr de alte limbi sau 
dialecte. Astfel, în unele zone multilingve, unele persoane sunt monolingve, iar 
altele sunt plurilingve (Consiliul Europei, 2014).

• Bilingvismul este o formă de multilingvism care implică două limbi. Există diferite 
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tipuri de bilingvism, cum ar fi bilingvismul simultan atunci când cineva este 
expus ambelor limbi și  bilingvismul secvențial sau adițional când a doua limbă 
nu este învățată de la naștere, ci mai târziu în viață. Avantajele bilingvismului sunt 
multe; de exemplu, mulțimea de persoane cu care pot comunica bilingvii este mai 
largă decât cea  a monolingvilor și se pot conecta mai ușor la alte culturi decât 
cei care vorbesc doar o singură limbă (Baker, 2014). Bilingvismul prezintă avantaje 
cognitive, deoarece două limbi sunt în mod constant active în mințile vorbitorilor.

Care sunt exemplele de modele bilingve?

Educație bilingvă subtractivă

• Submersie - acesta este un model educațional în care limba națională are un statut 
mai înalt decât limba minorității în sistemul educațional.  Atunci când prima 
limbă a elevului (L1) este o limbă minoritară  profesorii nu reușesc să vadă legătura 
dintre excelența cu care vorbesc  prima limbă și învățarea unei a doua limbi. În 
acest caz, elevii de limbă minoritară sunt încurajați să învețe limba majoritară care 
ar fi cea de-a doua limbă (L2) și uneori chiar stimulați să-și piardă limba maternă 
(Cummins, 2001). Consecința acestui fapt este că elevii vor avea dificultăți atât în 
L1 cât și în L2, deoarece, atunci când conceptele nu sunt bine dezvoltate în prima 
limbă, transferul către a doua limbă nu este posibil.

• Educație bilingvă de tranziție - aceste programe educaționale nu utilizează limba 
maternă decât în primii ani, iar utilizarea sa se poate diminua treptat sau se poate 
încheia brusc. În acest caz, limba minorității este văzută ca un instrument pentru 
a deveni expert în limba majoritară și elevii sunt încurajați să renunțe la limba 
lor  pentru a deveni “membri cu drepturi depline ai societății” (Flores & Baetens 
Beardsmore, 2015, p.208) .

Educația bilingvă adițională/suplimentară
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Programele bilingve adiționale sunt create pentru elevii de limbă minoritară, cei cu 
limbă majoritară sau pentru ambele grupuri în același timp. Scopul în acest caz este ca 
elevii să  devenă la fel de competenți în ambele limbi.

• Imersia timpurie, mijlocie și târzie - în programele de imersiune, copiii, a căror 
limbă maternă este suficient de bună, vor fi expuși unei alte limbi, care este 
folosită ca mijloc de instruire. Scopul este de a adăuga a doua limbă și nu de a 
înlocui prima limbă (Schwartz & Palviainen, 2016). Există trei forme diferite de 
imersiune: imersie timpurie (de la clasa I), imersiune la mijloc (de la clasa a 4-a la 
a 5-a) și imersie târzie (de la clasa a 6-a sau a 7-a).

• Programele de revitalizare a imersiei - programele de revitalizare se concentrează 
asupra copiilor care vorbesc limba nativă , adesea fiind pe cale de dispariție și 
vizează imersarea copiilor în limba minoritară. Acest lucru se face separat, pentru 
preșcolari folosind modelul cuiburilor de limbi străine în preșcolari. Când merg 
la școală, această imersiune continuă și se începe învățarea în limba dominantă 
(Flores & Baetens Beardsmore, 2015).

• Programe bilingve de două categorii –  programul  destinat elevilor de limbă 
minoritară care provin din aceeași comunitate etno-lingvistică care vor învăța 
limba majoritară și își vor menține limba maternă (Flores & Baetens Beardsmore, 
2015) și  programul bilingv bidirecțional  pentru elevii de limbă minoritară, 
precum și pentru studenții de limbă majoritară.  Limbile minoritare și majoritare 
sunt folosite în mod egal pe tot parcursul zilei (Flores Și Baetens Beardsmore, 2015 
și Schwartz & Palviainen, 2016).

• CLIL -  termen  creat în anii 1990 pentru a descrie activitățile în care o limbă străină 
este folosită ca mijloc de instruire într-o disciplină, cum ar fi matematica, istoria 
și geografia. Metoda CLIL poate fi aplicată în orice limbă, la orice vârstă și etapă, 
fără o separare strictă a limbilor, ceea ce a determinat unele școli să utilizeze 
”translanguage”.

• Translanguage -  termen ce descrie practicile persoanelor bilingve de a maximiza 
potențialul comunicativ (Garcia, 2009, p. 140), lucru posibil deoarece elevii 
pot trece de la o limbă la alta   împărtășind cunoștințe și idei fără a fi nevoie să 
folosească doar o singură limbă. 

Care sunt teoriile  cu privire la învățarea limbilor străine?
• Ipoteza de interdependență: conform acestei teorii, cunoașterea bună a limbii 

materne permite copiilor să dezvolte abilități de asimilare cu ușurință a  limbii 
/limbilor pe care le pot învăța la școală (Cummins, 1979). Când copiii au voie să 
vorbească limbile, cunoștințele pe care le au în limba lor maternă pot fi transferate 
în noua limbă și invers. Cu alte cuvinte, o bună cunoaștere a unei limbi poate ajuta 
dezvoltarea  alteia (Cummins, 2001). Această teorie demonstrează că vorbirea mai 
multor limbi în clasă nu lezează dezvoltarea copiilor si nici exprimarea eficientă  
în limba majoritară. 
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• SUP: termen ce desemnează convingerea că elevii nu pot învăța mai mult de o limbă 
sau că învățarea unei a doua limbi înseamnă pierderea primei limbi. În consecință, 
nu există transfer de cunoștințe între limbi. 

• CUP: conform acestei teorii, competența în limba primară reprezintă baza pentru 
învățarea unei limbi noi deoarece toate limbile au în comun anumite aspecte 
precum; învățarea conținutului, alfabetizarea, găsirea de solutii și gândirea 
abstractă (Cummins, 1979). 

