
Transformãrile istorice din lumea de azi (prãbuºirea
comunismului ºi tranziþia la economia de piaþã ºi la o societate
democraticã în þãrile fostului bloc comunist, criza de legitimitate
în democraþiile occidentale, accentuarea globalizãrii economice ºi
culturale, intensificarea tensiunilor ºi a violenþei în plan
internaþional) au fãcut sã renascã idealul civic democratic,
invocat astãzi tot mai des ca o speranþã, ca o soluþie sau ca un
nou proiect al modernitãþii.
Cooperare, participare ºi respect sunt termenii care descriu cel
mai bine acest ideal. Realizarea lui presupune un mediu al
comunicãrii libere dintre oameni, al dialogului instituþionalizat,
al schimburilor culturale permanente, al unor multiple medieri.

Cum poate contribui predarea istoriei la dezvoltarea dialogului
cultural? Care sunt, deci, sarcinile pe care predarea istoriei în
spiritul responsabilitãþii civice ºi le poate asuma?
Prea adesea invocatã pânã în prezent pentru a dezbina popoare ºi
a întreþine conflicte, istoria ºi predarea ei în ºcoalã se poate
constitui înainte de toate ca un cadru al reconcilierii. Prin bogãþia
de informaþii de care dispune, cunoaºterea istoricã poate construi
punþi pentru cunoaºterea reciprocã între comunitãþi umane, între
culturi diferite, dupã cum, prin conceptele cu care opereazã,
poate contribui la crearea unui discurs comun, la trezirea
interesului ºi la formarea unei opinii avizate cu privire la
problemele ºi provocãrile lumii în care trãim.

„Pentru cã ziua de astãzi se trage din cea de ieri, iar ziua de
mâine este rodul trecutului”, pentru cã trecutul „nu trebuie sã
paralizeze prezentul, ci sã-l ajute sã fie diferit în fidelitate ºi nou
în progres” (Jacques Le Goff), construcþia unei societãþi
democratice ºi respectuoase faþã de valori nu poate sã nu þinã
seama de istorie, iar predarea acesteia devine un act de profundã
responsabilitate civicã.
Diversitatea a fost negatã, poate, sau minimalizatã, implicit sau
explicit, atât în timpul procesului de constituire a identitãþii
naþionale româneºti, care a avut la bazã, ca ºi în cazul genezei
altor naþiuni, o concepþie esenþialistã asupra culturii, cât ºi în
anii dictaturii comuniste, care a utilizat un discurs naþionalist, în
scopuri ideologice. Mult prea des, percepþiile între diferite
comunitãþi (etno-culturale, confesionale etc.) se bazeazã pe
stereotipuri ºi, din pãcate, sistemul educativ a contribuit la
perpetuarea lor.
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Afirmarea propriei identitãþi etno-culturale ºi naþionale, fãrã a le
nega pe cele ale celorlalþi, respectul pentru pluralitate ºi
diversitate etno-culturalã, toleranþa faþã de alte credinþe religioase
ºi dialogul cu oameni aparþinând altor confesiuni sunt
principalele repere ale educaþiei civice ºi democratice ºi,
deopotrivã, sarcinile pe care predarea istoriei trebuie 
sã ºi le asume.
Ne-am propus, aºadar, în cadrul acestui modul, sã dezvoltãm
înþelegerea unor concepte, ºi, în acelaºi timp, sã argumentãm
importanþa asumãrii acestor repere ale vieþii cetãþeneºti. Credem
cã istoria ar putea sprijini un alt fel de societate. Nu o societate în
care protecþia diversitãþii este garantatã prin reguli echitabile,
ceea ce ar permite limitarea sau eliminarea conflictelor, ci una în
care existã un echilibru dinamic între afirmarea identitãþilor ºi
promovarea dialogului, o societate ce recunoaºte conflictele ºi
cautã permanent mecanisme de gestionare constructivã a
acestora.
Acestea sunt premisele de la care am pornit în elaborarea
modulului care propune o reflecþie asupra identitãþii ºi alteritãþii
în istoria secolelor XX-XXI.
Modulul este alcãtuit din trei pãrþi distincte, dar interconectate.
Am tratat problema dialogului intercultural prezentând premisele
care stau la baza lui, posibilele bariere ºi modul în care am putea
contribui fiecare la realizarea acestuia azi.
Prima temã, Diversitatea – resursã în construcþia europeanã?,
se opreºte asupra feþelor diversitãþii/diferenþelor (etno-culturale,
religioase, politice, sociale etc.), a interferenþelor, a propunerii de
a percepe diversitatea drept resursã ºi a chestionãrii fiecãruia
dintre noi asupra propriei atitudini. Scopul urmãrit este
înþelegerea ºi acceptarea diversitãþii drept premisã a 
dialogului intercultural.
A doua temã, Naþiune ºi naþionalism, prezintã notele definitorii
ale identitãþii, punând în discuþie relaþia dintre naþiune, stat,
patriotism, naþionalism, integrare europeanã, abordeazã valorile
româneºti în raport cu cele europene, analizeazã cauze ºi efecte.
Scopul temei este identificarea posibilelor bariere în calea
dialogului (prejudecãþi, intoleranþã, construcþia identitarã,
percepþia asupra conceptului de naþiune) ºi a soluþiilor pentru
reducerea acestora.
Cea de-a treia temã, Dialogul intercultural – utopie sau
realitate?, se concentreazã pe formarea competenþei de acþiune ºi
decizie individualã de a contribui la dialogul intercultural,
propunând spre analizã studii de caz a cãror dezbatere necesitã
exprimarea unor poziþii, atitudini faþã de problemele discutate.
Acceptarea diversitãþii presupune o atitudine intelectualã ºi
moralã, care sã faciliteze dialogul ºi capacitatea de a-l asculta pe
celãlalt. Drept urmare, elevii ºi cadrele didactice vor fi sprijiniþi
sã-ºi exerseze, prin intermediul modulului „Dialogul
intercultural”, perspective diverse din care sã gândeascã
/abordeze/reflecteze ºi nu ceea ce sã gândeascã asupra
problemelor în discuþie.
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Tema I. Diversitatea – resursã în construcþia europeanã?

Concepte – Continuitate ºi schimbare
– Controverse ºi opþiuni
– Democraþie ºi pluralism politic
– Propagandã
– Ideologie
– Speranþe ºi dezamãgiri
– Drepturile omului

Întrebãri cheie – Care sunt formele sub care se manifestã diversitatea? 
– Ce atitudine avem faþã de diversitate?
– Este diversitatea o resursã în construcþia europeanã?

Cuvinte cheie – Diversitate
– Etnie
– Discriminare
– Confesiune

– Pluralism
– Toleranþã
– Prejudecãþi
– Interferenþe

Valori ale cetãþeniei
democratice

– Luarea de decizii pe baze raþionale
– Coeziune socialã.
– Recunoaºterea diferitelor forme de manipulare 
– Respectul pentru sine ºi pentru ceilalþi. Opþiune pentru statul de drept.

Valori prin curriculum
de istorie

– Relaþionarea pozitivã cu ceilalþi
– Respectarea drepturilor fundamentale ale omului

Competenþe ale
cetãþeniei democratice

– Recunoaºterea ºi acceptarea diversitãþii
– Empatie

Rezultate aºteptate – Sã înþeleagã ºi sã accepte filosofia educaþiei interculturale ºi
antidiscriminare 

– Sã conºtientizeze impactul oricãrei forme de discriminare instituþionalã ºi
non-instituþionalã

– Analiza ºi interpretarea diferitelor tipuri de surse istorice

Categorii de surse – Legislaþie 
– Rapoarte
– Caricaturi
– Afiºe
– Fotografii

– Statistici
– Cãrþi poºtale
– Interviuri
– Articole de presã
– Memorii

Metode didactice – Învãþarea prin cooperare
– Jocul de rol
– Munca în grup 
– Munca în perechi
– Dezbaterea

– Eseul
– Jurnalul de reflecþie
– Interpretarea imaginilor-sursã ºi
a datelor statistice
– Metodele gândirii critice

TABEL 
METODOLOGIC
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Tema II. Naþiune ºi naþionalism

Concepte – Stabilire de relaþii 
– Integrarea europeanã 
– Naþiune ºi stat
– Naþionalism
– Identitate europeanã
– Valori democratice

Întrebãri cheie – Cine sunt eu? Care sunt valorile mele?
– Care sunt barierele în calea dialogului?
– Este identitatea naþionalã compatibilã cu identitatea europeanã?

Cuvinte cheie – Identitate
– Cetãþenie
– Propagandã
– Naþiune

– Stat naþional 
– Alteritate
– Naþionalism

Valori ale cetãþeniei
democratice

– Luarea de decizii pe baze raþionale
– Coeziune socialã 
– Recunoaºterea diferitelor forme de manipulare 
– Respectul pentru sine ºi pentru ceilalþi
– Opþiune pentru statul de drept

Valori prin curriculum
de istorie

– Gândire criticã ºi flexibilã

Competenþe ale
cetãþeniei democratice

– Abilitatea de auto-orientare în cadrul situaþiei politice, stabilirea
legãturii cu idei, valori, interese ale indivizilor în trecut ºi distingerea
motivelor care i-au determinat sã gândeascã ºi sã acþioneze ca atare

– Compararea opiniilor, valorilor, motivelor care i-au mobilizat pe indivizi
în istorie cu propriile lor opinii, valori, motive

– Stabilirea unei legãturi între naþionalism ºi valorile cetãþeniei democratice

Rezultate aºteptate – Sã înþeleagã diferenþa între naþiune etnicã ºi naþiune civicã
– Sã înþeleagã procesul de construcþie a naþiunilor ºi rolul lor astãzi

Categorii de surse – Surse literare
– Articole de presã
– Interviuri
– Fotografii
– Caricaturi

– Sondaje de opinie
– Legislaþie
– Rapoarte
– Declaraþii

Metode didactice – Munca în perechi ºi în grup
– Diagrama Venn
– Dezbaterea
– Cadranele

– Linia valoricã
– Cubul
– Recenzia prin rotaþie
– Colþurile

LUCIA COPOERU • DIALOG INTERCULTURAL
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Tema III. Dialogul intercultural – utopie sau realitate?

Concepte – Controverse ºi opþiuni

Întrebãri cheie – Ce presupune dialogul intercultural?
– Cum pot eu contribui  la dialogul intercultural?

Cuvinte cheie – Toleranþã
– Dialog
– Respectarea diversitãþii

Valori ale cetãþeniei
democratice

– Asumarea responsabilitãþii

Valori prin curriculum
de istorie

– Capacitatea de a respecta punctele de vedere provenite din alte medii
naþionale ºi culturale

– Încurajarea armoniei inter-confesionale
– Încurajarea ºi dezvoltarea diversitãþii lingvistice 

Competenþe ale
cetãþeniei democratice

– Sã formuleze un punct de vedere propriu ºi argumentat
– Capacitatea de a lua decizii 
– Abilitatea de a-ºi preciza propria poziþie, pe baza dovezilor ºi a 

gândirii critice 

Rezultate aºteptate – Sã deosebeascã faptele de pãreri, prejudecãþi, stereotipii
– Sã fie capabili sã reflecteze asupra beneficiilor dialogului

Categorii de surse – Declaraþii
– Fotografii
– Articole de presã
– Comunicate
– Legislaþie

Metode didactice – Studiul de caz
– Dezbatere
– Eseu argumentativ
– Munca în perechi ºi în grup
– Metode ale gândirii critice

LUCIA COPOERU • DIALOG INTERCULTURAL
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Problemele discutate în aceastã temã apar sistematic în titlurile
ziarelor din toatã lumea: cum sã gestionãm diferitele aspecte ale
diversitãþii – rasã, religie ºi origine etnicã; cum sã promovãm o
culturã a incluziunii ºi valori democratice, în locul excluderii,
conflictelor etnice sau religioase.

Nu existã reþete, nu este o singurã strategie care sã se poatã aplica
oriunde. Dar existã un consens: competenþa interculturalã este
una din cele mai importante componente de bazã ale
personalitãþii umane.

Abordarea unor probleme ca diversitatea politicã, socialã, etnicã,
lingvisticã, religioasã nu s-a dorit sã fie exhaustivã, ci sã ofere
posibilitatea ca, pornind de la exemplele oferite, elevii, împreunã
cu noi, sã continue explorarea.

Finalul temei este structurat din perspectiva provocãrilor
diversitãþii, de la ceea ce prevãd documentele oficiale, la
realitatea propriilor noastre prejudecãþi, ºi trimite la ideea cã
adolescenþii trebuie sã îºi asume conºtient responsabilitatea
propriei atitudini.

Tipul de surse utilizate, selecþia acestora a fost determinatã de
nevoia de a oferi exemple, care sã permitã atât formarea, cât ºi
informarea adolescenþilor despre diversitatea din jur. Ele cuprind
o gamã diversã, de la documente oficiale, statistici, la caricaturi
sau imagini care sã capteze interesul elevilor. Sursele permit atât
discutarea diversitãþii, în general, cât ºi a celei româneºti, 
în special.

În elaborarea sarcinilor de lucru am pornit de la premisa cã
discutarea diversitãþii presupune atitudini ºi competenþe care se
formeazã mai eficient prin învãþarea prin cooperare. De aceea,
existã, alãturi de sarcini de lucru individuale sau în perechi,
numeroase activitãþi de grup, care permit adolescenþilor
împãrtãºirea de idei ºi experienþe cu parteneri de vârsta lor.

DIVERSITATEA – RESURSÃ ÎN
CONSTRUCÞIA EUROPEANÃ?I.

Diversitatea este un element
esenþial al devenirii umane.

Învãþarea interculturalã nu va fi
uºoarã. A te întreba, a reflecta, 
a-þi evalua punctele tari ºi a-þi
conºtientiza stereotipurile sunt
doar câteva aspecte asupra cãrora
împreunã, elevi ºi dascãli, trebuie
sã ne oprim.

