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 Introducere  

 „De ce arătaŃi aşa?” m-a întrebat acum 
câŃiva ani o fetiŃă cam de patru ani, puŃin 
curioasă, pe care am întâlnit-o la un dojo 
unde fraŃii ei şi copiii mei aveau lecŃii de 
karate coreene. Pentru că începeam un nou 
an şcolar într-un liceu din sud-vestul Statelor 
Unite, le-am permis elevilor să mă întrebe 
orice doresc să ştie despre mine „atâta vreme 
cât întrebarea nu devine prea personală” - le-
am spus. O elevă timidă şi retrasă a ridicat 
mâna şi a şoptit: „De ce ai palmele albe?”. O 
altă întrebare venită din spate: „Dna. 
profesoară Ndura, sunteŃi creştină?” Au trecut 
mai multe zile, însă întrebările continuau; 
„LocuiŃi într-o colibă sau într-o casă?”- ultima 
întrebare a fost întâmpinată cu o rumoare 
îngrozitoare de câŃiva elevi mai isteŃi, în timpul 
acestei ore de engleză, din ce în ce mai 
agitată, iar cel care a întrebat a completat: 
„Cred că i-ar plăcea să locuiască acolo unde 
este obişnuită să locuiască”. „Ĩntr-o colibă”, 
voia să spună. 
 Anul următor, un alt elev a întrebat cu un 
ton mai hotărât: „Tot timpul vorbiŃi aşa sau vă 
supravegheaŃi permanent exprimarea?”. Nu 

mai trebuie să amintesc o însemnare 
sfidătoare şi obraznică scrisă pe o temă de 
casă, însă, mai grav, cu scopul de a fi trimisă 
ca mesaj unui profesor naiv: „ToŃi negrii să fie 
trimişi înapoi în Africa. Puterea să fie a celor 
albi!” Dar oare judecă adulŃii mai bine? Odată 
am chemat-o pe mama unui elev pentru a 
discuta circumstanŃele referitoare la o 
pedeapsă primită de fiul ei pentru 
comportament recalcitrant. Primele cuvinte 
ale mamei au făcut vizibile intenŃiile din 
spatele unei notiŃe deprimante pe care mi-o 
trimisese în ziua precedentă: „Ei bine, aici în 
America, să-i spui unui profesor că e prost nu-
i mare lucru.” Doi ani mai târziu, tatăl unui 
elev m-a întrebat: „De unde veniŃi? Probabil 
aşa sunt trataŃi elevii acolo de unde veniŃi 
dvs.” Tot ce ştiu, mi-am spus în sinea mea, e 
că acolo de unde vin eu de la elevi se 
aşteaptă să înveŃe mult şi să-şi ia examenele. 
Greşeam crezând că asta e valabil oriunde? 
 Nici orgoliul şi nici mulŃumirea de sine nu 
m-au făcut să încep acest articol într-o notă 
mai degrabă personală. Vreau să se vadă, să 
se audă şi să se înŃeleagă diversitatea 
dimprejurul nostru, care dă contur 
comunităŃilor noastre şi lumii întregi. Articolul 
meu prezintă punctul de vedere al unui 
profesor aflat în minoritate în Statele Unite. 
S.U.A. este o Ńară diversă. În statisticile din 
2000, S.U.A. este 69,1% albă, 12,5 % 
hispanică, 12,3 % neagră, 3,7% asiatică şi 
0,9% nativ americană. Banks (1997) observă 
că, în conformitate cu referendumul din 1999, 
din patru americani, unul este de culoare. El 
susŃine că într-o sută de ani, unul din trei 
americani va fi o persoană de culoare. 