James Cummins: Teoria Iceberg (2015). https://prezi.com/

5.2 Metode și activități 

În această secțiune, veți găsi câteva sugestii pentru creșterea gradului de conștientizare 
a limbii și a învățării limbilor în clasele multilingve. Puteți accesa versiunea detaliată 
a metodelor și activităților pe site-ul proiectului Teach-D în secțiunea “Resurse 
suplimentare”: http: // www. teach-d.eu/resources/.

Colecția noastră de cuvinte în limbi diferite
Sarcina elevilor în această activitate este de a realiza o hartă - cu sprijinul unui profesor 
- în care își vor marca țările de origine și fixa pe ea cartoane cu aceleași cuvinte în 
diferite limbi. Scopul acestui joc este de a spori gradul de conștientizare lingvistică și 
de a recunoaște toate limbile vorbite în cadrul unui anumit grup de elevi. Mai mult, 
aceasta oferă elevilor posibilitatea de a auzi diferite limbi și de a se familiariza cu 
diferențele și asemănările dintre limbi.
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Sursa: http://www.multilingual-families.eu 

Asociere intre persoană si limba vorbită intr-o pictogramă
Activitatea începe cu o discuție despre limbile pe care elevii le vorbesc, ce înseamnă 
pentru ei, când le folosesc și cu cine, cum le-au învățat, ce exprimă prin ea, etc. După di-
scuție elevii sunt pregătiți pentru a desena o imagine pe o foaie mare de hârtie. Această 
pictogramă urmărește să conecteze o persoană importantă (sau multe dintre ele) din 
viața elevului cu anumite limbi. De exemplu, limba maternă poate fi asociată cu mem-
brii familiei, limba oficială în școală cu profesorii și / sau colegii de clasă etc. Al treilea 
pas al activității este o prezentare desenului. Astfel, elevii au ocazia de a împărtăși cu 
ceilalți ceea ce înseamnă fiecare limbă pentru ei, de a se exprima și de a face schimb de 
experiențe de învățare. După activitate, picturile pot fi folosite pentru a decora clasa, 
dar și ca o reamintire a diversității lingvistice în școală și ca punct de plecare pentru 
discuții viitoare. 

Sursa: http://www.multilingual-families.eu  și LUCIDE Project Toolkit, Publicat în 2015. 
Proiect finanțat de Comisia Europeană - Program de învățare pe tot parcursul vietii -  
http://www.urbanlanguages.eu 

Banca de cuvinte 
Aceasta este o activitate pe termen lung în care profesorul, alături de elevi, părinți și alți 
membri ai personalului, întocmesc o bancă de cuvinte referitoare la diferite subiecte 
din curriculum. La începutul fiecărei lecții, profesorul face trimiteri la aceste cuvinte 
din diferite limbi vorbite de elevi.

Sursa: LUCIDE Project Toolkit, Publicat în 2015. Proiect finanțat de Comisia Europeană - 
Program de învățare pe tot parcursul vietii http://www.urbanlanguages.eu 

Îndrumătorii  
Elevii bilingvi de la clasele superioare pot fi un mare sprijin pentru elevii care sunt 
noi în școală și încă nu vorbesc fluent în limba oficială. Ei trebuie să fie bine pregătiți 
pentru rolul de „îndrumători“,încât să dea instrucțiuni clare, să-și cunoască responsa-
bilitățile și să știe cum să le pună în aplicare. Această strategie poate fi benefică pentru 
ambele grupuri de elevi în procesul de includere, învățare și cultivare a limbii materne.

Sursa: LUCIDE Project Toolkit, Publicat în 2015. Proiect finanțat de Comisia Europeană- 
Program de învățare pe tot parcursul vietii -  http://www.urbanlanguages.eu
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5.3 Aspecte de discutat 

Această secțiune va examina câteva dintre modalitățile de înțelegere a diversității 
lingvistice în propria noastră viață, în săli de clasă și în școli. Trebuie luate în considerare 
și considerentele privind populațiile recent sosite de migranți și de refugiați.

Reflectați asupra diversității lingvistice din clasă.
• Aveți un elev străin în clasa, care încă nu vorbește limba oficială. Cum v-ați ocupa 

de asta? Ce măsuri ați lua? 
• Cum ați convinge colegii și părinții de beneficiile multilingvismului?
• Predați la o clasă în care se vorbesc 12 limbi diferite (alături de limba oficială). La ce 

activități de stimulare a dezvoltării limbajului vă gândiți?
• La ce proiecte/ activități în sprijinul multilingvismului vă puteți gândiți? (de ex. 

excursii, proiecte de cercetare,)
• Faceți un tabel de cuvinte înrudite familiare vouă, în toate limbile pe care le 

cunoașteți.
• Credeți că este posibil să se vorbească mai multe limbi într-o singură clasă? 

Explicați.

Reflectați asupra diversității lingvistice în școală și comunitate.
• Ce limbă este utilizată pentru site-ul școlii? Oferă școala dvs. informații în alte 

limbi decât cea oficială?
• Credeți că multilingvismul este o amenințare?
• Considerați că fiecare limbă folosită în țara dvs. este la fel de importantă sau există 

o diferență? Și de ce?
• Din toate limbile pe care le folosiți, indiferent dacă acestea sunt la școală sau la 

domiciliu, ce limbă este pentru dumneavoastră cea mai importantă? Sau sunt ele 
la fel de importante? Puteți explica de ce?
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5.4 Bune practici 

Aspectele descrise în această secțiune sunt surse de inspirație care vă vor face să 
reflectați în continuare la diversitatea lingvistică în educație și / sau să le folosiți în 
întregime sau parțial în contextul școlar. Pentru mai multe detalii privind bunele 
practici, vă rugăm să consultați secțiunea “Resurse suplimentare” din proiectul 
Teach-D: http://www. teach-d.eu/resources/. 

Promovarea educației multilingve 
Oosterbierum este un sat situat în provincia Friesland, în nordul Olandei. Provincia 
Friesland este o regiune oficial bilingvă, în care sunt vorbite olandeza și friziana. Școala 
De Flambou este una dintre școlile primare trilingvistice din regiune (predare în limbi-
le olandeză, friziană și engleză).