Pentru noi, dascãlii, provocarea
constã în abilitatea „ducerii
mesajului” temei înspre elevi.
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DIVERSITATEA – RESURSÃ ÎN CONSTRUCÞIA EUROPEANÃ?

„Crearea unei Europe tolerante
ºi prospere nu depinde numai
de cooperarea între state. Ea
presupune, de asemenea, o
cooperare transfrontalierã între
colectivitãþi locale ºi regionale,
fãrã a se prejudicia constituþia
ºi integritatea teritorialã a
fiecãrui stat. Chemãm Organi-
zaþia sã-ºi continue activitatea
în acest domeniu ºi s-o extindã
la cooperarea între regiuni care 

nu se învecineazã. […]
Ne angajãm sã acþionãm
împotriva tuturor ideologiilor,
politicilor ºi practicilor care
incitã la urã rasialã, la violenþã
ºi la discriminare, cât ºi
împotriva oricãrui act sau
limbaj de naturã sã întãreascã
temerile ºi tensiunile între
grupuri de diferite apartenenþe
rasiale, etnice, naþionale,
religioase sau sociale.”

FEÞELE DIVERSITÃÞII1.
1.1. OAMENI PE GLOB

Afiº care ilustreazã diversitatea pe glob.
www.cpchem.com/ enu/diversity.asp

• Priveºte sursa 1.1 ºi scrie timp
de 3 minute ce îþi sugereazã
aceasta. Foloseºte cuvinte, nu
formula propoziþii. Formaþi
grupuri de câte 6-8 elevi.
Gãseºte în grup colegi care au
scris cel puþin 5 cuvinte diferite
de ale tale. De ce, privind
aceeaºi imagine, nu aþi scris toþi
aceleaºi lucruri?

• Faceþi un afiº care sã surprindã
diversitatea din grupul vostru.

• Care sunt avantajele diversitãþii,
în general? Existã ºi dezavantaje
ale diversitãþii? Daþi exemple
din istoria recentã.

• Studiazã harta lumii ºi testeazã-þi
informaþiile pe care le deþii
despre alte þãri decât cea în
care trãieºti. Identificã o þarã
despre care cunoºti mai multe
lucruri. Prezintã-le unui coleg.
Cum te îmbogãþeºte pe tine
aceastã experienþã de
cunoaºtere a unei alte þãri?

• Imagineazã-þi cã ai trãi într-o
lume unde ar exista o singurã
limbã, un singur mod de a
gândi, un singur fel de muzicã.
Stabileºte 2 avantaje sau deza-
vantaje ale unei asemenea lumi.1.2. DECLARAÞIA DE LA VIENA

Declaraþie adoptatã la 9 octombrie 1993, de cãtre ºefii de stat ºi de
guvern ai statelor membre ale Consiliului Europei
http://www.coe.ro/dosar_summit/

Citeºte sursa 1.2. Subliniazã
conceptele care descriu Europa,
aºa cum o vãd ºefii de stat ºi de
guvern ai statelor membre ale
Consiliului Europei. Tu cum o
vezi? Noteazã trei caracteristici.
Discutã cu un coleg unul dintre
conceptele/trãsãturile subliniate.
Gãsiþi o acþiune româneascã din
istoria ultimilor ani legatã 
de acel concept.
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1.3. TOLERANÞA ESTE O DECIZIE PERSONALÃ

Declaraþia pentru toleranþã a asociaþiei „Parteneri în dezvoltare”-
România (APDR), înfiinþatã în 2001, din iniþiativa unor tineri care
cred cu tãrie cã mentalitãþile se pot schimba.
http://www.apdr.ro/misiune.

„Toleranþa este o decizie
personalã care provine din
credinþa cã fiecare persoanã
este o valoare în sine. Consider
cã diversitatea României este ºi
puterea ei. De asemenea,
recunosc/susþin cã ignoranþa,
insensibilitatea ºi extremismul
pot transforma aceastã
diversitate într-o sursã de
prejudecãþi ºi discriminare.
Pentru a ajuta la menþinerea
diversitãþii ca un izvor de
putere ºi pentru a face
România un loc mai bun

pentru toþi, promit sã respect
oamenii ale cãror abilitãþi,
credinþe, culturi, rase, identi-
tãþi sexuale sau alte caracteris-
tici sunt diferite de ale mele.
Pentru a îndeplini acest
angajament, promit cã:
• voi examina prejudecãþile
mele ºi mã voi strãdui sã le
depãºesc;
• voi deveni un exemplu
pozitiv pentru familie, prieteni,
comunitate;
• voi protesta împotriva
discriminãrii, urii ºi injustiþiei.”

1.4. FÃRÃ TITLU

APLICAÞIE

Faceþi rost de câteva reviste ºi ziare. Alegeþi un lider politic sau un binecunoscut personaj media
care este recunoscut pentru cã neagã sau pune diversitatea sub semnul întrebãrii. Discutaþi pe
scurt ambele feþe ale problemei, arãtând avantajele ºi dezavantajele unei asemenea atitudini.

• Studiazã sursa 1.3 ºi explicã în
grup ce înþelegi prin afirmaþia
„Consider cã diversitatea
României este ºi puterea ei.”

• Definiþi cu propriile cuvinte
termenii: toleranþã, insensibi-
litate, extremism, prejudecãþi,
discriminare, credinþe,
injustiþie. Asociaþi un eveni-
ment/personalitate din istorie
pentru fiecare termen selectat.

• Alcãtuieºte propria ta declaraþie
pentru toleranþã, care sã
cuprindã douã lucruri pe care ai
dori sã le poþi realiza 
începând de mâine.

Caricaturã: Könczey Elemér, cotidianul Krónika, 2002.

• Priveºte sursa 1.4 ºi gãseºte-i un
titlu. Elaboreazã un eseu de 5
minute care sã aibã titlul dat de
tine caricaturii.

• Ce asemãnãri ºi ce deosebiri
existã între figurile din imagine?
Fã o listã ºi discutaþi. Afiºaþi
enunþurile cu care majoritatea
colegilor sunt de acord.

• Ce este diversitatea/diferenþa?
Verificaþi definiþiile gãsite 
cu dicþionarul.

• Alcãtuiþi grupe de câte 4 elevi.
Discutaþi: clasa voastrã are
nevoie de diversitate? De ce?



DIVERSITATEA – RESURSÃ ÎN CONSTRUCÞIA EUROPEANÃ?

„Statele îºi vor respecta
dreptul reciproc de a-ºi alege ºi
dezvolta liber, în conformitate
cu standardele internaþionale
de drepturile omului, sistemele
politice, sociale, economice ºi
culturale. În exercitarea acestui
drept, ele se vor asigura cã

legile, reglementãrile,
practicile ºi politica lor sunt
conforme cu obligaþiile
derivând din dreptul
internaþional ºi sunt
armonizate cu prevederile
Declaraþiei de Principii ºi ale
altor angajamente CSCE.”
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DIVERSITATEA POLITICÃ2.
2.1. SOUVENIR

2.2. STANDARDE INTERNAÞIONALE

Fotografie preluatã de pe www.morguefile.com

• Priviþi sursa 2.1 ºi identificaþi
figurile publice cunoscute de
voi. Asociaþi figurile cu statul
cãruia îi aparþin. Identificaþi
poziþia fiecãruia dintre
personaje ºi scrieþi un enunþ
despre un eveniment în care a
fost implicat.

• Identificaþi tipurile de regimuri
politice promovate de
personajele din imagine. Care
sunt trãsãturile fiecãruia dintre
regimurile politice identificate?
Alcãtuiþi o listã. Organizaþi-vã
în grupe ºi analizaþi un regim
politic dintre cele identificate.
Stabiliþi þãrile în care a funcþio-
nat/funcþioneazã acest regim în
cursul secolelor XX-XXI, avan-
tajele ºi dezavantajele acestuia.

• Dacã aþi fi conducãtorul unui
stat, care dintre regimuri l-aþi
instaura? De ce? Care ar fi
condiþiile de care aþi avea nevo-
ie pentru a putea instaura regi-
mul respectiv? Care ar fi benefi-
ciile acestuia (pentru populaþie,
pentru voi, pentru alþii)?

• Stabiliþi relaþii între persoanele
din imagine. Care este rolul ju-
cat de aceste personaje din
perspectiva dialogului
intercultural?

Documentul reuniunii de la Copenhaga a Conferinþei pentru
Dimensiunea Umanã a CSCE, 1990, apud Gabriel Andreescu, 
Naþiuni ºi minoritãþi, Editura Polirom, Iaºi, 2004, p. 32.

APLICAÞIE
• Stabileºte ideea centralã a sursei 2.2 ºi douã idei secundare. Gãseºte în text câte un argument

pentru fiecare dintre ideile identificate. Prezintã-þi propriul punct de vedere, aducând un
argument pro ºi un argument contra ideii centrale a textului.

• Discutaþi care sunt standardele internaþionale în domeniul drepturilor omului pe care un stat
trebuie sã le respecte, indiferent de regimul politic pentru care opteazã. Ce se întâmplã dacã
acestea nu sunt respectate?



Caricaturã, Könczey Elemér, cotidianul Krónika, 2000.
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2.3. REGIMURI MONARHICE ÎN SECOLUL XX

Þãri Ani Þãri Ani

Portugalia 1910 Coreea 1910

China 1911 Rusia 1917

Germania 1918 Austria 1918

Turcia 1922 Spania 1913-1975

Iugoslavia 1941 Italia 1946

Bulgaria 1946 Albania 1947

România 1947 Egipt 1952

Vietnam 1955 Tunisia 957

Irak 1958 Yemenul de Nord 1962

Burundi 1966 Libia 1969

Cambogia 1970-1993 Grecia
1916-1920,
1924-1935, 1973

Afganistan 1973 Etiopia 1974

Laos 1975 Iran 1979

Principalele monarhii înlãturate în secolul al XX-lea,
http://users.erols.com/mwhite28/monarchy

2.4. FÃRÃ TITLU

Caricaturã, Könczey Elemér, cotidianul Krónika, 2000.

APLICAÞIE
• Studiaþi în grupuri de 4-6 elevi caricaturile date la sursa 2.4.a-b. Care este regimul politic la

care se face referire ºi care sunt caracteristicile acestuia conform imaginilor? Adãugaþi ºi alte
caracteristici ale regimului respectiv.

• Stabiliþi: care sunt statele în care regimul respectiv s-a aflat la putere ºi dacã mai existã azi
state cu acest regim politic.

• Formaþi douã echipe ºi organizaþi o dezbatere cu tema: oamenii trãiau mai bine în perioada
ceauºistã? O echipã argumenteazã rãspunsul pro, cealaltã rãspunsul contra. Dezbaterea are
douã pãrþi. În partea de discurs, un participant din fiecare echipã prezintã argumentele
pregãtite. Participanþii încearcã sã combatã argumentele pãrþii opuse.

• Monarhiile tradiþionale au fost
afectate de schimbãrile din
secolul al XX-lea? Care sunt
aceste schimbãri? În ce fel au
influenþat evoluþia formei de
organizare monarhice? De ce?

• Care sunt diferenþele între
monarhie ºi republicã? Dar ase-
mãnãrile? Aduceþi argumente.

• Existã o formã de organizare
„perfectã”/cea mai bunã?

• Dacã ai avea posibilitatea, ce ai
alege sã conduci: o republicã
sau o monarhie? Organizaþi-vã
în funcþie de opþiuni în douã
grupe. Alegeþi în cadrul
grupului timpul istoric în care
v-aþi situa. Ce prerogative/
atribuþii aþi avea? Cum aþi
exercita puterea? Afiºaþi 
rezultatul discuþiilor din grup.

a. b.
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„Alþi negustori ambulanþi,
turcii ºi bulgarii, vindeau mai
ales dulciuri, alune, cafea,
braga ºi bãuturi rãcoritoare. Se
aprovizionau de la dughene –
bragagerii, risipite prin
mahalale, adevãrate laboratoare
de cofetãrie. Acolo se fãceau
mari cantitãþi de rahat, nuga cu
nãut, cu susan, cu alune, «bigi-
bigi» – «un fel de lumânãri
groase din cocã de rahat,
închegatã cu zahãr legat ºi
prinsã pe sferturi de nuci
înºirate pe sfoarã». Cei ce
vindeau pe strãzi aceste pro-
duse, în coºuri cu câte o tavã
având multe despãrþituri
pentru diferitele dulciuri, erau
mai mult turcii, în port
oriental, cu ºalvari ºi fes roºu,

care fãceau deliciul copiilor.
Adesea ei aveau în mâna
dreptã ºi o doniþã cu bragã,
rãcitã de un bulgãre plutitor 
de gheaþã. Braga se fãcea din 
mei ºi zahãr. [...]
Vara, pe strãzile capitalei,
apreciatã de toate vârstele, era
limonada. Turnatã din vase
speciale în pahare ieftine,
limonada era fabricatã din apã,
la care se adãuga suc de
lãmâie, gheaþã ºi zahãr ars
pentru culoare. «ºampania
rece!...douã la cinci!...numai
zeamã de lãmâie...o vând sã nu
mai rãmâie...», striga
limonagiul, ºi se ºi strângea
lumea în jurul lui. Grecii ºi
macedonenii vindeau 
covrigi ºi plãcinte.”
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DIVERSITATEA SOCIALÃ3.
3.1. ÎNCEPUT DE SECOL ROMÂNESC

3.2. BUCUREªTIUL DE ODINIOARÃ

• Identificaþi ocupaþiile
persoanelor prezentate în sursa
3.1. Care sunt elementele pe
care vã bazaþi? Explicaþi.

• Puteþi enumera ºi alte structuri
sociale prezente în România
interbelicã?

• Care a fost ponderea diferitelor
structuri sociale în România
secolului XX? Care era statutul
pe care îl aveau în societate?

• Cum trãiau oamenii în marile
oraºe, cum era Bucureºtiul
începutului de secol XX? Cum
trãiesc azi? Stabiliþi cinci
asemãnãri ºi cinci diferenþe.