ImigraŃia în creştere amplifică această 
diversitate. În 1994, Biroul de Recensământ al 
S.U.A. a raportat că mai mult de 8 milioane de 
imigranŃi s-au stabilit legal în S.U.A. între 
1981 şi 1990. Diversitatea elevilor în şcoli 
sporeşte datorită creşterii diversităŃii 
populaŃiei, în general. Consiliul Şcolilor din 
marile oraşe a raportat în 1994 că, în 50 
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dintre şcolile publice din marile oraşe, 
americanii africani, hispanici, americanii 
asiatici şi alŃi elevi de culoare alcătuiau 76,5% 
din numărul elevilor în 1992. Cercetătorii au 
estimat că prin 2020 elevii de culoare vor 
constitui aproximativ 46% din numărul total al 
elevilor. Se presupune că acest număr va 
creşte la 57% prin 2050 (Cochran-Smith, 
2002). Takaki (1993) crede că, prin 2056, 
majoritatea americanilor îşi vor căuta originea 
în Africa, Asia şi lumea hispanică, insulele din 
Pacific, lumea arabă, aproape peste tot cu 
excepŃia Europei albe. 
 Prin urmare, diversitatea culturală este o 
realitate ce nu poate fi pusă la îndoială. Aşa 
cum arată Siccone (1995), problema nu este 
dacă S.U.A. va fi o societate alcătuită din mai 
multe culturi, pentru că ea aşa a fost 
întotdeauna şi va fi tot mai mult. Problema 
este să creăm o nouă viziune asupra modului 
în care va funcŃiona efectiv societatea noastră 
multiculturală. In absenŃa acestei perspective, 
s-ar putea să ne confruntăm cu balcanizarea 
Americii, cu conflicte rasiale agravate, 
asemănătoare celor din Ńările divizate în 
grupuri ce luptă pentru identitate etnică şi 
cărora le lipseşte orice înŃelegere a identităŃii 
naŃionale (p.xii). 
 David K. Shipler (1997) afirmă că testul 
cheie pentru orice societate este puterea ei de 
autocorectare. El susŃine că, pentru a se 
autocorecta, orice societate trebuie să fie 
deschisă şi onestă cu ea însăşi. 
 Articolul meu este o încercare de a explora 
şi împărtăşi probleme şi idei referitoare le 
diversitate în şcolile şi comunităŃile noastre. 
Este o încercare de a angaja şi alŃi profesori 
într-un dialog onest despre importanŃa 
înŃelegerii şi abordării diversităŃii culturale. 
Scopul final al oricărui sistem educaŃional este 
să crească şi să educe copiii pentru a deveni 
cetăŃeni de încredere şi de succes ai naŃiunii 
lor şi ai lumii, în beneficiul tuturor. Pentru a fi 
deschişi şi oneşti cu ei înşişi, educatorii 
trebuie să se angajeze într-un dialog autentic 
ce va contura viitorul elevilor ca fiind un viitor 
unitar în diversitate. 
 Scopul acestui articol este dublu. Întâi, voi 
arăta motivele pentru care înŃelegerea şi 
abordarea diversităŃii culturale este o 
problemă fundamentală a educaŃiei şi a 
comunităŃii în general. Apoi, voi sugera câteva 
strategii constructive pentru o mai bună 

înŃelegere şi abordare a diversităŃii culturale. 
În încheiere, voi prezenta câteva concluzii 
generale. 

 Importan Ńa înŃelegerii şi abord ării 
diversit ăŃii culturale 
 De ce înŃelegerea şi abordarea diversităŃii 
culturale într-o societate pluralistă sunt o 
problemă fundamentală a timpului nostru? 
Singurul lucru pe care-l doresc şi de care au 
nevoie toŃi oamenii este prosperitatea. Totuşi, 
foarte mulŃi nu reuşesc să înŃeleagă că 
prosperitatea nu poate să dureze fără 
armonie culturală. Prin urmare, înŃelegerea şi 
abordarea diversităŃii culturale sunt necesare 
pentru a susŃine dezvoltarea economică, un 
sistem de sănătate echitabil şi o educaŃie 
eficace şi corect abordată. Diversitatea 
culturală corect înŃeleasă înseamnă relaŃii 
umane mai bune, educaŃie mai bună şi, prin 
urmare, prosperitate şi pace de mai lungă 
durată. 