Toate cele trei limbi sunt predate în procente diferite, în ani diferiți. De exemplu, limba 
friziană si limba olandeză sunt vorbite în proporție egala pentru instruirea in clasele 
1-6. Trecând la clasele 7 si 8, elevii primesc 40% instrucțiuni în Frisiana, 40% în olan-
deza si 20% în engleza. În unele clase, limba engleză începe în clasa a 5- a și este predată 
timp de o oră pe săptămână. În general, cele trei limbi sunt vorbite separat, iar profeso-
rii și elevii folosesc doar limba care este pentru o oră specifică.

Având în vedere fluxurile migratorii recente care au loc în multe țări europene, satul a 
cunoscut o schimbare în demografie. Oosterbierum a primit numeroși vorbitori multi-
lingvi noi și, în prezent, alături de vorbitorii nativi de olandeză și frisiană, există mulți 
elevi ale căror prime limbi sunt poloneza, suedeza și araba. În consecință, în anul 2016, 
școala a decis astfel că este necesar să se actualizeze modelul lor trilingv pentru a sa-
tisface nevoile elevilor migranți și pentru a dezvolta conceptul de “translanguage” în 
contextul educației trilingve dupa cum urmează’ limbă națională, limbă minoritară, 
limbă străină și limbi migrante (García, 2009 și Duarte & Jellema, 2017).

A fost aleasă o altă abordare . În aceste condiții, este posibilă efectuarea unei teme 
(cum ar fi citirea unui text) folosind diferite limbi. De exemplu, predarea ar fi într-o 
limbă (engleza), următoarea discuție ar fi într-o a doua limbă (olandeza) și, în fine, o 
a treia limbă este utilizată pentru a rezuma informații cheie (friziana). De asemenea 
s-a dat importanță integrării limbilor migranților în modelul trilingual existent. Conș-
tientizarea limbajului implică: a) recunoașterea limbilor, b) competențele lingvistice, 
c)oportunitățile metacognitive și atitudinale care permit elevului să reflecteze asupra 
procesului de învățare, învățare a limbii și de vorbire a ei. (Svalberg, 2007). Aceasta a 
fost o modalitate de a recunoaște limbile migranților în instruirea de zi cu zi la școală 
și, dacă este posibil, de a explora diferențele dintre aceste limbi și limbile de instruire.
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Limba lunii calendaristice
Școala primară din Newbury Park, Ilford din Londra, a înființat o inițiativă cu scopul de 
a evidenția valoarea tuturor limbilor din comunitate. În fiecare lună, elevii au ocazia 
să învețe și să comunice într-una din cele 40 de limbi care sunt vorbite acolo. Elevii 
fluenți în limba lunii devin “experți în limbi” și sunt responsabili pentru pregătirea 
materialelor audio, video și scrise, fiind ajutați de profesori și părinți.Prin urmare, 
elevii consideră că fondul lor lingvistic este recunoscut, părinții sunt mai implicați 
în activitățile școlare, iar ceilalți studenți dezvoltă abilități lingvistice și cunoștințe 
utile pentru învățarea limbilor străine. Școala a primit Recunoaștere Europeană pentru 
Limbi Străine în 2005. Toate materialele sunt disponibile gratuit pe site-ul școlii, 
inclusiv videoclipuri și propuneri de activități.

Sursa: http://www.newburypark.redbridge.sch.uk/langofmonth/index.html  

Languages of Europe. (2010). https://www.deviantart.
com/.

Includerea portofoliului lingvistic european
Elevii din Țările de Jos și din anumite părți ale Suediei sunt încurajați să folosească 
Portofoliul Lingvistic European (ELP) pentru a promova învățarea și vorbirea unei limbi 
materne care ar putea fi diferită de limba țării gazdă. ELP oferă posibilitatea recunoașterii 
competențelor lingvistice care nu sunt dobândite oficial. Conform unui studiu privind 
ELP, această inițiativă are efecte pozitive atât asupra elevilor, cât și asupra profesorilor. 
Pe de o parte, de acest lucru beneficiază elevii, deoarece competențele lingvistice le 
sunt recunoscute și valorificate, ei își pot evalua și înregistra progresul (ICF Consulting 

Services Ltd., 2015). Pe de altă parte, profesorii pot mai bine înțelege clasele multilingve.  
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Capitolul 6 - 
Prevenirea discursului 
instigator la ură în școală

Un anumit comportament generat de stereotipii și prejudecăți a cunoscut o creștere în 
Europa în ultimii ani.La baza lui stau politicile de imigrare inadecvate, lacunele mari 
în ceea ce privește veniturile în diverse țări și respingerea așa-numitor „instituții“. Nu 
doar acest comportament a crescut, dar și expresiile injurioase, ele fiind alimentate de 
intoleranța față de diferențele etnice, culturale, religioase și de altă natură și sunt frec-
vente în mișcările politice populiste și de orientare dreapta.

6.1 Cuvinte cheie și definiții  

Cum se transformă stereotipurile în discurs instigator la ură?
Stereotipurile și prejudecățile degenerează adesea în discurs instigator la ură. „Stereo-
tipia“ este definită ca o opinie generalizată despre un anumit grup de oameni (Keen, 
Georgescu, 2016). De asemenea, este descrisă ca reprezentând norme împărtășite în 
rândul unei comunităti și care adesea nu au niciun fel de fundament credibil (Jost și 
Hamilton, 2005). Deși stereotipurile nu ar putea fi întotdeauna negative, prejudecățile 
sunt cu siguranță. Prejudecățile ar putea fi definite ca un tip de stereotip care implică 
o părere. O astfel de părere afectează în mod negativ felul în care e tratată o persoană 
sau un grup de persoane pe baza caracteristicilor personale (culoare a pielii, religie etc.) 
(Keen și Georgescu, 2016). Deseori, stereotipurile și prejudecățile sunt considerate pri-
mii pași care duc la expresii injurioase; totuși, acestea din urma implică pe lângă jigniri 
și un spectru mai larg de comportamente.

Sintagma „discurs instigator la ură“ acoperă toate formele de exprimare 
care răspândesc, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, 
antisemitismul sau alte forme de ură bazate pe intoleranță, incluzând: 
intoleranță exprimată de naționalismul agresiv și de etnocentrism , di-
scriminarea și ostilitatea față de minorități, migranți și imigranți „(Con-
siliul Europei, Comitetul Miniștrilor, Recomandarea nr. R (97) 20).