• Scrie un text cu titlul „O zi de
duminicã în Bucureºti”, care sã
aibã ca ºi personaje principale
persoanele prezentate 
în imagine.Carte poºtalã, Teatrul Naþional, Bucureºti, 1917.

www.ici.ro/romania/ro/bucuresti

• Citeºte sursa 3.2 ºi înscrie 
într-un tabel categoriile de
vânzãtori ambulanþi, etnia
acestora ºi tipul de produse 
pe care îl comercializau.

• Gãseºte exemple care sã arate
diversitatea existentã în
localitatea ta. Lista poate
include: limbile vorbite,
credinþe, mâncare, evenimente
culturale etc. Comparã
rezultatul cu informaþiile
prezentate în sursa 3.2. Noteazã
concluziile la care ai ajuns.
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„La sate, viaþa curgea relativ
simplu: soþii se apucau de
muncã la 2-3 zile dupã nuntã.
Cel mai adesea erau nevoiþi 
sã-ºi termine casa, pe care
bãrbatul o primise în dar de
nuntã de la pãrinþii sãi. Urma
aranjarea interiorului, a bucã-
tãriei, precum ºi a anexelor.
Rareori se întâmpla ca soþul 
sã-ºi sãrute nevasta ºi sã-i facã
declaraþii de dragoste. Copiii
erau concepuþi dupã o zi de
muncã, aproape din instinct.
[...] Dupã o sãptãmânã de
muncã, duminica, soþii
mergeau împreunã la bisericã.
La întoarcerea spre casã,
bãrbatul se oprea la cârciumã,
sã mai stea de vorbã cu
oamenii din sat, sã afle noutãþi
despre impozite, taxe, politicã.
Nevasta mergea acasã, pentru a
da apã ºi mâncare la animale ºi
la pãsãri, aºteptându-ºi soþul
cu mâncarea caldã pe plitã.[...]

La oraº, viaþa de familie era
mult mai diversificatã. [...]
Cãsãtoriile se fãceau, de regulã,
într-un cerc închis, iar relaþiile
conjugale se înscriau în
anumite cutume.
Tinerii cãsãtoriþi dormeau în
acelaºi pat cam 5-6 luni, dupã
care fiecare îºi stabilea camera
proprie. În cursul nopþii îºi
fãceau «vizite» din dragoste
sau din obligaþie, care se rãreau
o datã cu trecerea anilor.
Dimineaþa, soþul se trezea 
mai devreme, servitoarea îi
pregãtea cafeaua (sau ceaiul) ºi
gustarea; dupã micul dejun,
bãrbatul intra în camera soþiei,
pe care o sãruta pe frunte,
dupã care pleca la serviciu.
Doamna se trezea mai târziu
(pe la orele 9-10), îºi bea
cafeaua, pregãtitã de servitoare,
«se aranja» (machia), dupã care
ieºea în oraº pentru o plimbare
prin centru...”
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3.3. VIAÞA COTIDIANÃ ÎN PERIOADA INTERBELICÃ

3.4. VECHIUL SIBIU

Familia în România interbelicã, în Ioan Scurtu, Viaþa cotidianã a
românilor în perioada interbelicã, Ed. Rao, Bucureºti, 2001, pp.142-143.

• Studiazã sursa 3.3 ºi noteazã în
caiet: „Lucrul pe care l-am
reþinut în mod special este...”;
„O idee nouã/o descoperire pe
care am fãcut-o este...”; „Acum
am înþeles.../Mi-e neclar...”; „Un
lucru pe care l-am învãþat ºi pe
care îl pot folosi în afara ºcolii
este...”; „Legãturile pe care le
pot face cu alte lucruri pe care
le ºtiu sunt...”

• Organizaþi-vã în grupuri de câte
4-6 elevi; jumãtate dintre
grupuri vor discuta viaþa
cotidianã la þarã, iar celelalte,
viaþa cotidianã la oraº în
perioada interbelicã 
(5 min.). Stabiliþi în cadrul
grupurilor douã aspecte ale
vieþii cotidiene cu care sunteþi
de acord/vã plac, ºi douã care vã
deranjeazã. Motivaþi.

• Stabiliþi în perechi douã
aspecte ale vieþii cotidiene, 
care existã ºi azi, ºi douã 
care au dispãrut. Descrieþi.

• Eºti personajul din capãtul
strãzii prezentate în sursa 3.4.
Povesteºte ce vezi în timpul
plimbãrii. Descrie tipul de
construcþii prezente în imagine.
Poþi constata anumite particu-
laritãþi în modul de construire a
caselor? Explicã. Descrie
mijloacele de transport 
care apar în imagine.

• Care este structura etnicã a
oraºului în perioada 
interbelicã? Dar azi?

• Imagineazã-þi cã te-ai mutat de
curând de la sat la oraº. Scrie o
scrisoare unui prieten, care sã
exprime pãrerea ta despre 
viaþa la oraº.

Carte poºtalã, Sibiu, sf. sec. XIX.
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„August, 2001
Primul contact cu rromii din
Satchinez. Cãldurã sufocantã.
Aproximativ 40 grade Celsius.
Bordeie dãrãpãnate, miros
acru-amar, feþe înnegrite, copii,
mulþi copii. Majoritatea goi.
Majoritatea murdari. Majo-
ritatea plini de pãduchi. [...]
Noiembrie-Decembrie, 2001
Frig de crãpau pietrele, -15
grade Celsius. Trei geci, bocanci,
douã perechi de pantaloni,
mãnuºi, cãciulã. Muream de
frig. În faþa mea, o fetiþã de 6
ani. Goalã. Cãmaºa de corp era
singurul articol de îmbrãcã-
minte de pe ea. Foc. Groazã.
Foc. Durere. Milã. Milã. Milã.
Apare un alt copil, mai mic. Cu
o cãmaºã de noapte pe el. Tre-
murã din toate încheieturile.

Tremurã ca speriat de ceva.
Acel ceva era frigul. La un
moment dat am fost înconjuratã
de copii golanii tremurânzi. Pe
Anca a bufnit-o plânsul!
Doream sã fug. Ceva mã þinea
lipitã de imaginea ireal de
realã. Vroiam sã urlu, sã urlu...
sã urlu. Sã înjur sistemul, sã-i
înjur pe parlamentarii ghiftuiþi,
îmbrãcaþi în haine de urs. Sã-i
înjur pe pãrinþi, pe pseudopã-
rinþi. Frigul mi-a topit glasul ...
Mi-a fost ruºine. Ruºine pentru
hainele ºi îmbrãcãmintea mea.
Ruºine pentru goliciunea lor.
Ruºine pentru neruºinarea
celor din jur. Ruºine pentru
incapacitate, pentru
indiferenþã, pentru cinism ºi
promisiuni, pentru vorbe
goale. Ruºine cã exist.”

DIVERSITATEA ETNO-CULTURALÃ4.
4.1. SÃPTÃMÂNA DIVERSITÃÞII

4.2. FÃRÃ COMENTARII

• Studiaþi sursa 4.1 ºi stabiliþi
care grup etnic este reprezentat
în imagine.

• Care sunt etniile care trãiesc în
comunitatea voastrã? 
Dar în România?

• Ce informaþii aveþi despre
relaþiile dintre evrei/maghiari/
romi ºi români în cursul istori-
ei? Identificaþi douã momente
„bune” ºi douã momente „rele”
în istoria acestei relaþii.

• Descrieþi relaþia dintre evrei/
maghiari/romi/germani ºi
români azi, utilizând denumiri
sau simboluri florale.

• Puteþi identifica momente în
cursul istoriei în care grupurile
menþionate au contribuit la
dezvoltarea spaþiului românesc?

• Ce ºtiþi despre limba vorbitã de
cele trei grupuri etnice?
Cunoaºteþi cuvinte care provin
din aceste limbi?

• Foloseºte internetul pentru a
obþine date despre judeþele
unde ponderea diferitelor
grupuri etnice este mai
însemnatã. Apoi creeazã o hartã
care sã ilustreze acest lucru.

Proiectul „Sãptãmâna diversitãþii”, 2005, Bucureºti, www.dri.gov.ro

Cristina Trif, Cu romi, despre romi ºi gadjii. În Periam ºi Satchinez,
Institutul Intercultural Timiºoara.

• Care crezi cã sunt ºansele de
reuºitã în viaþã ale persoanelor
prezentate în sursa 4.2? Putem
noi face ceva?

• Selecteazã din text trei elemente
care descriu acest grup etnic.
Stabiliþi în grupuri de 4-6
persoane cel puþin trei elemente
pe care le cunoaºteþi voi despre
istoria romilor.

• Cunoaºteþi situaþii în istorie în
care persoane aparþinând acestui
grup au fost „favorizate”? Dar
situaþii în care au fost „nedrep-
tãþite”? Notaþi douã situaþii pen-
tru fiecare afirmaþie ºi discutaþi.
Care este situaþia romilor azi?
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4.3. STRUCTURA ETNO-DEMOGRAFICÃ A ROMÂNIEI

Structura etnicã a populaþiei
Români 19,399,597 89.47%
Maghiari 1,431,807 6.60 %
Romi 535,140 2.46 %
Ucraineni 61,098 0.28 %
Germani 59,764 0.27 %
Ruºi 35,791 0.16 %
Turci 32,098 0.14 %
Tãtari 23,935 0.11 %
Sârbi 22,561 0.10 %
Slovaci 17,226 0.07 %
Bulgari 8,025 0.03 %
Croaþi 6,807 0.03 %
Greci 6,472 0.02 %
Evrei 5,785 0.02 %
Cehi 3,941 0.01 %
Polonezi 3,559 0.01 %
Italieni 3,288 0.01 %
Chinezi 2,243 0.01 %
Armeni 1,780 0.0 %
Ceangãi 1,266 0.0 %

Total 21,680,974

Structura dupã limba maternã
Românã 19,736,517 91.03%
Maghiarã 1,443,970 6.66 %
Rromanes 237,570 1.09 %
Ucraineanã 57,407 0.26 %
Germanã 44,888 0.20 %
Rusã 29,246 0.13 %
Turcã 28,115 0.12 %
Tãtarã 21,272 0.09 %
Sârbã 20,411 0.09 %
Slovacã 16,027 0.07 %
Bulgarã 6,735 0.03 %
Croatã 6,355 0.02 %
Greacã 4,170 0.01 %
Evreiascã 951 0.0 %
Cehã 3,381 0.01 %
Polonezã 2,690 0.01 %
Italianã 2,531 0.01 %
Chinezã 2,266 0.01 %
Armeanã 721 0.0 %
Altã limbã 13,621 0.06 %

Total 21,680,974

Structura populaþiei dupã religie
Ortodoxã 18,817,97 86.79 %
Romano-catolicã 1,026,42 4.73 %
Reformatã 701,077 3.23 %
Penticostalã 324,462 1.49 %
Greco-catolicã 191,556 0.88 %
Baptistã 126,639 0.58 %
Adventistã de ziua a ºaptea 93,670 0.43 %
Musulmanã 67,257 0.31 %
Unitarianã 66,944 0.30 %
Creºtinã dupã Evanghelie 44,476 0.20 %
Creºt. de rit vechi 38,147 0.17 %
Evanghelicã lutheranã 27,112 0.12 %
Evanghelicã 18,178 0.08 %
Evanghelicã de confesiune augustanã 8,716 0.04 %
Mozaicã 6,057 0.02 %
Altã religie 89,196 0.41 %
Fãrã religie 12,825 0.05 %
Atei 8,524 0.03 %
Nedeclaratã 11,734 0.05 %
Total 21,680,974

Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturalã
http://www.edrc.ro/recensamant.

• Studiazã datele ºi rãspunde la
urmãtoarele întrebãri: Ce fel de
informaþii reies despre fiecare
grup etnic? Care sunt grupurile
etnice cu cea mai mare podere
în structura populaþiei
României? Care a fost ponderea
acestor grupuri la începutul
secolului al XX-lea?

• Comparã datele ºi cautã
legãturi. Care este legãtura
dintre numãrul etnicilor
maghiari ºi vorbitorii de limbã
maghiarã? Dar în 
cazul romilor?

• Interpreteazã informaþiile.
Elaboreazã douã enunþuri despre
maghiari ºi germani 
bazate pe sursã.

• Închipuie-þi cã þi s-a cerut o
prezentare despre un aspect al
diversitãþii culturale din
România. Prezentãrile
multimedia comunicã
informaþii într-o varietate de
forme, atât audio, cât ºi video.
Faza de planificare, care
precede prezentarea, este cea
mai importantã. Se face un
plan, se aleg mijloacele care vor
fi utilizate, se planificã
eventuale interviuri ºi ºedinþe
de fotografie, se aleg imaginile
care vor fi utilizate ºi se alege
muzica de fond.

Paºi de urmat:
1. Proiecteazã conþinutul:
a) Pe ce teme/aspecte te-ai putea
axa?; b) Ce aspecte ai putea
aborda pentru fiecare temã?
2. Planificã un scenariu. Trebuie

sã alegi o metodã de
prezentare, fie a unui singur
narator, fie comentarii ale
persoanelor intervievate, sau o
combinaþie a celor douã. Care
sunt avantajele ºi dezavantajele
folosirii unui singur narator?

3. Fã o listã pentru interviuri,
imagini ºi muzicã.

a) Ce imagini s-ar potrivi cu
conþinutul ºi atmosfera fiecãrei
pãrþi?; b) Ce fel de oameni ai
putea intervieva?; c) Ce fond
muzical s-ar potrivi?
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„Mã numesc Jancik ªtefan,
sunt unicul copil, fiu al
pãrinþilor mei, ªtefan ºi
Susana, nãscutã Juhas. M-am
nãscut la 9 octombrie 1922.
Ce copilãrie am avut pâna la
vârsta de trei ani nu þin minte.
Dar, în ziua de 3 octombrie,
mama mea m-a îmbrãcat
frumos, m-a luat de mânã ºi
m-a dus la grãdiniþã. Sincer sã
fiu, ºi nu condamn pe nimeni,
nu mulþi copii au fost atunci la
grãdiniþã. Din diferite motive.
Ce au fost, au fost copii ai
intelectualitãþii de atunci,
din Nãdlac, ai unor meseriaºi,
printre care am fost ºi eu. Am
fost un copil viu, zburdalnic ºi,

aºa cum se spune, cãzut pe
picioarele mele. Acest timp a
durat trei ani de zile, pânã la
vârsta de ºase ani, când a fost
sãrbãtorirea terminãrii
ultimului an de grãdiniþã.
Pe mine, ca minoritate slovacã,
m-au pus sã recit poezia «Sunt
român». Dacã nu vã supãr, o
recit: «Sunt român, român voi
fi,/ Pânã lumea lume-o fi./
Pentru þarã, pentru neam,/
Bucuros dau tot ce am./
Dau ºi sânge, dau ºi viaþã,/
Dau ºi-avere cu plãcere/ Cãci
nimic nu-i mai frumos,/ Mai
plãcut ºi de folos...» Puncte,
puncte, mai departe nu mai
þin minte.”