 ÎnŃelegerea şi abordarea diversităŃii 
culturale sunt un imperativ pentru realizarea 
înŃelegerii şi armoniei în familie, în comunităŃi, 
naŃiuni şi în întreaga lume. În introducere la 
The Handbook of Interethnic Coexistence 
(1998), Eugene Weiner avertizează că 
Războiul Rece a fost înlocuit de conflictele 
etnice, cea mai arzătoare problemă a lumii 
actuale. El afirmă că majoritatea conflictelor 
armate în anii `80 au implicat grupuri etnice, 
doar 12 din cele 111 conflicte armate din lume 
au implicat armate din două Ńări. Cu alte 
cuvinte, 89% din conflictele mondiale au opus 
cetăŃeni ai aceleiaşi naŃiuni. FBI a raportat 
8759 crime determinate de ură în S.U.A. în 
1998. Aproximativ 62% din aceste crime 
generate de ură au cauze rasiale, 16% sunt 
de natură religioasă, 12% sunt determinate de 
condiŃiile de trai, iar 11%  au cauze naŃionale 
şi etnice (The U. S. Statistical Abstract of the 
United States, 1998). 
 Diversitatea este o realitate multifaŃetată. 
În sens larg, diversitatea culturală se explică 
în termeni de variabile multiple ce oferă 
definiŃia în culturi individuale şi colective. În 
conformitate cu James Banks (2001), câteva 
din aceste variabile sunt naŃionalitatea, rasa, 
sexul, excepŃia şi clasa socială. Ndura şi Lafer 
(2002) dezvoltă variabilele culturale din studiul 
lui Banks (2001) şi arată că acestea se 
combină şi configurează perspectiva asupra 
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lumii a fiecărui individ, care, la rândul ei, 
influenŃează comportamentele, acŃiunile, 
atitudinile şi dispoziŃiile acestuia. Atunci când 
diversitatea culturală nu este corect abordată, 
ea ajunge să fie conceptualizată doar în 
termeni de diferenŃe care separă şi nu de 
asemănări care unesc. DiferenŃele majore ce 
ne caracterizează ca fiinŃe umane se reflectă 
îngrijorător în istorie sau în titlurile zilei: 
holocaustul evreiesc, sârbii şi croaŃii în fosta 
Iugoslavie, catolicii şi protestanŃii în Irlanda, 
tutsii şi hutu în Burundi şi Rwanda, revoltele 
din Los Angeles, Statele Unite, bombardarea 
ambasadei americane din Kenya şi Dar Es 
Salaam în Africa, nenumărate crime generate 
de ură în toată lumea, tensiuni rasiale în 
campusurile şcolare… 
 Toate aceste exemple dau naştere unui 
singur mesaj: diversitatea poate fi o sursă 
majoră de conflicte când nu e abordată 
corect. Sunt semne dureroase ale neputinŃei 
noastre, ca Ńară şi lume, de a face faŃă uneia 
dintre cele mai presante nevoi umane: nevoia 
ca grupurile etnice să coexiste paşnic. 
Exemplele oferite confirmă concluzia lui 
Weiner (1998): costurile sociale ale eşecului 
nostru în încercarea de a  trăi paşnic sunt de-
a dreptul înfricoşătoare. Pierderea vieŃii şi a 
proprietăŃii, dislocări în masă, opresiuni, 
alienare, foame şi tortură există deja şi ne 
pândesc dacă nu răspundem unei asemenea 
nevoi. 
 ÎnŃelegerea şi abordarea diversităŃii 
culturale sunt importante  şi pentru că ne 
unesc ca fiinŃe umane şi transformă multiplele 
diferenŃe culturale într-o bogăŃie de resurse 
culturale din care putem prelua ca să 
îmbogăŃim vieŃile noastre şi pe cele ale 
copiilor noştri. Statele Unite au fost descrise 
ca un mozaic a cărui frumuseŃe se creează 
prin armonizarea mai multor pietre preŃioase. 