O definiție alternativă se referă la sintagma “discurs instigator la ură” ca fiind discurs 
umilitor, amenințător, hărțuitor, stigmatizator care afectează demnitatea, reputația și 
statutul unui individ sau al unui grup în societate. Prin intermediul cuvintelor insti-
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gatoare la ură și a imaginilor vizuale sunt promovate sentimente, atitudini și percepții 
negative bazate pe caracteristici precum etnie, religie, sex, dizabilitate, orientare sexu-
ală, gen și vârstă “(Nilsen, AB, 2014)

Care sunt consecințele discursului instigator la ură? 
Ele pot avea efecte fizice și emoționale asupra receptorului (Matsuda et al., 1993). Aceste 
efecte dăunătoare includ:
• excluziunea socială și o diviziunea sporită care distrug coeziunea socială;
• refuzul de a participa la sistemul democratic 
• creșterea prejudecăților;
• denigrarea unui anumit grup de către anumiți actori ar putea mobiliza și pe alții să 

se comporte în același mod;
• anxietate și îngrijorare profundă în rândul membrilor grupurilor vizate;
• persoanele vizate sunt private de demnitate (Ombudul privind egalitatea și 

antidiscriminarea, 2015).

Ce generează discursului instigator la ură? 
În ultimii ani, acest discurs a găsit un nou teren de extindere - pe rețelele sociale prin 
intermediul unei varietăți de platforme. Ca urmare, a devenit chiar mai greu de con-
trolat extinderea și amploarea acestui limbaj. Acest lucru este valabil mai ales având 
în vedere faptul că utilizatorii adesea cred că nu sunt cunoscuti on-line și răspânde-
sc discursurile instigatoare la ură fără să se teamă de posibile consecințe. În afară de 
aceasta, nu numai adulții folosesc mediile sociale pentru a-și împărtăși dezamăgirea și 
a răspândi ura, dar și elevii care îi agresează pe colegii de clasă și își fac viața mai insu-
portabilă nu numai la școală, ci și după terminarea cursurilor.
Un aspect critic legat de răspândirea acestui tip de discurs on-line este faptul că mo-
tivează autoritățile să găsească reglementări. De exemplu, diferite țări au legi diferite 
privind acest discurs. De asemenea, faptul că multe spații de expresie publică online 
(de exemplu, Facebook, Twitter, Instagram etc.) sunt în proprietate privată, complică și 
mai mult problema reglementării discursurilor dușmănoase. În clasă, reglementările 
sunt foarte rar stabilite, ceea ce creează și alte complicații în comunicarea cu elevii, în 

special în cazul în care conflictul etnic e motivul.

Care sunt căile juridice pentru folosirea discursului instigator la ură?

Din punct de vedere juridic și legislativ, cele mai vechi răspunsuri la discursul instiga-
tor la ură pot fi găsite în 1936, când legiuitorii britanici au încercat să interzică discursul 
rasist în țară; aceasta a condus la Legea relațiilor cu rasele (secțiunea 6) din 1965 care a 
declarat că utilizarea intenționată a limbajului amenințător, abuziv sau insultător este 
ilegală (Bleich, 2011). Această lege a fost curând urmată de
dispoziții similare din alte țări europene care au făcut ilegale și incitarea la ură rasială 
și negarea Holocaustului (Bleich, 2011).
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Legislația națională pentru prevenirea discursului ce incită la ură este completată și 
consolidată prin cadrele juridice internaționale. Declarația Universală a Drepturilor 
Omului este considerată a fi primul document care se ocupă de discursurile instiga-
toare la ură la nivel internațional. Aceasta afirmă că „toate ființele umane se nasc libe-
re și egale în demnitate și drepturi“ (Adunarea Generală a ONU, 1948). Un nou pas în 
combaterea discursului instigator la ură a venit cu Convenția internațională privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite, 1965). Această convenție a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU 
în 1965 și se axează pe:
• diseminarea ideilor bazate pe superioritatea rasială; 
• ura rasiala; 
• incitarea la discriminare rasială;
• acte de ură rasială (Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, 2012). 

În afară de dispozițiile mai sus menționate, există și alte măsuri juridice care sunt rele-
vante din punct de vedere tematic și aplicabile în cazurile de exprimare a urii:
• Pactul internațional privind drepturile civile și politice;
• Înființarea Comisiei Europene împotriva rasismului și intoleranței (ECRI);
• Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale.

Ce pot face școlile pentru a se opune discursului instigator la ură?
Alături de răspunsurile juridice, educația este esențială pentru combaterea unui aseme-
nea discurs. Potrivit Raportorului special al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului,
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„[...] educația poate fi considerată cel mai puternic instrument de combatere a 
discursului ce instigă la ură și a stereotipurilor și prejudecăților și, prin urmare, 
ca fundamentală pentru promovarea unei societăți tolerante și drepte „(Consiliul 

Europei, 2010).

Profesorii au rol important contribuind la subminarea concepțiilor greșite și dezin-
formării care stau la baza discursului denigrator, ajutând copiii să dezvolte empatie, 
apreciere și respect pentru diferențele culturale (Consiliul Europei, 2010). Educația 
pentru drepturile omului este considerată un mijloc deosebit de important de com-
batere a discursului denigrator și a discriminării, atât în mediul on-line cât și în afara 
acestuia, așa cum se arată în articolul 5 litera (f) din Carta Consiliului Europei privind 
educația pentru cetățenia democratică și educația pentru drepturile omului.

În acest context, provocările majore cu care se confruntă profesorii în combaterea dis-
cursului dușmănos includ:
• lipsa de înțelegere a ceea ce este discursu dușmănos și modul de identificare a lui; 
• lipsa de cunoștințe despre modul de combatere eficientă a lui;
• lipsa unor proceduri adecvate de reclamație pentru victimele lui;
• lipsa unor mecanisme adecvate de monitorizare a incidentelor generate de el în 

școli.