4.4. „PE MINE, CA MINORITATE SLOVACÃ, M-AU
PUS SÃ RECIT POEZIA SUNT ROMÂN“

Interviu realizat de Silvia Lehoczká, Institutul Intercultural Timiºoara.
Minoritãþi: identitate ºi coexistenþã, ediþie bilingvã, Timiºoara, 2000.

„Conform art. 13 din constituþia
þãrii, «limba de stat a Republicii
Moldova este limba moldove-
neascã». [...]«Dacã înþeleg foarte
bine ce vorbesc românii, atunci
prin ce limba moldoveneascã
este diferitã de cea românã?».
Desigur, pentru o populaþie care
mai mult de 50 de ani nu a ºtiut
sã gîndeascã decît prin ideologia
partinicã, exprimatã printr-un
singur model de lucru intelec-
tual – cel impus de birocraþia de
partid, unicul rãspuns corect la
întrebarea «ce limbã vorbim?»
poate veni doar din partea
«conducerii» statului.
La întrebarea propusã mai sus,
guvernãrile care s-au perindat la
conducerea þãrii au rãspuns în

mod diferit. Astfel, din 1989
pînã în prezent, concepþia
asupra limbii vorbite de moldo-
veni a cunoscut modificãri sub-
stanþiale – de la limba românã
s-a ajuns la cea moldoveneascã.
Fãrã a face referire la crunta
politicã de deznaþionalizare din
RSSM ºi raþiunile politicii
naþionale din Uniunea Sovi-
eticã, actualul partid de
guvernãmînt (Partidul
Comuniºtilor din Moldova)
susþine morþiº faptul cã denu-
mirea limbii de stat trebuie sã
aibã corespondenþã în denumi-
rea þãrii. Adicã, în limitele
Republicii Moldova se vorbeºte
limba moldoveneascã, iar în li-
mitele României limba românã.”

4.5. LIMBA VORBITÃ DE MOLDOVENI

• Citeºte sursa 4.4 ºi precizeazã-þi
opinia faþã de ideea expusã.
Formuleazã douã argumente
pentru punctul tãu de vedere.

• Dacã tu ai fi educatorul lui
Jancsik ªtefan, cum ai proceda?
Dar dacã ai fi Jancik ªtefan?

• Daþi exemple de conflicte care
au fost determinate de
diversitatea lingvisticã.
Cunoaºteþi ºi conflicte datorate
altor forme ale diversitãþii?

• Conflictele etnice au luat
diferite forme, mergând pânã la
„curãþarea etnicã” din Bosnia.
Cum se poate încuraja armonia
între diferite etnii în interiorul
graniþelor lor?

Alegeþi: sunt total de
acord/parþial sunt de acord/nu
sunt de acord. Argumentaþi.
• Diversitatea lingvisticã este o

sursã de conflicte; ar trebui sã
existe o singurã o limbã,
universalã, sau cel puþin o
limbã de comunicare auxiliarã
utilizatã pe întregul glob.

• Crearea limbilor moderne ºi
standardizarea/uniformizarea
lingvisticã în modernitate este
inumanã ºi diabolicã.

• Diversitatea lingvisticã este o
valoare în sine, ca ºi
biodiversitatea.

• Fiecare limbã are o valoare în
sine ºi trebuie protejatã ca o
operã de artã.

• Limba este esenþialã pentru
popoare ºi naþiuni; limba este
legatã de identitate, culturã ºi
memorie; distrugerea limbii
reprezintã un genocid cultural.

• O anumitã limbã este superioarã
tuturor celorlalte pentru cã
exprimã adevãruri, valori morale
ºi spirituale; ar trebui sã devinã
universalã doar pentru religie.

• O anumitã limbã asociatã cu un
limbaj filosofic superior ori cu
un sistem social superior ar tre-
bui sã devinã limbã universalã.

• O limbã universalã sau aproape
universalã, care a existat în
trecut, ar trebui restauratã.

Moldova Noastrã, 24 septembrie 2004, Centrul de Monitorizare ºi
Analizã Strategicã, www.mdn.md/cultural.
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„Când Shak întâlneºte fete,
culoarea pielii sau religia nu
mai conteazã. De obicei, sã
încerce sã convingã fete musul-
mane sã-i acorde o întâlnire este
dificil. Shak înþelege asta, ºi

spune cã nici el însuºi nu ºi-ar
lãsa fiica sã aibã întâlniri seara.
Dar este convins cã se va cãsã-
tori cu o femeie musulmanã.
– Este important pentru mine
sã mã cãsãtoresc cu cineva care
împãrtãºeºte valorile mele ºi
este o mamã bunã pentru
copiii mei. Femeia are treaba
cea mai grea. Bãrbatul trebuie
doar sã procure banii pentru
familie, în vreme ce femeia
trebuie sã creascã copiii.
Femeia cu care mã voi cãsãtori
trebuie sã fie bine educatã, ºi
când vom avea copii vreau ca
ea sã stea acasã ºi sã aibã grijã
de treburile casnice. Femeile
sunt mai bune decât bãrbaþii.”

5.1. CINEVA CARE ÎMPÃRTÃªEªTE VALORILE MELE

Mohammed Saidul Alam Shaku, 

„Saºii au muncit din greu; doar
iarna aveau timp sã-ºi organi-
zeze sãrbãtori” (H.S., pensionar,
studii superioare, sas). Munca,
vãzutã ca valoare socialã ºi
moralã, este unul dintre cliºeele
de autoidentificare ale saºilor.
Pentru o comparaþie cu româ-
nii, implicit mai «leneºi», J.S.,
þãran sas, s-a arãtat intrigat de
faptul cã aceºtia nu au lucrat în
ziua a doua de Paºti, deºi era
vreme frumoasã. «Vremea nu
aºteaptã dupã cum au oamenii
sãrbãtoare. Aºa, dupã ce le-a tre-
cut Paºtele, timpul s-a stricat.»
De celaltã parte, iatã ºi punctul
de vedere al românilor

ortodocºi, exprimat printr-o
legendã ale cãrei variante s-au
înregistrat în nenumãrate
rânduri: munca la fân de
Sfântul Ilie este interzisã (alte
activitãþi sunt permise) sub
ameninþarea cã se supãrã
sfântul dacã nu este respectat.
Într-un an, de ziua sfântului,
vremea era prielnicã muncii,
prin urmare, un sas a nesocotit
avertizarea vecinului român
numind în derâdere
sãrbãtoarea «sfântul Ilie al
românilor». Dar pedeapsa
sfântului nu a întârziat ºi sasul
nesãbuit a fost trãsnit, iar
cãpiþele i-au luat foc.”

DIVERSITATEA RELIGIOASÃ5.
• Citeºte sursa 5.1. Scrie o listã cu

enunþuri/cuvinte, prin care îl
descrii pe Mohammed Saidul
Alam Shaku (ex. tânãr, are
prietene etc.). Scrie o listã cu
enunþuri/cuvinte, prin care îl
descrii pe colegul/colega ta de
bancã (ex. elev, îi place muzica
etc.). Crezi cã existã asemãnãri
sau diferenþe mari între colegul
tãu ºi Mohammed, care se dato-
reazã religiei acestora? Fã o listã
cu ele. Cum influenþeazã religia
viaþa noastrã? Dar viaþa ta?

• Care sunt valorile pe care le
împãrtãºeºte tânãrul musul-
man? Eºti de acord cu ele?

• Stabileºte trei asemãnãri ºi trei
diferenþe care existã între
religia lui Mohammed Saidul
Alam Shaku ºi religia ta.

• Fã o listã cu 10 valori care crezi
cã sunt împãrtãºite de oameni
din jurul tãu. Comparã propria
listã cu cea a colegilor tãi.

• Citeºte sursa 5.2 ºi scrie douã
afirmaþii despre modul în care
românii ºi saºii sãrbãtoresc
Paºtele. Care atitudine e mai
aproape de ceea ce crezi ºi faci
tu, de obicei? Explicã.

• Cerceteazã ºi scrie o lucrare de
cca 1-2 pagini care sã surprindã
asemãnãri ºi diferenþe în
privinþa sãrbãtorilor religioase
la români ºi saºi, români ºi
maghiari, saºi ºi maghiari.Articol de Laura Jiga Iliescu, în Ghid de politici interculturale

Humanitas Educaþional, Educaþia 2000+, 2005, pp.77-78.

www.discoveringdiversity.org
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„– Cum se numeau pãrinþii
dumneavoastrã?
– Tata Vilimir, iar mama
Darinca. Bunicul din partea
mamei se numea Arsenie Rosici,
iar bunica Zorca Rosici. Din
partea tatãlui, bunicul se numea
Miºa Cacic, iar bunica Marina.
– Cum se numeºte soþia
dumneavoastrã?
– Angelca Cacic. În cãrþile
«Grünbuch», în timpul Austro-
Ungariei, numele meu, Cacic, o
fost asa: «Kaczsicsty». Când o
venit România aici, în Banat,
mi-o pus Cacic ºi-o scurtat tot
acolo. Am un extras de la cartea

de naºtere ºi acolo e Cacig, cu
«g» la urmã. E greºit.[...]
– În ce limbã vorbiþi în familie?
– În sârbeºte. Iar acuma, de
când avem ginere românaº,
Radu, el nu ºtie sârbeºte, mai
vorbim ºi în româneºte.[...]
– Este vreo diferenþã între
calendarul ortodox sârb 
ºi cel românesc?
– Da, sunt treisprezece zile
diferenþã. Noi þinem calendarul
vechi, suntem cu treisprezece
zile în urmã faþã de calendarul
românesc. Dar tot aceleaºi
sãrbãtori sunt. Noi avem o
sãrbãtoare de sfinþire a
animalelor de Sf. Ilie. ”

5.3. „CÂND AM FOST PE FRONT M-AM RUGAT PUTERII DUMNEZEIEªTI”

Interviu realizat de Adrian Onica, în 10 iulie 2000, la Timiºoara, cu
Milivoi Cacic, preot ortodox sârb, jud. Arad, Institutul Intercultural
Timiºoara. Minoritãþi: identitate ºi coexistenþã, ediþie bilingvã, 2000.

• Studiazã sursa 5.3 ºi sursele
din tema 3, referitoare la cele
mai importante confesiuni
religioase din România.
Identificã împreunã cu colegii
care este religia principalelor
grupuri etnice din România.

• Puteþi enumera cel puþin trei
sãrbãtori religioase importante
în România?

• Vei lua un interviu, împreunã cu
un alt coleg. Pregãtiþi o serie de
întrebãri pe care le veþi adresa
unor colegi de clasã. Începeþi
prin a decide pe cine aþi vrea sã
intervievaþi. Alegeþi doi colegi.
Rugaþi-i sã vã ofere informaþii
despre credinþele lor religioase,
despre valorile lor. Faceþi-le un
portret, pe care îl veþi prezenta
în clasã fãrã sã spuneþi despre ce
persoane este vorba. Colegii vor
încerca sã ghiceascã.

• Poþi lua un alt interviu.
Pregãteºte o serie de întrebãri
pe care le vei adresa unor
persoane din diverse medii:
artiºti, politicieni, oameni de
ºtiinþã etc., care trãiesc în
comunitatea ta. Alege patru
asemenea persoane publice
binecunoscute de cãtre colegii
tãi ºi roagã-i sã îþi vorbeascã
despre valorile lor spirituale.
Lucraþi în echipã ºi publicaþi
interviurile în revista ºcolii.

Invitaþie la Farsang, sãrbãtoare a maghiarilor ºi saºilor, odatã cu începutul
primãverii. Cu ºase sãptamâni înainte de Paºti, în prima zi, duminica, tinerii din
sate, costumaþi ºi cu mãºti cât mai hazlii, umblã pe la casele oamenilor, pentru a
strânge bani sau diferite produse. Procesiunile se încheie în a treia zi, cu
protagoniºtii costumaþi în preoþi. Sãrbãtoarea se încheie cu un mare bal.
www.caferodin.hu/

5.4. SÃRBÃTORI RELIGIOASE – FARSANG

Fã o listã cu cele mai importante
sãrbãtori religioase care au loc în
comunitatea în care trãieºti.
Noteazã datele acestora ºi par-
ticipã cu prietenii sau colegii.
Participã la o sãrbãtoare
religioasã organizatã de alþii decât
cei din religia/confesiunea ta.
Noteazã, apoi, într-un jurnal, cum
te-a schimbat aceastã experienþã.
Ce lucruri ai aflat despre celãlalt?
Ce ai aflat despre tine? Invitã ºi
tu pe cineva sã celebreze
împreunã cu tine o zi importantã
în calendarul tãu religios.
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”Anul 1939-1940 era începutul
nebuniei cu originile etnice ºi
la început a mers foarte lejer ºi
balcanic. A venit de la primã-
ria municipiului o brigadã din
doi oameni cu o fiºã imensã ºi
cei doi conþopiºti ne-au stabilit
originea etnicã. Mama mea are
un bunic german, un bunic
maghiar, o bunicã franþuzoaicã
ºi o bunicã hanacã. Hanacii
sunt un fel de pemi de lângã
Bolomuz. Apoi ei s-au «scãr-
pinat la cap», ce sã facã, ce sã
decidã, ºi în fine au decis-o ca
fiind nemþoaicã, fiindcã tata
tatãlui ei era neamþ. Tatãl meu
este iarãºi din Bacica de lângã
Dunãre, între Dunãre ºi Tisa.
Bacica era un orãºel foarte
colorat. Zâmbind, au început
sã spunã ºi ei. Bunicii care tot
aºa erau, amestecaþi, dar dat

fiindcã tatãl tatãlui era
maghiar, pe un principiu
paternalist, patriarhal, au
stabilit cã tata este tot ungur.
Nu uit fiindcã «vãd» ºi acum
«poza» tipului care era ºeful
brigãzii, care era cu un creion
chimic în mânã ºi cu un arc
mare dorea sã-l punã în buzu-
nar, ºi când era cu creionul
sus, zice celãlalt: «Stai dom-
nule, mai e ºi copilul!», la care
tipul a lãsat sã cadã creionul ºi
disperat s-a uitat la maicã-mea
ºi zice: «Doamnã, dumneavoas-
trã l-aþi fãcut, spuneþi-mi ce e,
fiindcã eu nu mã mai descurc!».
Aºa încât ideea aceasta de a
cãuta originile etnice este o
«tâmpenie». În primul rând este
irealã. Pe de altã parte nici nu se
poate dovedi, la urma urmei.”