Altă metaforă ce defineşte societatea 
americană este aceea a unei salate ale cărei 
ingrediente dau un gust unic. În acest context, 
este nevoie să înŃelegem că provenim din 
diferite tărâmuri etnice şi de rasă pentru a 
crea poporul american. Am venit din religii 
diferite pentru a crea o naŃiune puternică. Am 
venit din zone lingvistice diferite pentru a crea 
o naŃiune plurilingvistică. Am venit din diferite 
zone culturale pentru a crea o Americă 
multiculturală. Am venit din diferite medii 
profesionale spre a crea o Americă ce 

munceşte şi îşi urmează Ńelurile. Când vom 
învăŃa că diversitatea divizată a cauzat mai 
mult rău decât va putea vreodată remedia 
generaŃia noastră? Când vom învăŃa că doar 
unitatea poate oferi pace şi prosperitate? 
 

 Strategii de abordare a diversit ăŃii 
culturale 
 Abordarea diversităŃii tot mai evidente şi 
uneori ameninŃătoare este o provocare ce 
merită atenŃie sporită în şcolile şi comunităŃile 
din toată lumea. În secŃiunea aceasta vom 
prezenta şase paşi pentru abordarea 
diversităŃii culturale. Cei şase paşi depăşesc 
regimul schimbării sociale de natură 
legislativă şi vizează în profunzime esenŃa 
fiecărui individ şi a fiecărei comunităŃi. 
 Primul pas în abordarea corectă a 
diversităŃii presupune înŃelegerea complexităŃii 
şi a naturii greu de circumscris a acestui 
fenomen. Diversitatea ne face să fim indivizi, 
familii şi comunităŃi complexe. EsenŃa 
succesului individual şi familial constă în 
abordarea diferenŃelor multiple care ne 
caracterizează şi în folosirea puterilor noastre 
personale pentru a reuşi. Prin urmare, primul 
pas în înŃelegerea şi abordarea diversităŃii în 
S.U.A. este definirea macroculturii naŃionale şi 
a microculturilor (Banks, 2001). Macrocultura 
reprezintă toate valorile, aspiraŃiile şi 
responsabilităŃile care ne fac să fim americani 
din punct de vedere cultural. Microcultura este 
ceea ce defineşte relaŃiile noastre în diferitele 
subculturi pe care le considerăm a fi ale 
noastre. ÎnŃelegerea macroculturii şi a 
microculturilor ne va ajuta în ultimă instanŃă să 
clarificăm modul în care ne autodefinim. 
 Al doilea pas presupune înŃelegerea 
corectă a faptului că suntem cu toŃii în relaŃie 
şi asemănători prin micro- şi macrocultură. 
Rasa, caracterul etnic, religia, clasele sociale, 
sexul, vârsta şi excepŃia definesc 
microculturile cele mai obişnuite. Chiar cei 
mai diferiŃi indivizi pot înŃelege că au mai 
multe asemănări decât diferenŃe. De exemplu, 
putem presupune că un american asiatic şi un 
american african nu au nimic în comun din 
punct de vedere cultural, dar ne dăm seama 
imediat că s-ar putea să împărtăşească 
aceeaşi microcultură de gen sau profesională 
şi, prin urmare, multe experienŃe ce decurg de 
aici, care în ultimă instanŃă îi vor apropia mai 
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mult decât şi-au putut imagina vreodată. Şi 
chiar dacă toate încercările de a-i apropia prin 
microculturi ar fi să eşueze, ei tot ar fi uniŃi 
prin legătura creată de macrocultura 
americană pe care o împărtăşesc. 
 Al treilea pas în abordarea diversităŃii 
culturale este angajarea într-o conştientă 
deconstrucŃie şi reconstrucŃie a cunoştinŃelor 
pe care le avem despre ceilalŃi şi despre noi 
înşine. Asta înseamnă să înlăturăm lentilele 
stereotipe prin care ne privim pe noi înşine şi 
lumea dimprejur, să ne deschidem mintea şi 
să fim dispuşi să descoperim moştenirea 
noastră şi moştenirea celorlalŃi. ConsecinŃele 
grupării oamenilor după etichete rasiale, 
etnice sau religioase şi modul de a judeca ce 
decurge de aici au efecte de durată asupra 
tuturor. MulŃi oameni devin captivi psihologic 
în momentul în care cred în stereotipiile 
distructive din jurul lor. Ei cred în filosofia lui 
„ce altceva putem să facem?” şi se 
îndepărtează de dorinŃa de a reuşi căzând 
într-o înfricoşătoare melancolie a disperării. 