Pentru a răspunde acestor provocări, școlile și profesorii pot adopta diverse măsuri 
pentru a aborda și a se opune discursului denigrator în cadrul școlilor și în cadrul so-
cietății. Unele dintre aceste măsuri sunt:  
• crearea mecanismelor de reclamație;
• promovarea argumentării, care nu numai că desconsideră discursul denigrator, 

dar explică și de ce este greșit; 
• activități de sensibilizare;
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• actualizarea curriculei de predare pentru a include drepturile omului;
• discuții (sub formă de dezbateri sau jocuri de rol) pentru a dezvolta abilități 

cognitive, socio-emoționale și comportamentale;
• selectarea cu atenție a materialelor didactice;
• formarea continuă a personalului școlilor;
• să controleze activitățile non-formale în interiorul și - când este posibil - în afara 

școlilor.

Studiu de caz
Numeroase cazuri au dezbătut domeniul de aplicare al „libertății de expresie“ împotri-
va prevalenței „discursului instigator la ură“. Dacă o problemă nu poate fi soluționată la 
nivel național, Curtea Europeană a Drepturilor Omului aplică temeiul juridic relevant, 
de ex. Articolul 10 (libertatea de exprimare) sau articolul 17 (interzicerea abuzului de 
drepturi). Un exemplu este Glimmerveen și Haqenbeek v. Olanda (1979), un caz referi-
tor la deținerea de pliante adresate „Olandezilor Albi“; aici Curtea a dezbătut libertățile 
permise în răspândirea ideilor, chiar și cele care sunt discriminatorii rasiale. Un alt caz 
a fost Jersild v. Danemarca (1994), care a prezentat un film despre un grup extremist 
rasist și a dezbătut responsabilitatea directorului de film în realizarea și difuzarea fil-
mului. Cazul Jersild este disponibil ca un exercițiu în clasă „O zi în instanță“. Mai multe 
informații despre aceste cazuri și despre un alt context legal pot fi găsite pe site-ul web 
al proiectului Teach-D: http://www.teach-d.eu/.
 

6.2 Metode și activități 

În această secțiune, veți găsi câteva sugestii despre cum să vă angajați în clasă în dis-
cutarea subiectelor legate de prevenirea discursului instigator la ură în școală. Aici veți 
găsi descrieri scurte; versiunea completă este accesibilă pe site-ul proiectului Teach-D 
în secțiunea “Resurse suplimentare”: http://www. teach-d.eu/resources/.

Centrala electrică
Această activitate își propune să identifice acte tipice de violență în situațiile de zi cu zi 
și să găsească soluții și modalități creative de rezolvare a problemelor.
Sala de clasă ar trebui să fie aranjată ca o stație electrică cu șiruri sau frânghii (pentru a 
reprezenta cablurile) înfășurate în jurul camerei. Profesor explică faptul că actele de vi-
olență care ar putea fi extrem de periculoase sunt combustibilul pentru această centrală 
electrică și prin urmare, elevii trebuie să se gândească ce ar putea înlocui acest combus-
tibil. Primul pas este ca ei să se gândească la eventualele acte de violență și, după brain-
storming, să le scrie pe hârtie și să le atârne pe „cabluri“. Următorul pas este anunțarea 
unei situații de urgență; elevii sunt acum împărțiți în echipe pentru a se gândi la soluții 
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pentru criza specifică și pentru a încerca să „salveze“ stația electrică de o explozie. Ei ar 
trebui să găsească modalitatea de a transforma actul de violență într-o acțiune poziti-
vă, într-un interval de timp limitat. După rezolvarea stării de urgență, întreaga clasă ar 
trebui să discute soluțiile și dacă acestea sunt realiste și adecvate. Rezultatele activității 
pot fi atârnate pe pereți și utilizate în discuțiile viitoare.

Sursa: https://www.coe.int/en/web/compass/power-station 

Ce este o provocare on-line?
Activitatea își propune să arate puterea pe care o are social media și efectele ei mul-
tiplicatoare. Profesorul alege o provocare/ sau o competiție on-line la nivel național 
sau international cu un conținut discutabil. Elevii trebuie să facă cercetări, să găsească 
imagini diferite legate de provocare și să le împartă pe baza faptului dacă sunt pozi-
tive sau negative. Profesorii organizează o discuție despre un aspect discriminatoriu 
al provocării, ce fel de mesaj trimit ei atunci când dau un “like” sau “share”, care sunt 
posibilitățile de intervenție, precum și ce se poate face pentru a preveni acest lucru. 
Activitatea poate fi organizată on-line și off-line.

Sursa: 

Eu pot fi o victimă?
Această activitate își propune ca elevii să analizeze critic conținutul digital și să înțe-
leagă adevăratul mesaj din spatele acestuia, precum și să învețe cum să prezinte o idee 
într-un mod care să nu influențeze negativ imaginea cuiva. Primul pas este să găsea-
scă comentariile sau imaginile ambigue în social media. Apoi, profesorul trebuie să 
ceară elevilor să lucreze în grupuri și să își scrie prima impresie referitoare la acele
imagini. Al treilea pas este de a prezenta reacțiile altora și de a le cere elevilor să le 
compare cu ale lor. În al patrulea pas, elevii reflectă asupra mesajului real pe care 
postul are intenția de a-l împărtăși. În etapa finală, elevii au sarcina să se gândească 
la modalități alternative de trimitere a aceluiași mesaj. Activitatea poate fi organizată 
on-line și off-line.

Sursa: http://antidiscriminationpack.eu/wp-content/uploads/documentos/toolkit-EN.pdf 

Împotriviți-vă discriminării și hărțuirii online 
Activitatea își propune să ajute participanții să găsească o soluție practică în cazul di-
scriminării online și a hărțuirii cibernetice. Ei vor învăța cum să o recunoască, unde 
să ceară ajutor și cum să o prevină. Ca pregătire pentru această activitate, profesorul 
trebuie să găsească informații despre sprijinul local acordat victimelor discriminării 

http://antidiscriminationpack.eu/pack-2-0/
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online și hărțuirii cibernetice. Într-o versiune offline a jocului, ar fi bine să ceară
unui expert să aibă o sesiune pe această temă și să îi ajute pe elevi să înțeleagă proble-
ma,manifestarea ei, precum și soluțiile. În versiunea online, profesorul îi poate ajuta 
pe elevi să găsească instituțiile și organizațiile active online care lucrează pentru a ajuta 
victimele discriminării online și a hărțuiriicibernetice, să le studieze serviciile și să 
intre în contact cu acestea 

Sursa: http://antidiscriminationpack.eu/wp-content/uploads/documentos/toolkit-EN.pdf 

Discuţii
Discuția poate fi întotdeauna o activitate excelentă pentru a reflecta asupra unei 
probleme critice, pentru a ajuta elevii să înțeleagă impactullor și pentru a găsi 
câteva exemple utile. Aplicabilitatea subiectului în lumea reală are un rol deosebit 
de important în discuție, iar profesorul ar trebui să încerce întotdeauna să ofere un 
exemplu atât în context local, cât și global. Discuțiile bine organizate pot contribui la 
dezvoltarea abilităților cognitive, socio-emoționale și comportamentale ale elevilor. 
Pentru a avea succes, o discuție trebuie să deschidă spațiu pentru toți elevii care trebuie 
să participe și să reflecteze.  