INTERFERENÞE CULTURALE6.
6.1. FÃRÃ TITLU

6.2. MEMORIILE UNUI OFIÞER

Caricaturã, Könczey Elemér, cotidianul Krónika, 2000

• Studiazã sursele 6.1-6.2.
Stabileºte etnia maiorului
Julius Metz. Cunoºti cazuri de
cãsãtorii mixte? Ai accepta sã te
cãsãtoreºti cu cineva care are
altã religie sau etnie? Care ar fi
posibilele consecinþe?

• Ce îþi sugereazã caricatura? Dã-i
un titlu.

• Scrieþi un eseu argumentativ cu
tema „Când îþi alegi partenerul
trebuie sã alegi pe cineva de
aceeaºi etnie.” / Scrieþi fiecare
ce poziþie aveþi în aceastã
problemã (5 min.). / Formaþi
perechi ºi citiþi-vã unii altora
paragrafele. Cel care ascultã
trebuie întâi sã reformuleze
poziþia celuilalt ºi apoi sã
spunã ce argumente s-ar aºtepta
sã audã pentru a fi convins sã
adopte acea poziþie. (5 min.) /
Scrieþi-vã argumentele, dar nu ºi
concluziile (10 min.). / Citiþi-vã
acum lucrãrile unul altuia. Cel
care ascultã face comentarii
legate de validitatea argumen-
telor aduse (5 min.). / Scrieþi-vã
concluziile (10 min.). / Citiþi
eseul partenerului (5 min.) /
Revizuiþi lucrãrile (5 min.).

• Lucrezi la o revistã pentru
adolescenþi ºi editorul þi-a 
cerut sã scrii un articol de douã
pagini despre cum moda,
mâncarea, muzica, arta ºi alte
aspecte ale vieþii sunt
influenþate de vecinãtatea cu
alte culturi. Gãseºte informaþii
suplimentare despre subiect,
fotografii, tabele ºi alte
materiale vizuale care te-ar
putea ajuta. Foloseºte-þi notiþele
pentru a trasa linia articolului.
Fã o ciornã. Roagã-þi un coleg
sã joace rolul editorului ºi sã
facã niºte comentarii. Apoi
pregãteºte-þi articolul 
pentru publicare.

Memoriile maiorului Julius Metz, www.memoria.ro
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„În funcþie de locul natal, ger-
manii aflaþi în afara graniþelor
României se reunesc anual sau
tot la doi ani în România sau
Germania cu ocazia chirvaiului
sau a zilei când altãdatã se
organiza chirvaiul (Kirchweih),
echivalent al rugii sau nedeii
(sãrbãtorite de sârbi ºi români).
Dintr-o sãrbãtoare religioasã, ce
reuneºte comunitatea întreagã
ºi intensificã sentimentul apar-
tenenþei la comunitatea localã,
azi chirvaiul e tot mai mult o
sãrbãtoare organizatã, de obicei
la altã datã decât cea prescrisã
de calendarul iniþial (în care
era legatã de hramul bisericii ºi
cel mai adesea de un sfânt de
toamnã). E deplasat în lunile
de varã, de concediu, când mai
multã lume poate participa ºi
îºi pierde astfel caracterul de-

marcator de sãrbãtoare a recol-
tei sau a încheierii sezonului
de munci agricole.[...]
În satele mixte din punct de
vedere etnic, tradiþia voia ca
fiecare sã participe la sãrbãtoa-
rea celuilalt. Aºa s-a ajuns ca
Paºtele sã fie sãrbãtorit într-o
comunitate localã în care trãiau
sârbi (sau români) ortodocºi ºi
germani (sau maghiari) catolici,
în douã rânduri, iar carnavalul
de Lãsata Secului (Farsang) sã
se extindã de la catolici (ger-
mani) la ortodocºi (români ºi
sârbi) în sudul Banatului.
Românii participau ºi ei la
Balul Strugurilor organizat de
maghiari ºi aceºtia la sãrbãto-
rile românilor în satele în care
convieþuiau. Sãrbãtorile au fost
cadrul cel mai propice achizi-
þiilor de ordin intercultural.”

6.3. SÃRBÃTORILE

6.4. HANUL TÂRGOVEÞILOR. CLIªEE

www.intercultural.ro

• Cunoaºteþi sãrbãtori religioase
care conþin elemente preluate
de la alte etnii?

• Aveþi prieteni din alte etnii sau
de alte religii? Existã în comu-
nitatea unde locuiþi ºi alte
grupuri etnice? V-au influenþat
în vreun fel obiceiurile?

• Identificaþi în imagine elemente
considerate, în general, ca fiind
specifice culturii române.
Existã elemente pe care le-aþi
întâlnit ºi la alte culturi?

• Identificaþi cel puþin 3 alte
elemente împrumutate de la
alte culturi, precum ºi cultura
de unde s-au realizat împru-
muturile (mâncãruri, expresii,
elemente de folclor etc.).

• Cunoºti regionalisme (ex.
videre=gãleatã, porodici=roºii,
fedeu=capac de oalã,
ocoº=descurcãreþ,
firhang=perdele,
apotecar=farmacist) inspirate
din limba altor etnii? Identificã
provenienþa acestora. Dar
ciºmea, ciulama, ciubuc,
mahala, sarma din ce limbã
crezi cã provin? În ce împre-
jurãri au pãtruns aceste cuvinte
în limba românã? Cunoºti ºi
alte împrumuturi de acest tip?

• Dacã vorbiþi acasã o altã limbã
decât limba românã sau vorbiþi
mai mult de o singurã limbã,
stabiliþi dacã în limba vorbitã de
voi au pãtruns cuvinte din limba
românã. Faceþi o listã cu ele.

• Cãutaþi în dicþionare/enciclo-
pedii ºi gãsiþi ºi alte cuvinte
împrumutate din alte limbi.

Constantina Mihãilã, Concursul de arte vizuale Valori româneºti-valori europene
organizat de Delegaþia Comisiei Europene ºi Centrul Internaþional pentru Artã
Contemporanã, 2005, www.infoeuropa.ro

DIVERSITATEA – RESURSÃ ÎN CONSTRUCÞIA EUROPEANÃ?
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„Articolul 1. Semnificaþia
toleranþei
1.1. Toleranþa este respectul,
acceptarea ºi aprecierea bogã-
þiei ºi diversitãþii culturilor
lumii noastre, felurilor noastre
de expresie ºi manierelor de
exprimare a calitãþii noastre de
fiinþe umane. Ea este încurajatã
prin cunoaºterea, deschiderea
spiritului, comunicaþie ºi liber-
tatea gândirii, conºtiinþei ºi
credinþei. Toleranþa este armo-
nia în diferenþe. [...] Toleranþa
e o virtute care face ca pacea sã
fie posibilã ºi care contribuie la

înlocuirea culturii rãzboiului
cu o culturã a pãcii.
1.2. Toleranþa nu e nici conce-
sie, nici condescendenþã ori
indulgenþã. Toleranþa este, mai
ales, o atitudine activã generatã
de recunoaºterea drepturilor
universale ale persoanei umane
ºi libertãþilor fundamentale ale
altora. În nici un caz, toleranþa
nu poate fi invocatã pentru a
justifica violarea acestor valori
fundamentale. [...] proclamãm
solemn ziua de 16 noiembrie
Zi Internaþionalã a Toleranþei.”

PROVOCÃRILE DIVERSITÃÞII. 
CE SPUN DOCUMENTELE?7.

7.1. DECLARAÞIA PRINCIPIILOR TOLERANÞEI

Declaraþia statelor membre ale ONU pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã,
1995, legislatie.resurse-pentru-democratie.org/principii_toleranta.php

7.2. A ÎNVÃÞA SÃ TRÃIM ÎMPREUNÃ

„18. Procesul de reformã ar tre-
bui sã continue sau sã fie sub-
înþeles în urmãtoarele domenii:
Conþinuturi:
1. Adaptarea programelor ºi
reactualizarea conþinuturilor
pentru a putea reflecta: schim-
bãrile economice ºi sociale puse
în scenã, în particular prin glo-
balizare, migraþie ºi diversitate
culturalã; dimensiunea eticã a
progresului ºtiinþific ºi tehno-
logic; importanþa în creºtere a
comunicãrii, expresivitãþii ºi a
capacitãþii de a asculta ºi de a
dialoga, în primul rând în limba
maternã, apoi în limba oficialã a
þãrii respective, cât ºi în una sau
mai multe limbi strãine;

contribuþia pozitivã care poate
sã rezulte din integrarea tehno-
logiilor în procesul de învãþare.
Profesori:
1. Facilitarea implicãrii reale
din partea profesorilor în luarea
deciziilor în ceea ce priveºte
ºcoala, prin formare continuã ºi
prin alte metode.
2. Îmbunãtãþirea educaþiei
pentru profesori astfel încât ei
sã poatã dezvolta mai bine la
elevi comportamente ºi valori
ale solidaritãþii ºi toleranþei,
astfel încât sã îi pregãteascã
pentru a preveni ºi rezolva
conflictele în mod paºnic ºi sã
respecte diversitatea culturalã.”

• Identificaþi principalele cuvinte
din sursa 7.1 care descriu ce
înseamnã toleranþa. Gãsiþi câte
un exemplu concret, prin care
s-ar putea transpune în prac-
ticã, pentru fiecare cuvânt.

• Imagineazã-þi cã este anul 1919
ºi tu ai fost desemnat/ã sã faci
propagandã astfel încât sã
convingi cât mai multe per-
soane sã sprijine înfiinþarea
unor ºcoli cu predare în limba
germanã. Începe cu o listã de
motive pentru care anumite
persoane þi-ar sprijini eforturile.
Apoi decide ce formã dai
propagandei, de exemplu
discurs, afiº, cântec...La final
prezint-o clasei.

• Te consideri tolerant? Explicã.
Dã douã exemple de situaþii în
care ai dovedit toleranþã.

• Raportându-vã la propunerile
din documentul dat, notaþi
elementele care deja sunt puse
în practicã în ºcoala voastrã.

• Care sunt prioritãþile pentru
ºcoala voastrã pe care le puteþi
stabili conform sursei 7.2?

• Care este rolul ºcolii în
promovarea toleranþei? Care ar
fi mijloacele prin care ar trebui
sã promoveze aceastã idee?

• Stabiliþi propria voastrã listã de
acþiuni pentru a învãþa sã trãim
împreunã. Notaþi o primã
acþiune pe care o veþi face în
urmãtoarele douã sãptãmâni în
aceastã direcþie.

Declaraþia Organizaþiei culturale, ºtiinþifice ºi educaþionale a
Naþiunilor Unite. Conferinþa internaþionalã de Educaþie, Geneva,
2001, Dilema veche Nr. 64, 2005.



„Peste 518 milioane de persoane
(reprezentînd 129 de comunitãþi
etnoculturale) sînt expuse for-
melor de excluziune culturalã,
suferind discriminare cu carac-
ter religios ºi/sau lingvistic, for-
mele de manifestare ale particu-
laritãþilor acestora nefiind
acceptate în sfera publicã.
Peste 750 milioane de persoane
(189 de comunitãþi) suferã din
cauza discriminãrii cu caracter
economic.
Peste 832 milioane de persoane
(191 de comunitãþi) trãiesc în
condiþii de discriminare cu ca-
racter politic, exercitarea dreptu-
rilor ºi accesul la poziþii oficiale
în instituþiile statului fiind limi-
tate prin legi sau politici de stat.
[...] Lipsa de preocupare pentru

diversitatea lingvisticã a lumii
are ca efect dispariþia a cel
puþin douã limbi în fiecare zi.
Formele variate de excluziune
ºi de favorizare a culturilor
dominante în stat sunt
rezultatul unor practici larg
rãspândite în statele naþionale,
având, în general, menirea sã
asigure coerenþa ºi stabilitatea
funcþionãrii acestora:
centralizarea puterii politice în
aºa fel încât toate deciziile sã
fie luate de reprezentanþii
majoritãþii dominante,
comunitãþile minoritãþilor
naþionale fiind private, de
regulã, de posibilitatea sã
influenþeze politicile care au
un impact asupra condiþiei lor
de viaþã; politici lingvistice

care interzic utilizarea limbilor
vorbite în mod tradiþional de
membrii comunitãþilor minori-
tare în instituþiile statului,
precum administraþia localã,
sistemul judiciar, învãþãmânt,
armatã, canale publice ale
audiovizualului; interzicerea
utilizãrii în spaþiul public a
simbolurilor naþionale, altele
decît cele ale naþiunii domi-
nante, ºi reflectarea prin
sãrbãtorile oficial recunoscute
doar a tradiþiei ºi a istoriei
grupului dominant din stat;
standardizarea procesului
educaþional în aºa fel încât con-
þinutul acestuia sã reflecte în
mod exclusiv istoria, literatura
ºi contribuþia la valorile uni-
versale ale culturii dominante.”
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8.2. DESPRE EXCLUZIUNE

8.1. PREJUDECÃÞI

www.tolerance.org/hidden_bias

• Priviþi imaginea 8.1 ºi încercaþi sã explicaþi ce sugereazã. Numiþi
elementele din imagine ºi stabiliþi semnificaþia fiecãruia în parte,
precum ºi mesajul sugerat de imagine ca întreg.