Definirea identităŃii trebuie realizată înainte de 
a aspira la globalism. Trebuie să ne 
cunoaştem şi să ne apreciem pe noi înşine 
înainte de a încerca să-i înŃelegem şi să-i 
apreciem pe ceilalŃi. 
 Al patrulea pas este cercetarea onestă şi 
valorizarea numeroaselor contribuŃii pe care 
indivizi aparŃinând diferitelor medii culturale le-
au făcut şi le fac în continuare pentru 
progresul şi prosperitatea S.U.A. şi ale lumii. 
ContribuŃii în arte şi în ştiinŃele umane, în 
ştiinŃă, industria divertismentului, tehnologie, 
politici naŃionale şi internaŃionale, precum şi în 
infrastructura naŃională şi internaŃională 
reflectă puterea de neînlăturat a diversităŃii. 
Mâinile care construiesc această naŃiune 
puternică sunt cu adevărat multiculturale. 
 Al cincilea pas în abordarea diversităŃii 
culturale în societăŃile pluraliste este 
confruntarea constructivă a prejudecăŃilor în 
toate formele lor. Există mai multe strategii 
practice pe care educatorii le pot întrebuinŃa 
pentru a oferi studenŃilor informaŃie diversă 
din punct de vedere cultural. Banks (2001) 
consideră aceste strategii dimensiuni ale 
educaŃiei multiculturale. O strategie este 
integrarea conŃinutului academic prin 
aducerea informaŃiei ce reprezintă culturi 
diferite. LăsaŃi elevii să audă vocile care nu se 
aud! Educatorii pot să transforme procesul 

prin care elevii îşi consolidează cunoştinŃele 
învăŃându-i să se raporteze critic la ceea ce 
învaŃă, şi astfel să poată observa şi interoga 
prejudecăŃile din materialele pe care le învaŃă. 
O altă strategie constă în a reduce 
prejudecăŃile oferind elevilor oportunitatea de 
a-şi demonstra capacităŃile şi abilităŃile 
personale. Crearea unei culturi şcolare ce 
oferă tuturor elevilor sentimentul apartenenŃei 
este o altă strategie efectivă. O ultimă 
strategie este diversificarea tehnicilor 
instrucŃionale pentru a oferi elevilor stiluri de 
învăŃare diverse. Prin conştientizarea din ce în 
ce mai puternică a vocilor şi perspectivelor 
diferite, elevii îşi vor ascuŃi abilităŃile de a 
gândi critic şi de a dobândi înŃelepciunea 
socială care va spori calitatea relaŃiilor umane, 
atât în clasă, cât şi în afara ei. 
 Al şaselea pas în abordarea diversităŃii 
culturale presupune intensificarea abilităŃii 
elevilor de a se baza pe forŃele interioare şi pe 
valorile individului şi ale grupului pentru a face 
faŃă şi a depăşi intoleranŃa tot mai larg 
răspândită. Asta presupune revigorarea şi 
întărirea abilităŃii elevilor de a-şi exprima 
dreptul individual şi de grup de a spera şi de a 
visa. Frecvent auzim ecourile neînduplecate 
ale strigătelor de disperare ale unui participant 
la revoltele din Los Angeles în 1992, care i-a 
spus unui reporter: „Hai şi omoară-ne! 