Sursa: Ghidul profesorului pentru prevenirea extremismului violent. - http://unesdoc.

unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf

6.3 Aspecte de discutat

Această secțiune va examina câteva dintre modalitățile de înțelegere a prevalenței di-
scursului instigator la ură, precum și modalitățile prin care educația poate fi utilizată 
pentru a încorpora valori precum toleranța și acceptarea. 

• Care sunt exemplele bune de combatere a discursului instigator la ură în țara dvs.?  
• Ce instrumente există pentru a contracara discursului instigator la ură în școală ?  
• Ce se poate face în cazurile de discurs instigator la ură în școală? Există deja măsuri? 
• Cum ați înțeles că cineva a devenit victimă a discursului instigator la ură? 
• Ce practici ar putea fi implementate pentru a ajuta elevii să înțeleagă mai 

bine rădăcinile discursului instigator la ură și legătura lui cu stereotipurile și 
prejudecățile? 

• Cum poți să-ți adaptezi lucrul cu elevii astfel încât să-i determini să renunțe la 
discursul instigator la ură? 
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6.4 Bune practici

Inițiativele descrise în această secțiune sunt surse de inspirație din care puteți să 
reflectați cu privire la prevenirea discursului instigator la ură și / sau să le introduceți 
în întregime sau parțial în contextul școlar. Pentru mai multe detalii despre bunele 
practici, vă rugăm să consultați secțiunea “resurse suplimentare” de pe site-ul 
proiectului Teach-D: http://www. teach-d.eu/resources/.

Școli pentru democrație
Proiectul „Școli pentru Democrație“ din Belgia a avut ca scop dezvoltarea înțelegerea de 
către elevi a legăturii dintre toleranță și respect (Weber, 2009). O altă inițiativă de suc-
ces în acest sens a fost inițiativa „Școli fără rasism“ (ECOLE SANS RACISME, n.d.). Înfi-
ințată pentru prima dată în Belgia în 1988 și din din acel moment răspândită în alte țări 
europene, această inițiativă constă în formarea unei organizații de elevi care să voteze 
ca școala lor să devină o „școală fără rasism“. Organizația are un cod de conduită inițiat 
și susținut de către elevi, profesori, părinți și membri a consiliului școlii. Acest sistem 

a fost adesea aplicat la alte activități și ateliere interculturale.
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Proiectul prismei
Realizat în cinci țări (România, Italia, Franța, Spania și Marea Britanie), proiectul urmărea 
să monitorizeze discursurile instigatoare la ură în mediile sociale și în platformele on-
line. Prin monitorizarea discursurile dușmănoase în mediul on-line, proiectul a căutat 
să dezvolte mecanisme eficiente de sensibilizare a cetățenilor referitor la discursurile 
instigatoare la ură în mediile on-line (ac.europa.eu, 2017). 

Nu mișcărilor ce instigă la ură
“Tineri care Luptă împotriva discursurilor instigatoare la ură în mediile on-line” este 
o campanie inițiată de reprezentanții tineretului din cadrul Consiliului pentru Tineret 
și a fost condusă de Sectorul tineretului din Consiliul Europei începând cu anul 2012. 
Campania vizează combaterea rasismului și a discriminării, cunoscute online ca 
discursuri ce incită la ură, prin mobilizarea tinerilor și a organizațiilor de tineret în 
recunoașterea încălcărilor drepturilor omului și a acționa împotriva acestor încălcări 
(Fundația Europeană pentru Tineret, 2015). În Estonia, începând cu 2014, “Brotherhood 
Adventurers” sau “Seiklejate Vennaskond” operează campania “Nu vorbi dușmănos”. 
Ei au organizat ateliere de lucru pentru tineri cu privire la modalitățile de combatere 
a discursului dușmănos, precum și cursuri de pregătire internațională a lucrătorilor 
de tineret. Proiectul a inclus 36 de participanți din zece țări europene, inclusiv Marea 
Britanie, Grecia, România, Italia, Portugalia, Bulgaria, Spania, Slovacia, Germania și 
Estonia (seiklejad.org, n.d).

Balcanii fără ură

Proiectul Balkanii fără ură a evidențiat modul în care tinerii și lucrătorii de tineret 

pot beneficia de pe urma creerii unor documentare pentru tineret despre tipurile de 

societăți multiculturale în care doresc să locuiască. Proiectul demonstrează că tinerii 

din grupuri percepute ca fiind conflictuale , sunt capabili să lucreze împreună. Cel mai 

important impact al proiectului a fost filmul SIGEMBR, care este folosit ca instrument 

educațional inovativ de promovare a discuțiilor cu privire la problemele identificate 

(Consiliul Europei, 2018).
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Recomandări privind politica de 

predareTeach-D

Educația este atât un drept fundamental al omului, cât și un mecanism pentru: 
transferul de cunoștințe și abilități; construirea, dezvoltarea și menținerea identităților; 
transmiterea valorilor și a modelelor comportamentale.De asemenea îi îndeamnă 
pe oamenii să se plângă despre regimuri sau îi încurajează să devină inițiatori ai 
schimbării. Educația este un domeniu complex de interacțiuni intense între politici, 
practici și actori, care se bazează pe resursele existente pentru construirea viitorului. 