• Identificaþi potenþiale elemente purtãtoare de prejudecãþi (de exemplu:
norme ºi practici pentru disciplinã în ºcoalã, repartizarea elevilor la
clase dupã anumite criterii). Cum ajung prejudecãþile sã se transforme
în discriminare? Ai fost obiectul discriminãrii sau ai discriminat tu
însuþi vreodatã?

• La ce prejudecãþi sunt expuºi tinerii din România? Stabileºte douã idei
prin care le putem controla.

• Cum îi afecteazã prejudecãþile noastre pe ceilalþi?
• Care sunt cele mai frecvent întâlnite prejudecãþi în istoria recentã a

Europei, faþã de U.E.?
• Ce credeþi cã trebuie sã ºtie tinerii din cultura majoritarã din România

despre ceilalþi cu care trãiesc în acelaºi spaþiu? 
• Fiecare grup scrie pe o coalã mare de hârtie principalele aspecte din

discuþia purtatã ºi  le prezintã în plen (10 min./grup pentru prezentare,
întrebãri ºi rãspunsuri).

• Studiaþi sursa 8.2 ºi stabiliþi care sunt formele de excluziune la care
sunt expuse comunitãþile etnoculturale. Daþi exemple pentru România.

Raport al UNDP, 2004, apud Levente Salat, Statul-naþiune ºi provocãrile diversitãþii,
http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI/

PROVOCÃRILE DIVERSITÃÞII. 
CE SPUNE REALITATEA?8.



LUCIA COPOERU • DIALOG INTERCULTURAL

90

8.3. MESAJE NAÞIONALISTE ÎN PRESÃ

• Acestea sunt informaþii despre
atitudinea mass-media faþã de
minoritãþi în România. Studiaþi
sursele 8.3 ºi 8.4 ºi apoi urmaþi
paºii 1-3 pentru a sintetiza
ideile.

1. Identificaþi elementele
esenþiale:
a) care e subiectul graficelor?
b) care e subiectul diagramelor?
c) care este perioada la care se
face referire?

2. Analizaþi fiecare informaþie:
a) conform graficelor, care sunt
ziarele care exprimã cele mai
multe prejudecãþi?
b) conform graficelor, care este
raportul dintre prejudecãþi ºi
atitudine neutrã în relatarea
unor evenimente legate de
minoritãþi?
c) conform graficelor, care sunt
posturile TV care exprimã o
atitudine neutrã în relatarea
unor evenimente legate de
minoritãþi?
d) care e ideea pe care o
transmit diagramele?

3. Sintetizaþi informaþia ºi
desprindeþi concluziile care se
impun. Bazat pe aceste infor-
maþii, ce concluzii puteþi
formula referitor la impactul
ºtirilor mass- media asupra
opiniei publice?

8.3.a 

8.3.b 

8.3.c 

Raport de monitorizare mass-media în þãrile din Estul Europei
(Ungaria, România ºi Iugoslavia), 2001, www.mma.ro
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8.4.a 

8.4.b 

8.4.c 

Raport de monitorizare mass-media în þãrile din Estul Europei
(Ungaria, România ºi Iugoslavia), 2001, www.mma.ro

8.4. MESAJE NAÞIONALISTE ÎN ªTIRILE TELEVIZATE

• Cum aþi putea creiona profilul
jurnalistului în baza acestor
informaþii: cu atitudine clar
discriminatorie, cu anumite
prejudecãþi, tolerant? Explicaþi.

• Care este atitudinea exprimatã
în articolele de presã faþã de
minoritatea maghiarã compa-
rativ cu cea romã? Care sunt
posibilele cauze?

• Posturile de televiziune alocã
mai mult timp unor subiecte
legate de maghiari sau de romi?

• Care sunt temele abordate în
televiziune ºi presã în legãturã
cu minoritatea maghiarã? Ce fel
de ºtiri sunt tratate: cu caracter
social, cultural, politic, naþional
etc. Dar legat de romi? Dar faþã
de minoritatea germanã?

• Încercaþi sã realizaþi ºi voi o
monitorizare a mass media
timp de o sãptãmânã. Notaþi
toate observaþiile într-un jurnal.

• Lucreazã cu un grup de colegi
la editarea unui ziar despre
prejudecãþi legate de diferenþele
de gen, etnie, religie etc. Intâi,
decideþi cine sã fie reporteri,
editori, tehnoredactor, corector.
Apoi gãsiþi articole pentru ziar.
Împãrþiþi-vã timpul pentru scri-
erea articolelor, editare ºi pune-
rea în paginã. Împãrþiþi copii
ale ziarului în ºcoala voastrã.
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PROVOCÃRILE DIVERSITÃÞII.
CE AI PUTEA FACE TU?9.

9.1. PAªI SPRE TOLERANÞÃ

Recomandãri:
• În orice situaþie te-ai afla, ia

atitudine împotriva discri-
minãrii. E un risc pe care tu
decizi dacã þi-l asumi.

• Fii pregãtit/ã! Promite-þi þie
însuþi/însãþi cã nu vei rãmâne
indiferent/ã.

• Numeºte comportamentul!
„Aud cã spui cã toþi evreii sunt
afaceriºti, asta ai vrut sã spui?”

• Apeleazã la principii! Dacã per-
soana în cauzã este o cunoºtin-
þã mai apropiatã sau un prieten,
spune-i cã întotdeauna ai ºtiut
cã este o persoanã deschisã,
deci eºti surprins/surprinsã sã
afli cã are asemenea idei.

• Stabileºte limitele! Nu poþi
controla ceea ce oamenii spun
sau fac, dar poþi sã iei poziþie
spunând: „Nu spune, te rog,
bancuri rasiste în prezenþa 
mea. Mã deranjeazã”.

• Gãseºte aliaþi/fii aliat! Când
simþi cã ai nevoie de sprijin în
aceastã campanie pe care o
duci, nu ezita sã-l ceri.

• Fii vigilent/ã! Aminteºte-þi:
lucrurile se schimbã încet. Fii
pregãtit/ã sã nu abandonezi. 
Nu risca sã taci.

APLICAÞIE
• Alcãtuieºte o listã cu toate stereotipurile – pozitive ºi negative – despre anumite grupuri. Se

reflectã ele în acþiunile tale?
• Gândeºte-te cum te vãd ceilalþi. Fã o listã a trãsãturilor de caracter compatibile cu toleranþa (ex.

compasiune, curiozitate). Fã o listã a trasãturilor care sunt incompatibile cu toleranþa (ex.
gelozie, îngâmfare).

• Vizioneazã o piesã de teatru, ascultã muzica ºi mergi la un spectacol de dans al unor artiºti a cãror
rasã sau etnie este diferitã de a ta.

Afiº, proiectul „Paºi spre toleranþã”, iniþiat de Agenþia de Monitorizare a Presei
(AMP), derulat în colaborare cu Centrul Romilor pentru Studii ºi Intervenþie
Socialã – Romani CRISS, Agenþia de publicitate McCann Erickson ºi M.Ed.C.,
http://www.mma.ro/
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„Mitul 1: Identitatea etnicã a
oamenilor se aflã la concurenþã
cu devotamentul lor faþã de
stat, prin urmare se ajunge la
un compromis între recunoaº-
terea diversitãþii etnice ºi
crearea unui stat unitar.
Fapte: Þãrile nu trebuie sã
aleagã între unitatea naþionalã
ºi diversitatea culturalã. Indi-
vizii pot avea ºi chiar au iden-
titãþi multiple, complementare
– origine etnicã, limbã, religie
ºi rasã, precum ºi cetãþenie.
Mitul 2: Existã un potenþial de
izbucnire a unor conflicte
violente între grupãrile etnice
din cauza divergenþelor privind
valorile susþinute, prin urmare
se ajunge la un compromis
între respectul faþã de diver-
sitate ºi menþinerea pãcii.
Fapte: Din datele culese de pe
teren reiese cã diferenþele cul-
turale ºi diferenþele de opinii
privind valorile susþinute nu
provoacã decât foarte rar izbuc-
nirea unor conflicte violente.
Mitul 3: Pentru a se asigura
libertatea culturalã, este nece-
sarã apãrarea tuturor practici-
lor tradiþionale, prin urmare se
poate ajunge la un compromis
între recunoaºterea diversitãþii
culturale ºi progresele obþinute
în domeniul dezvoltãrii, demo-
craþiei ºi drepturilor omului.
Fapte: Libertatea culturalã 

înseamnã extinderea posibili-
tãþilor individuale de alegere,
nu pãstrarea valorilor ºi
practicilor ca un scop în sine,
cu o atitudine de supunere
oarbã faþã de tradiþie. Cultura
nu este un set rigid de valori ºi
practici ºi nu poate constitui
un pretext pentru negarea
drepturilor omului ºi a egali-
tãþii de ºanse – cum ar fi
dreptul femeilor de a avea
acces la educaþie.
Mitul 4: Þãrile care cuprind
mai multe grupuri etnice au 
o capacitate mai limitatã de 
a obþine progrese economice,
prin urmare se ajunge la un
compromis între diversitate 
ºi dezvoltare.
Fapte: Nu existã nici un fel 
de dovezi privind faptul cã
diversitatea culturalã ar
încetini dezvoltarea.
Mitul 5: Unele culturi sunt mai
prospere ºi dau dovadã de un
spirit întreprinzãtor mai dez-
voltat decât altele, iar unele
culturi au valori democratice
care lipsesc în altele; prin ur-
mare se ajunge la un compro-
mis între acceptarea ºi îngloba-
rea unor culturi ºi promovarea
dezvoltãrii ºi democraþiei.
Fapte: Nu avem nici un fel de
dovezi privind existenþa unei
relaþii între culturã ºi progresul
economic sau democraþie.”

9.2. MITURI DESPRE DIVERSITATE

Raportul de dezvoltare umanã pe 2004, Demontarea miturilor 
despre diversitate, http://www.undp.ro/HDR2004

• Citeºte sursa 9.2. Asemenea
mituri circulã ºi în societatea
româneascã? Dacã da, identi-
ficã în ce medii sociale. Cine le
vehiculeazã? În ce scop?

• Credeþi cã România poate 
oferi un model de tratare a
diversitãþii pentru SE Europei
sau Balcani? Aduceþi douã argu-
mente pro ºi douã împotrivã.

APLICAÞIE
Alcãtuiþi un text despre diversitate, pornind de la urmãtoarele cuvinte: Viena, adolescenþã, 
cufãr ºi carte. 
Citiþi textul colegului de bancã.
Gãsiþi fiecare în textul celuilalt douã enunþuri referitoare la diversitate. Identificaþi cel puþin
douã argumente care sã susþinã afirmaþiile din text.
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Tema identitãþii, a naþionalismului, a naþiunii de ieri ºi de azi
privitã prin prisma dialogului intercultural, departe de a aparþine
unei recuzite conceptuale învechite, este indispensabilã pentru
înþelegerea fenomenelor lumii de azi.
Europa modernã a avut drept principiu iniþial de organizare ideea
naþionalã. Asistãm la punerea sub semnul întrebãrii a chiar
acestui ax de ordonare-unificare a diverselor realitãþi culturale
din geografia continentului.
Existã azi douã mari categorii de definiþii acceptate pentru o
„naþiune”: o definiþie „etnicã” ºi o definiþie „civicã”. Accentul
este pus, în al doilea caz, pe voinþa membrilor unei comunitãþi de
a trãi împreunã, de a se supune aceloraºi legi ºi a avea aceleaºi
drepturi ºi îndatoriri.
Dacã cetãþenii sunt, însã, egali în faþa legii, dacã au aceleaºi
drepturi ºi obligaþii, înseamnã cã tradiþiile, obiceiurile, dialectele,
credinþele religioase pe care le-au moºtenit trebuie sã disparã?
Este justificatã împingerea omogenizãrii unei populaþii, fie pe
criterii etnice, caz în care vorbim de „curãþire etnicã”, fie pe baza
principiului naþiunii civice, pânã la limita în care nu ar mai
exista nici o diferenþã între diferite grupuri de oameni, în care
bogãþia ºi varietatea culturalã s-ar ºterge? Fãrã îndoialã cã nu.
Un rol important îl are discursul identitãþii naþionale, aºa cum s-a
constituit el în timp, printr-un anume mod de a reprezenta
trecutul ºi de a prezenta istoria naþionalã în raport cu alte istorii
naþionale, regionale ºi locale. Ce anume propune discursul
identitar ca expresie a coeziunii unei naþiuni la nivel simbolic,
cum trateazã el problema diversitãþii, a raportului dintre etnic ºi
naþional (cetãþenia), a raportului dintre naþional ºi european –
iatã aspecte de luat în seamã când vrem sã definim contextele
favorizante sau defavorizante ale interculturalitãþii.
Acestea sunt, aºadar, ºi problemele pe care tema de faþã le
abordeazã. Sursele utilizate sunt, în bunã parte, menite mai
degrabã sa producã reflecþii, decât sã ofere informaþii. Exemplele
de istorie europeanã sunt oferite, ca suport, pentru a putea
compara ºi discuta, în fapt, probleme ale istoriei româneºti.
Þinând cont de aceasta, ºi datoritã dificultãþii de a identifica
surse primare autohtone, am utilizat surse de atitudine, de opinie
care sã serveascã scopului propus.
Sarcinile de lucru individuale sau de grup solicitã adolescenþilor
exprimarea de opinii, dezbaterea, luarea de decizii, întoarcerea
criticã spre sine ºi producerea în permanenþã a unor argumente
pentru poziþiile exprimate. Tonul surselor ºi al sarcinilor de lucru
este mai sobru, pentru a nu trimite spre o abordare facilã. El poate
fi nuanþat de cãtre dascãli, în funcþie de problemele discutate.