Suntem deja morŃi.” (D`Souza, 1995); sau 
băiatul tânăr, plin de speranŃe, şi totuşi 
deziluzionat, din clasa a V-a, care plângea 
odată cu amar, după ce a fost pedepsit de 
consiliul, iresponsabil, al unei şcoli: „Vezi, 
mamă, să fii negru şi străin este de două ori o 
problemă”. Aceste ecouri cheamă minorităŃile 
să se ridice şi să afirme: „Am puterea şi 
dorinŃa de a reuşi! Nu voi permite nimănui să 
mă împiedice să-mi împlinesc scopurile.” 
Acesta este un pas imprtant în abordarea 
diversităŃii culturale. 
 
 Concluzii  
 Este foarte important să înŃelegem 
impactul de durată pe care acŃiunile şi 
atitudinile profesorilor le au asupra calităŃii 
generale a relaŃiilor cu elevii, colegii, vecinii 
lor. ComunităŃile noastre şi lumea întreagă 
sunt şi vor fi ceea ce vrem noi să fie. Totuşi, 
mai sunt multe de făcut pentru ca statisticile 
negative în ce priveşte societatea să fie 
înlăturate. De exemplu, Andrew Hacker 
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(1996) observă că în Statele Unite negrii sunt 
reprezentaŃi în cele mai prost plătite slujbe, şi 
slab reprezentaŃi în profesiile bine plătite. 
Gerald Horne (1996) arată că deşi negrii 
alcătuiesc doar 12% din populaŃia SUA, ei fac 
cel mai frecvent închisoare. De fapt, 
aproximativ 24% dintre negrii cuprinşi între 20 
şi 29 de ani sunt fie în închisoare, fie eliberaŃi 
condiŃionat sau provizoriu, comparativ cu 6% 
albi sau 10% dintre bărbaŃii de origine 
hispanică. 
 Statisticile referitoare la educaŃie sunt la fel 
de înfricoşătoare. Conform Statisticilor SUA 
din 1998, negrii reprezintă abia 9% dintre 
profesorii asociaŃi, 4% din licenŃiaŃi, 6 % dintre 
cei cu titlul de master, 4% dintre cei cu titlul de 
doctor. Doar pentru scopuri comparative, 
dincolo de caracteristici rasiale, în ordine, albii 
reprezintă 78%, 79%, 74% şi 63% în gradele 
respective. Hispanicii reprezintă 7%, 5%, 4%, 
şi 6%. Americanii nativi mai puŃin de 1% în 
toate gradele. StudenŃii străini 2%, 3%,12% şi 
25% la toate nivelurile. 
 Calitatea de membru al macroculturii 
americane sau al oricărei macroculturi oferă 
nenumărate privilegii şi solicită, de asemenea, 
multe responsabilităŃi. Una dintre aceste 
responsabilităŃi ce nu poate fi ignorată este 
redefinirea angajamentului individual şi 
colectiv la construirea naŃiunilor în spiritul 
paşnic, de respect şi apreciere reciprocă -  
naŃiuni în care toŃi copiii să se poată dezvolta, 
indiferent de mediul lor cultural. Aceasta este 
o solicitare puternică şi persistentă a tuturor 
părinŃilor şi educatorilor din S.U.A. şi din lume. 
Aş vrea să închei cu unul dintre citatele mele 
preferate din Frank Siccone (1995) care 
confirmă această chemare imperativă la 
acŃiune: „Şcolile joacă un rol crucial în crearea 
unei societăŃi unde fiecare persoană are loc,  
o societate care nu doar tolerează, ci 
celebrează diversitatea. La fel precum 
curcubeul, unde fiecare culoare reflectă 
lumina în mod distinct şi contribuie la 
frumuseŃea întreagă a fenomenului, toate 
culorile rasei umane luminează excelenŃa 
experienŃei umane”. (p.xiii) 
 Statele Unite este o societate plurală. 
Sarcina construcŃiei curcubeului întreg ne 
aparŃine, personal şi colectiv. Pentru 
atingerea acestui scop trebuie să avem 
încredere în microculturile care ne fac să fim 
ceea ce suntem şi trebuie să valorizăm 

microculturile celorlalŃi fără a căror contribuŃie 
macrocultura naŃională şi universală ar suferi 
şi ar fi, în esenŃă, incompletă.  
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