Ca domeniu primar de socializare, instituțiile educaționale sunt responsabile 
pentru stabilirea de modele și standarde ale relațiilor interpersonale și între grupuri. 
Promovarea respectului pentru diversitate, egalitate și nediscriminare prin educație 
este, prin urmare, un factor-cheie pentru construirea unor societăți incluzive și 
pașnice, în care indivizii de diverse origini își pot dezvolta întregul potențial. Pentru 
ca acest obiectiv să fie atins, autoritățile naționale trebuie să se asigure că diversitatea 
este respectată și
promovată pe tot parcursul întregului sistem de învățământ și în special în sistemul 
școlar, ca o structură care joacă un rol esențial în formarea viitorilor membri ai 
societății.

Echipa de proiect a elaborat o serie de recomandări bazate pe constatările activităților 
proiectului Teach-D și mai ales pe comentariile, feedback-ul și ideile prezentate 
de profesori, administratori de școală, specialiști în educație care au participat la 
evenimentele de multiplicare a proiectului organizate de instituițiile partenere în 
proiect. Acestea sunt prezentate mai jos. Scopul acestor recomandări nu este de a oferi 
o formulă universală cuprinzătoare pentru rezolvarea tuturor aspectelor legate de 
diversitate care ar putea apărea, ci atragerea atenției diferitelor niveluri de actori care 
pot aduce schimbări pozitive nu numai în cadrul școlilor, ci și în societate în general. 
Recomandările vizează să provoace reflecții critice din partea factorilor de decizie 
politică, a autorităților școlare și a cadrelor didactice și de a le inspira să abordeze și să 
combată discriminarea crescândă și să gestioneze cu succes diversitatea.

• Respectul pentru diversitate nu poate fi promovat în mod eficient dacă se limitează 
doar la predarea diversității . Pentru a stabili un model de cooperare și coexistență, 
autoritățile școlare trebuie să evalueze și, dacă este necesar, să adapteze politicile 
de personal, astfel încât administrația școlară și cadrele didactice promovează 
diversitatea culturală. Recrutarea profesorilor și a administratorilor din diverse 
medii etnice și culturale ar permite, de asemenea, încurajarea unor relații mai 
strânse cu părinții și copiii din diferite comunități și ar oferi autorităților școlare 
un sprijin imediat în cazul unei nevoi de mediere, sprijin lingvistic sau consultare.

• Autoritățile școlare trebuie să se asigure că cel puțin structurile instituționale 
cheie - de ex. managementul școlii, comitetele de selecție și comitetele de părinți 
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- reflectă nivelul diversității elevilor. În afară de a crea un exemplu și de a promova 
respectul față de diversitate, astfel de măsuri ar contribui la prevenirea proactivă a 
discriminării și a marginalizării elevilor din medii diferite.

• În multe țări europene, politicile școlare impun ca părinții studenților din medii 
culturale diferite să poată comunica și interacționa în limba oficială. În ciuda 
temeiurilor justificate din spatele acestor cerințe, autoritățile școlare trebuie să 
considere că o astfel de condiție ar putea pune un număr de copii (care ar putea 
fi vorbitori fluent ai limbii) în situații nefavorabile și, prin urmare, să conducă la 
o discriminare indirectă. Prin urmare, politicile școlare care respectă diversitatea 
trebuie să devină mai permisive pentru părinți și să încerce să ofere soluții 
alternative cel puțin pentru o perioadă de “tranziție” definită (de exemplu, cursuri 
de limbă pentru părinți, evenimente suplimentare de socializare, sprijin lingvistic 
oferit de personalul didactic respectiv etc. )

• Personalul școlii și părinții din medii culturale diverse trebuie să fie implicați activ 
în planificarea, dezvoltarea sau reforma politicilor școlare, precum și în planifica-
rea activităților școlare, astfel încât să fie luate în considerare interesele tuturor.

• Pentru a asigura o gestionare transparentă și adecvată a diversității și pentru a lua 
măsuri proactive pentru reducerea riscurilor de evoluții și practici negative, au-
toritățile școlare trebuie să elaboreze reguli și proceduri pentru a asigura egalita-
tea și nediscriminarea. Aceste reguli și proceduri trebuie comunicate în mod clar 
întregului personal și elevilor; acestea ar trebui evaluate periodic și actualizate, 
dacă este necesar. Mecanismele de înregistrare și de soluționare a reclamațiilor ar 
trebui puse în aplicare ca element-cheie al sistemului.

• Un Organism pentru Egalitate ar putea fi înființat la școală ca o structură separată 
în cadrul instituției, ca o structură semi-externă (împărțită de mai multe școli) sau 
ca o sarcină luată de membrii personalului. Toți membrii personalului, elevii și 
părinții ar trebui să aibă acces direct la Organismul pentru Egalitate. 

• Pentru a se asigura că personalul didactic și administrativ este conștient de stan-
dardele de management al diversității și poate aborda cu îndemânare situațiile in-
terculturale, autoritățile școlii trebuie să asigure pregătirea personalului și posibi-
litățile de dezvoltare profesională (inclusiv competențele lingvistice).

• Pentru a promova multilingvismul ca o valoare, conducerea școlii și personalul 
trebuie, de asemenea, să demonstreze interesul și respectul pentru diversitatea 
lingvistică. Formarea lingvistică a personalului ar trebui să fie luată în considera-
re în paralel cu activitățile școlare pentru a stimula interesul elevilor pentru în-
vățarea limbilor străine. O sugestie este aceea de a oferi studenților multilingvi de 
origini etnice diferite posibilitatea de a deveni „ambasadori ai limbii“ și de a oferi 
sprijin lingvistic personalului școlii și conducerii ori de câte ori apare o situație 
(inclusiv părinților). Acest program va pune accentul pe abilitățile importante și 
respectul pentru diversitate.
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• Instruirea personalului școlii în înțelegerea, detectarea și evitarea utilizării ste-
reotipurilor pozitive și negative, în combaterea prejudecăților și a discursurilor 
care incită la ură, precum și în comunicarea interculturală ar permite instituțiilor 
educaționale să abordeze în mod adecvat situațiile problematice și să construia-
scă un mediu sigur, stabil și un mediu favorabil incluziunii, care va permite tutu-
ror elevilor săși dezvolte întregul potențial și identitățile. Managementul școlii și 
personalul didactic vor fi, prin urmare, echipate cu cunoștințe și abilități pentru a 
crește gradul de conștientizare a acestor probleme în rândul studenților și pentru a 
ghida relațiile interpersonale și între grupuri.