NAÞIUNE ªI NAÞIONALISMII.
Pentru a-i cunoaºte ºi a
interacþiona cu ceilalþi,
trebuie sã te cunoºti mai
întâi pe tine însuþi, ca
persoanã, ca grup social,
cultural sau politic.

Provocarea pentru noi, das-
cãlii, este de a încerca sã nu
ne impunem propriile opinii,
convingeri, ci de a juca rolul
de facilitator, moderator,
care ridicã probleme, 
dar nu oferã „reþete”.

Naþiunea etnicã pune
accentul pe unitatea
culturalã. Naþiunea civicã
pune accentul pe voinþa
membrilor unei comunitãþi
de a trãi împreunã.
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„Spune, copilule, ce eºti tu?
Spaniol.
Ce înseamnã sã fii spaniol?
Sã fii un om cinstit.
Câte obligaþii are un astfel de
om ºi cum se numesc acestea?
Trei; el trebuie sã fie creºtin
catolic, trebuie sã îºi apere

religia, patria ºi legile sale ºi
mai degrabã sã moarã decât sã
se lase asuprit.[...]
Cine sunt francezii?
Foºti creºtini, noi eretici.
Ce i-a dus la aceastã robie?
Falsa filosofie ºi libertatea
Moravurilor lor depravate.[...]”

1.1. CE ÎNSEAMNÃ SÃ FII SPANIOL?

• Care sunt elementele care defi-
nesc identitatea unui spaniol?

• Încadreazã sursa (tipul, con-
textul elaborãrii, scopul
urmãrit, procedeele utilizate).

• Compune dupã modelul sursei
o poezie care se referã la iden-
titatea ta (ex. dacã eºti ºvab,
poezia se va numi „Ce înseam-
nã sã fii ºvab?”). Alcãtuieºte 
un tabel (douã coloane numite
„înainte de a a compune
poezia”/”dupã ce am compus
poezia”) ºi noteazã în prima
coloanã sentimentele, gându-
rile, asocierile ºi imaginile
mentale pe care le ai. Dupã ce
ai compus poezia, completeazã
ºi a doua coloanã din tabel.
Alege-þi apoi o altã identitate 
ºi compune o nouã poezie.

• Care sunt elementele care
compun propria voastrã identi-
tate? Stabiliþi cuvinte-cheie 
care o definesc cel mai bine.

• Cum dobândim o identitate:
prin dat (naºtere, etc.) 
sau prin alegere?

• Existã mai multe grupuri cãrora
un individ le poate aparþine?
Identificaþi grupurile voastre 
de apartenenþã.

„Catehismul civil” spaniol, scriere religioasã de propagandã naþionalã,
publicat în sute de mii de exemplare (1808), apud Hagen Schulze, 
Stat ºi naþiune în istoria europeanã, Polirom, Iaºi, 2003, p.175.

1.2. EUROPEANUL PERFECT

www.infoeuropa.ro

APLICAÞIE

• Studiazã sursa ºi schiþeazã portretul românului „perfect”.
• Alege împreunã cu colegii un reprezentant al unui alt grup etno-cultural (maghiar, turc etc.) 

ºi schiþeazã portretul „perfect” al acestuia.

IDENTITATE ªI ALTERITATE. 
EU ªI CEILALÞI1.
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„Omul din Apus face opere
durabile, pe când românul
improvizeazã [...].  
Românul nu munceºte metodic,
ci în salturi; are lungi perioade
de odihnã, iar la nevoie dã pe
brânci ºi face muncã de sclav...
De asemenea, este cheltuitor cu
timpul într-o mãsurã cum nu
sunt popoarele din Apus [...].
Românul considerã nerespec-
tarea legii ca un titlu de mãrire 

ºi de putere. [...]
Profitul capitalistului român
provine, de cele mai multe ori,
din mãiestria cu care acesta îºi
aserveºte bugetul statului [...].
Noi voim sã ne apropriem
bunurile culturale, pe care le
vedem la popoarele din apus,
cu aceleaºi însuºiri sufleteºti
cu care reuºeam odatã aºa de
bine sã ne strecurãm prin îm-
prejurãrile vitrege din trecut.”

1.3. PSIHOLOGIA ROMÂNILOR ACUM 100 DE ANI

1.4. PE MARGINEA IDENTITÃÞII

„Dacã în acest moment ne-am
afla, sã zicem, la frontiera
franco-spaniolã, în drum spre
minunatele livezi ale Andalu-
ziei, ºi un vameº ne-ar întreba
ce suntem, este evident cã,
scoþând paºaporul, toþi cei de
aici am mãrturisi cã suntem
români. ºi acesta ar fi rãspun-
sul aºteptat, chiar dacã l-ar da
un maghiar, un evreu sau un
rrom din Cluj, cu cetãþenie
românã. Dacã am aborda însã
un poliþist pe o stradã din
Bucureºti, întrebându-l cum
putem ajunge la Gara de Nord,
este evident cã nu ne-am mai
prezenta ca români, ci ca arde-
leni sau clujeni, iar accentual
nostru ar face lucrul acesta ºi
mai clar, pentru oricine.
În schimb, dacã ne înscriem la 

masterat sau dacã dãm concurs
pentru ocuparea unui job,
indiferent cã suntem la Cluj
sau la Bucureºti, ne vom
recomanda ca absolvenþi de
studii superioare, ca licenþiaþi
în istorie, ca intelectuali, în
nici un caz ca români sau ca
ardeleni. [...] Pe de altã parte,
dacã vreunul dintre tinerii
noºtri colegi, aflat la discotecã
sau în troleibuz, se simte atras
de o domniºoarã ºi iniþiazã un
schimb de priviri cu aceasta,
este limpede cã nu-l intere-
seazã defel cel puþin pe
moment, dacã fata e bulgã-
roaicã, olteancã, vânzãtoare 
sau penticostalã. Ceea ce
conteazã în situaþia respectivã
este identitatea de gen – dupã
caz, masculinã sau femininã.”

Constantin Rãdulescu Motru, Psihologia Poporului Român,
Bucureºti, Paideia, 1998.

• Exprimã-þi acordul sau dezacor-
dul faþã de afirmaþiile lui Con-
stantin Rãdulescu Motru. Te
regãseºti în aceastã descriere?
Motiveazã! Crezi cã anumite
afirmaþii mai sunt valabile ºi
astãzi? Explicã.

• Care sunt, în opinia ta, elemen-
tele care definesc identitatea
unui român? Scrie câteva cu-
vinte-cheie. Comparã-le cu ale
colegului tãu. Ce ai constatat?

• Studiaþi sursa 1.3 folosind
„recenzia prin rotaþie”, care pre-
supune urmãtoarele activitãþi:
Luaþi cele cinci afirmaþii din
sursa 1.3 ºi transformaþi-le în
întrebãri scrise pe coli de hârtie
separate care se atârnã pe
pereþi. / Fiecare întrebare
revine unui grup de 3-4 elevi.
Aceºtia se duc la coala cu
întrebarea respectivã, discutã
întrebarea timp de cinci minute
ºi apoi scriu rãspunsul. / La
semnalul profesorului,
grupurile se mutã la coala
urmãtoare, citesc întrebarea ºi
rãspunsul care a fost scris de
grupul precedent ºi îºi adaugã
propriile comentarii. /
Profesorul dã din nou semnalul
de rotire repetând procesul,
dacã e posibil, pânã când grupu-
rile revin la întrebarea iniþialã.

Sorin Mitu, Transilvania mea. Istorii, mentalitãþi, identitãþi, 
Ed. Polirom, Iaºi, 2006, pp. 27-28.

• Consideraþi cã avem mai multe
identitãþi? Care ar putea fi ele?

• Care este identitatea ta?
• Care este rolul jucat de stat 

în construirea identitãþii?
• Care sunt instrumentele/mijloa-

cele prin care statul promovea-
zã modelul cultural ºi identitar?

APLICAÞIE
Cele mai importante motive pentru a fi englez (adaptat dupã www.infoeuropa.ro)
„Douã rãzboaie mondiale ºi o cupã mondialã. Bere cãlduþã. Reuºeºti sã-i zãpãceºti pe toþi cu regulile
de cricket. Ajungi sã accepþi cu capul sus înfrângerea în evenimente sportive majore. Criza de apã
garantatã în fiecare varã. Poþi trãi în trecut imaginându-þi cã încã eºti o putere mondialã. Faci baie o
datã pe saptamânã, fie cã ai nevoie, fie cã nu. E mai bine decât sã fii galez, irlandez sau scoþian.”
Stabiliþi, în acelaºi ton, cca 5 motive pentru a fi român.
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„O societate politicã funcþionalã
poate exista numai în mãsura
în care membrii ei au cãzut în
prealabil de acord asupra unor
rãspunsuri comune pe care tre-
buie sã le primeascã cel puþin
trei întrebãri ierarhic dispuse:
mai întîi «cine suntem?», în ce
fel ne înþelegem identitatea,
cum ne recunoaºtem reciproc
cetãþenia ºi pânã unde
împingem graniþele sociale ºi
culturale ale statului-naþiune;
apoi «ce ne leagã?», dupã ce
lege fundamentalã este organi-
zatã viaþa noastrã comunã, care
sunt regulile ºi procedurile de
tip constituþional ale funcþio-
nãrii societãþii. [...]
Într-adevãr, în conformitate cu
litera Constituþiei României,
Suveranitatea naþionalã apar-
þine poporului român (art. 2
alin. 1), iar Statul are ca funda-
ment unitatea poporului român
(art. 4 alin. 1); în schimb, Româ-
nia este patria comunã ºi indivi-
zibilã a tuturor cetãþenilor sãi,
fãrã deosebire de rasã, de naþi-
onalitate, de origine etnicã, de
religie, de sex, de opinie, de a-
partenenþã politicã, de avere sau
de origine socialã (art. 4 alin 2).

Textul pare sã opereze cu douã
noþiuni care nu sunt identice:
pe de o parte poporul român,
caracterizat prin unitate, titular
al suveranitãþii naþionale ºi
fundament al Statului, iar pe
de altã parte, cetãþenii români,
cãrora România le aparþine ca
patrie comunã ºi care se
bucurã de acest statut indiferent
de originea lor etnicã, de confe-
siune sau de orientare politicã.
Constituþia identificã deci trei
categorii de subiecþi politici:
poporul român (unitar, suveran
ºi purtãtor al unei identitãþi
etnice, culturale, lingvistice ºi
religioase), cetãþenii români
(care beneficiazã de drepturi ºi
libertãþi ºi au obligaþii prevã-
zute de lege) ºi persoane apar-
þinând minoritãþilor naþionale
(la rândul lor purtãtoare ale
unei identitãþi specifice).
Cetãþenii români sunt definiþi
din perspectiva drepturilor ºi
obligaþiilor, în vreme ce atât
poporul român, cât ºi
persoanele aparþinând
minoritãþilor naþionale 
sunt definite pe temeiul
identitãþii etnice, culturale,
lingvistice ºi religioase.“

2.1. CETÃÞENIA ªI STATUL-NAÞIUNE

Daniel Barbu, Cetãþenia ºi statul-naþiune, Provincia, 2000.05.21.

2.2. ERNEST GELLNER

„Doi oameni aparþin aceleiaºi
naþiuni dacã ºi numai dacã ei

se recunosc ca aparþinând
aceleiaºi naþiuni.[...].”

Ernest Gellner, Nations and Nationalism, 
Cornell University Press, Ithaca, 1983, p. 6.

• Analizaþi sursa 2.1 ºi
completaþi: titlul sursei,
autorul, data apariþiei.

• Redaþi, în cel mult o frazã,
ideea centralã a textului.

• Ce a intenþionat autorul sã
demonstreze prin aceastã sursã?
Daþi exemple din document
pentru a vã argumenta 
punctul de vedere.

• Ce ne aratã documentul 
despre valorile ºi 
convingerile autorului?

• Ce informaþii ni se oferã despre
contextul (perioada etc.) în care
a fost elaborat documentul?

• Explicaþi pe scurt opinia
voastrã despre document. Ideile
documentului au legãturã cu
lumea în care trãim?

• Notaþi o întrebare pe care i-aþi
pune-o autorului privitor la o
chestiune pentru care docu-
mentul nu oferã destule detalii.

IDENTITATEA UNOR CONCEPTE –
NAÞIUNE, PATRIE, STAT, CETÃÞEAN2.
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„O naþiune este deci o mare
solidaritate, constituitã prin
sentimentul sacrificiilor care
au fost fãcute ºi al acelora pe
care suntem dispuºi sã le
facem încã. Ea presupune un
trecut; ea este rezumatã, totuºi,
în prezent, printr-un fapt

tangibil: consimþãmântul,
dorinþa clar exprimatã de a
continua viaþa împreunã.
Existenþa unei naþiuni este
(iertaþi-mi aceastã metaforã) un
plebiscit de fiecare zi, precum
existenþa unui individ este o
afirmare perpetuã a vieþii.”

2.3. CE ESTE NAÞIUNEA?

2.4. NAÞIUNEA: DOUÃ PERSPECTIVE

Naþiunea etnicã se legitimeazã
prin:
• rãdãcini comune („sângele”)
• moºtenire
• ataºament emoþional
• unitate prin statut
• regula majoritãþii etnice
• fraternitate
• naþiunea creeazã persoana

Naþiunea civicã se legitimeazã
prin:
• lege
• alegere
• ataºament raþional
• unitate prin consimþãmânt
• pluralism democratic
• libertate
• persoana creeazã naþiunea

Ernest Renan (1823-1892), istoric francez al religiilor, 
în Conferinþa de la Sorbona din 11 martie 1882, intitulatã 
Qu’est-ce qu’une nation (Ce este naþiunea?)