• Deși multe autorități școlare din întreaga Europă preferă să nu abordeze probleme-
le legate de diversitatea religioasă, aceasta nu este o abordare constructivă care să 
asigure respectarea și nediscriminarea elevilor și a personalului din diverse medii. 
Elaborarea unui set de proceduri și măsuri bazate pe cadre juridice și pe consultări 
cu părțile interesate relevante este un mecanism care ar putea împiedica situații 
potențial problematice. Autoritățile școlare ar trebui să aibă în vedere furnizarea 
de aranjamente alternative atunci când practicile religioase afectează abilitățile fi-
zice ale studenților pentru o perioadă scurtă și când anumite activități școlare sunt 
incompatibile cu etica religioasă și, ca atare, sunt dăunătoare pentru demnitatea 
persoanelor. Creșterea gradului de conștientizare privind diversitatea religioasă 
și învățarea despre diferențele și asemănările dintre religii ar sprijini dezvoltarea 
unei culturi a toleranței și a înțelegerii.

• Un set dezvoltat de măsuri și proceduri care reglementează diversitatea religioasă 
în cadrul instituțiilor de învățământ ar oferi, de asemenea, autorităților școlare un 
instrument care să asigure protejarea intereselor și drepturilor tuturor părților și 
anticiparea obiectivă a eventualelor situații problematice.

• Nu în ultimul rând, gestionarea adecvată a diversității în școală, bazată pe principi-
ile toleranței, respectului și nediscriminării ar favoriza dezvoltarea unei societăți 
viitoare incluzive și stabile, în care fiecare individ ar putea să-și dezvolte întregul 
potențial și astfel ar contribui la binele comun.
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Link-uri utile

Materialele suplimentare referitoare la subiectele incluse în acest manual, informații 
privind legislația națională relevantă și instrumentele de formare online pot fi găsite 
în compendiul disponibil pe site-ul web al proiectului Teach-D sub http:: teach-d.eu/. 

Capitolul 1 - Gestionarea diversității în școală
• Introducere in comunicarea interculturală (curs web) 

https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/viesti/en/ics 

• Cartea Consiliului Europei privind dialogul intercultural „Să trăim împreună ca 
egali în demnitate“
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20Pa-
per_final_revised_EN.pdf 

• Dialog Intercultural 
http://www.interculturaldialogue.eu/web/intercultural-dialogue.php 

• Gestionarea diversităț ii: Strategii pentru o educaț ie eficientă într-o clasă diversă
http://www.orientation94.org/uploaded/MakalatPdf/Manchurat/report_36.pdf  

• Dialog Intercultural (Consiliul Europei) 
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp 

Capitolul 2 - Drepturile minorităților în educație 
• Convenț ia-cadru a Consiliului Europei pentru protecț ia minorităț ilor naț ionale 

(FCNM)
https://www.coe.int/en/web/minorities/etats-partie?desktop=false 

• Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare a Consiliului Europei 
(ECRML): https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/trea-
ty/148

• COMPASS (Manual pentru educaț ia tinerilor cu privire la drepturile omului) htt-
ps://www.coe.int/en/web/compass

• Minorităț ile ș i educaț ia: cele mai bune practici dar ș i nereușitele (Cerceta-
re pentru comitetul CULT ) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2017/585915/IPOL_STU%282017%29585915_EN.pdf 
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• Agenț ia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Educaț ie
http://fra.europa.eu/en/tags/education

Capitolul 3 - Nediscriminarea și egalitatea
• Comisia Europeană, Privire de ansamblu asupra discriminării tinerilor în Uniune 

Europeană, Raport 2015:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/overview_youth_discriminati-
on_en.pdf

• Consiliul Europei, Adunarea Parlamentară, Egalitatea ș i nediscriminarea
http://website-pace.net/web/as-ega

• Comisia Europeană, Combaterea discriminării
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combat-

ting-discrimination_en

• ENAR - Reț eaua europeană împotriva rasismului
http://www.enar-eu.org/

• Ziua internaț ională pentru eliminarea discriminării rasiale 
         http://weekagainstracism.eu/about/

Capitolul 4 - Diversitatea religioasă 
• Consiliul Europei, „Religia ș i credinț a“, Compass: Manual pentru educaț ia tineri-

lor cu privire la drepturile omului
http://www.coe.int/en/web/compass/religion-and-belief

• Raportorul special al ONU; despre libertatea religioasă sau convingerile religioase
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.
aspx

• Curtea Europeană a Drepturilor Omului, „Foaie de date despre-Simboluri ș i îm-
brăcăminte religioase
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Religious_Symbols_ENG.pdf

• „Programul“ Faceț i cunoș tinț ă cu vecinii „
http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-your-neighbours.
pdf

• Marele Mit 
http://www.bigmyth.com/2_eng_order.html
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Capitolul 5 - Diversitatea lingvistică în educație
• Proiectul The Holi-Frysk (Mercator)

www.holi-frysk.nl

• Proiectul The 3M (Mercator)
https://www.mercator-research.eu/en/projects/raak-pro/

• Proiectul Edina (Educaț ia elevilor migranț i internaț ionali recent incluși)
http://edinaplatform.eu/en/arrival/introduction

• Reț eaua din școala mea
http://www.myschoolsnetwork.com/

• Idei pentru predare: Limbi
http://www.teachingideas.co.uk/subjects/languages

Capitolul 6 - Prevenirea discursului instigator 

la ură și a discriminării la școală
• Agenț ia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Infractiune 

determinata de discursul ce instigă la ură .http://fra.europa.eu/en/theme/ha-
te-crime

• Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Infractiune determinata de discursul ce 
instigă la ură. http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf 

• Un ghid pentru administratori, consilieri ș i profesori. Răspunzând la ură ș i la 
părtinire la ș coală. O publicaț ie despre predarea toleranț ei. http://www.to-
lerance.org/sites/default/files/general/Responding%20to%20Hate%20at%20
School%20ONLINE_3.pdf  

• Combaterea discursului ce instigă la ură online. Seria UNESCO pri-
vind libertatea internetului. Disponibil la:  http://unesdoc.unesco.org/
images/0023/002332/233231e.pdf

• Mișcarea impotriva discursului ce instigă la ură si Raportul Fundației Europene 
pentru Tineret (Octombrie 2015). https://rm.coe.int/1680700d47