„Am cunoscut nu de mult la
Strasbourg un tânãr funcþionar
superior european, german ca
etnie, crescut ºi educat în
Olanda, cu locul de muncã la
Parlamentul European la
Bruxelles, în Belgia, ºi Stras-
bourg, în Franþa, domiciliat în

Germania, fluent ca exprimare
în germanã, neerlandezã,
englezã, francezã ºi spaniolã. ºi
mã gândeam: oare unde o fi
fiind pentru el ºi pentru copiii
lui ºi ai soþiei sale olandeze
«iarba verde, verde de
acasã»?... Poate în Europa?”

2.5. „IARBA VERDE, VERDE DE ACASÃ...“

(apud Gabriel Andreescu, Naþiuni ºi minoritãþi, Polirom, Iaºi, 2004)

Petre Moldovan, http://www.lumeam.ro/nr8_2000/dosar.html

• Identificaþi asemãnãri ºi dife-
renþe între opiniile exprimate
în sursele 2.2 ºi 2.3.

• Existã afirmaþii în surse cu care
sunteþi total de acord sau în
total dezacord? Argumentaþi.

• Ce înseamnã pentru tine sã
aparþii unei naþiuni? Ce simþi,
ce gândeºti cã poþi sã împãrtã-
ºeºti alãturi de cei din jurul
tãu? Care sunt elementele care
te leagã de cei de lângã tine?

• Care sunt elementele care
definesc naþiunea românã? Din
cine crezi cã este formatã?
Selecteazã din texte ºi/sau
adaugã cuvinte pentru a elabora
propria ta definiþie a naþiunii.

• Existã o „reþetã” pentru un
anume tip de naþiune? Care
dintre cele douã tipuri de
naþiune prezentate în sursa 
2.4 se gãseºte mai aproape 
de opþiunile tale? De ce?

• Identificã tipul de naþiune
caracteristicã Europei ºi
României în secolul al XIX-lea.
Dar în secolul al XXI-lea?

• Cum aþi putea defini identitatea
personajului prezentat în sursa
2.5? Cãrei naþiuni îi aparþine?
Care credeþi cã este patria lui? 
Care e cetãþenia lui?

• În opinia ta, ce înseamnã sã fii
cetãþean? Cine are dreptul de
cetãþenie în România?

2.6. PATRIOTISMUL. CE SCRIU DICÞIONARELE?

PATRIOTISMU amore de patria: se imitamu ºi se avemu patrio-
tismulu straboniloru; patriotismulu e una detoria a patriotului.
(Dictionariul limbei române de A.T. Laurianu ºi J.C. Massimu, Bucuresci, 1876)

PATRIOTISM, s.n. Dragoste ºi devotament faþã de patrie ºi de
popor; faptul de a fi gata de luptã ºi de jertfã pentru interesele
patriei. (DLRM, Editura Academiei RPR, 1958)
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PATRIOTISM (<fr.) s.n. Sentiment de dragoste faþã de patrie ºi de
popor, statornicit în decursul istoriei, având în diferite epoci un
conþinut diferit. Patriotismul apare o datã cu formarea popoarelor,
dar capãtã o mare însemnãtate în perioada transformãrii lor în
naþiuni ºi a constituirii statelor naþionale. 

PATRIOTISM SOCIALIST = ataºamentul ºi dragostea oamenilor
muncii faþã de patrie, generat de orânduirea socialistã. (Mic
dicþionar enciclopedic, ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã, Editura
ºtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1978.)

A FI PATRIOT, a-þi iubi þara înseamnã a face totul pentru a spori
avuþia naþionalã, proprietatea socialistã, a nu precupeþi nimic
pentru înfãptuirea politicii partidului comunist, ce corespunde
intereselor vitale ale întregii naþiuni”. (România pe drumul con-
struirii societãþii socialiste multilateral dezvoltate, Ed.Politicã,
Bucureºti, 1978, volumul 13, p. 68.)

2.7. PATRIOTISMUL DE ARDEAL

„În ajunul Crãciunului, puþin
peste ora unsprezece. Acasã la
familia Gheorghe, masa e pe
sfârºite. Bunicul Gheorghe, 67
de ani, s-a abþiguit un pic de la
pãlincã, e roºu la faþã ºi cam
nervos. Îºi drege glasul. Restul
familiei înþelege cã i-a venit
cheful de cântat. Acelaºi reper-
toriu din fiecare an, de sãrbã-
tori. Bãtrânul Gheorghe dã
tonul ºi începe cam fals, dar în
forþã: «C-aºa-i românul când se
veseleºte, ca ºi stejarul când
înmugureºte!». Bunica Gheor-
ghe se duce la bucãtãrie ca sã
taie cozonacul. Cei doi fii
Gheorghe, ambii trecuþi de
patruzeci, îi þin isonul ca sã-i
facã plãcere. Nepoþii adoles-
cenþi pleacã în cealaltã camerã,
la televizor.
Cîntecul nr. 2: «Noi sîntem
români, noi suntem aici pe
veci stãpâni!». Bunica
Gheorghe nu mai are ce
ocupaþie domesticã sã-ºi
gãseascã, aºa cã e nevoitã sã
cânte ºi ea. La al patrulea

cîntec: «Nu uita cã eºti
român!», bunicul Gheorghe
loveºte cu pumnul în masã ºi
izbucneºte în lacrimi. Familia
tace, respectându-i emoþia.
Patriotismul bãtrânului
Gheorghe nu este de faþadã,
însã are o motivaþie precisã,
alta în afarã de stimulii bahici.
Familia Gheorghe locuieºte
într-un mic orãºel din Ardeal.
Gheorghe face parte din rândul
românilor recalcitranþi deoa-
rece nu se are bine cu vecinii
sãi unguri. În fiecare an, mai
ales în preajma sãrbãtorilor,
conflictele mai vechi legate, de
pildã, de cine ar trebui sã facã
curat în curtea comunã ºi de
ce, sunt reactualizate. Gheor-
ghe se enerveazã în momentul
în care vecinii sãi vorbesc între
ei pe ungureºte, iar el nu
înþelege o boabã. [...] Aºadar,
bãtrânul Gheorghe se simte
îndreptãþit [...] sã-ºi gãseascã
un sens propriei sale existenþe:
mândria de a fi român!“

Adina Popescu, Ce te face sã te simþi român, Dilema 2006, nr. 105.

• Pentru tine ce înseamnã
patriotismul? Care dintre
cuvintele de mai jos descriu cel
mai bine þara în care ai vrea sã
locuieºti: frumoasã, fericitã,
bogatã, liberã, grijulie,
puternicã, echilibratã, sigurã,
paºnicã, mulþumitã?
Argumentaþi alegerea fãcutã.
Lucraþi în grupuri de câte 
patru persoane. 

• Selectaþi un singur
cuvânt/aspect din lista 
iniþialã. Alcãtuiþi un acrostih 
cu literele cuvântului ales 
sau o poezie care sã aibã 
drept titlu cuvântul selectat.

• Pe ce se bazeazã sentimentul 
de mândrie naþionalã? 
Limbã, tradiþii, religie, 
libertãþi individuale...?
Continuaþi/refaceþi lista,
adãugând ºi alte cuvinte.

• Care este relaþia dintre mândria
naþionalã exacerbatã ºi
acceptarea diversitãþii, a
pluralitãþii, a dialogului
intercultural?
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„Mircea Ciobanu: Faceþi vreo
distincþie între naþionalism 
ºi patriotism?
Mihai I: Noi da. Naþionalismul
e o pornire a omului legat de
patria lui, care însã poate scãpa
oricând de sub control ºi sã se
umple de alt conþinut. Naþiona-

list a fost ºi profesorul Iorga,
naþionaliºti au fost ºi legionarii
care l-au ucis. Unde e deosebi-
rea? Noi ne dãm seama unde e
– dar cuvântul ãsta e ca apa, ia
orice formã. ºi aºa sunt multe
alte cuvinte pe care le folosesc
oamenii politici.”

3.1. NAÞIONALISM ªI PATRIOTISM

„În 1898, scriitorul Emile Zola
a publicat J’accuse în L’Aurore,
o acuzaþie fulminantã la adresa
marelui Stat Major francez, a
judecãtorilor ºovini care îl
condamnaserã pe nedrept pe
cãpitanul evreu Dreyfus.
«Cã Dreyfus este capabil de
trãdare putem conchide chiar
din rasa lui.» (Barres). El
spionase, chipurile, pentru
Prusia. Scena degradãrii
publice a devenit celebrã.
Nasturii ºi gradele smulse de

pe uniformã sub ochii tuturor,
sabia frântã pe genunchi, apoi
defilarea umilitoare prin faþa
camarazilor asezaþi în formaþie.
Strigãtul neîncetat al lui
Dreyfus «sunt nevinovat» n-a
avut nici o ºansã sã fie auzit.
Lui Zola i s-a intentat un
proces, a fost chiar condamnat,
a fugit în Anglia, dar
întoarcerea lui a devenit apoi
un triumf; [...] dupã douã
procese de revizuire, Dreyfus a
fost eliberat în 1906.”

3.2. CAZUL DREYFUS

www.alexandria-press.com/arhiva/No_1/zola.htm

NAÞIONALISMUL3.

Mircea Ciobanu, Nimic fãrã Dumnezeu. Noi convorbiri cu Mihai I al
României, Bucureºti, Humanitas, 1992, p. 112.

Ute Frevert, Heinz-Gerhard Haupt, Omul secolului XX, 
Polirom, Iaºi, 2002, pp. 170-172.

Citeºte sursa 3.1 ºi aratã cum vezi
tu relaþia dintre naþionalism ºi
patriotism. Care este diferenþa
între cei doi termeni? În ce constã
ea? Alcãtuieºte o listã de
acþiuni/atitudini/sentimente care
caracterizeazã fiecare dintre cele
douã concepte. Deseneazã
diagrama Venn (douã cercuri care
se intersecteazã). Scrie în cercul
din dreapta cuvintele gãsite
pentru naþionalism, în cercul din
stânga cuvintele identificate
pentru patriotism, iar în mijloc,
în spaþiul unde cele douã cercuri
se intersecteazã, noteazã
cuvintele care se 
potrivesc ambelor.

• Citeºte sursa 3.2. Eºti de acord
cu poziþia lui Emile Zola?
Stabiliþi în grup avantaje ºi
dezavantaje ale unei asemenea
luãri de poziþie. Tu cum ai fi
procedat?

• Împarte o foaie de caiet în patru
cadrane ºi noteazã: cadranul I –
o idee interesantã pe care ai
reþinut-o; cadranul II – emoþii,
sentimente pe care le-ai simþit
citind sursa; cadranul III – un
alt titlu pentru afacerea
Dreyfus; cadranul IV – o
legãturã cu viaþa personalã.
Împãrtãºiþi în perechi conþi-
nutul celor patru cadrane.
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„Dintre cele trei forþe politice
care s-au confruntat la nivel
global în acest secol (demo-
craþia, comunismul, naþiona-
lismul), cea mai puternicã a
fost naþionalismul. Impactul
sãu a fost devastator. A nimicit
imperii multinaþionale (austro-
ungar, otoman) ºi a desfãcut
imperii coloniale (britanic,
francez, spaniol, portughez,
german, olandez, belgian,
italian), a provocat cele mai

mari rãzboaie din istoria
umanitãþii (cele douã rãzboaie
mondiale), a dus la apariþia
statelor naþiune moderne, a
provocat (în alianþã cu
democraþia) prãbuºirea
totalitarismului comunist, a
dus la destrãmarea unor
federaþii multinaþionale
(precum URSS, RSF Iugoslavã,
Cehoslovacia), dupã cum a
condus ºi la isteria nazistã a
Holocaustului.”

3.4. PERICOLUL NAÞIONALISMULUI

„Se întâlnesc destul de des [...]
enunþuri privitoare la douã
feluri de naþionalisme: unul
«democratic» ºi unul «antide-
mocratic», unul «benign» ºi
unul «malign», unul «bun» ºi
unul «rãu». [...] În toate cazurile
acestea, primul fel de naþiona-
lism este considerat a fi con-
damnabil, cel de-al doilea
acceptabil, chiar firesc. [...].
Cum se poate determina gradul
de virulenþã la care naþionalis-

mul «moderat» se transformã
într-unul «excesiv», provocator
de vrajbã între etnii?
[...] Cãci orice naþionalist va
invoca întotdeauna, cu deplinã
siguranþã de sine, un criteriu
simplu spre a opera distincþia
cãutatã, spunând cã
naþionalismul propriei etnii –
«al nostru» – este cel firesc,
justificat, moderat, benefic, pe
când cel strãin – «al lor» – este
cel condamnabil, malefic. [...]. ”

3.5. NAÞIONALISM „BUN” ªI „RÃU”

„Ridicolul atinge culmi ameþi-
toare atunci când Institutul de
istorie a partidului, profilat pe
monografii de lupte muncito-
reºti ºi de eroi ai clasei munci-
toare, se orienteazã spre
Antichitate, consacrându-se cu
deosebire originilor dacice!
Istoria anticã devine încã mai
politizatã decât istoria contem-
poranã. Marele eveniment se
petrece în 1980, când este

confecþionatã din toate piesele
aniversarea a 2050(?) de ani de
la constituirea statului dac
«unitar ºi centralizat» al lui
Burebista. Burebista îi oferea
lui Ceauºescu suprema
legitimare, statul lui prefigu-
rând în multe privinþe (unitar,
centralizat, autoritar, respectat
de «ceilalþi») propria sa
Românie, aºa cum ºi-o
închipuia dictatorul.”

3.3. NAÞIONALISMUL COMUNIST

Lucian Boia, Istorie ºi mit în conºtiinþa româneascã, ediþia a III-a
adãugitã, Humanitas, Bucureºti, 2002, p. 129.

• Studiazã sursa 3.3 ºi aratã ce
sens a dat regimul comunist
termenului de mândrie
naþionalã. Care a fost în
viziunea comunismului rolul
pe care disciplina istoriei
trebuia sã-l joace în crearea ºi
întreþinerea mândriei naþionale?
Cunoaºteþi ºi alte discipline
care trebuia sã contribuie la
aceasta? Daþi exemple.

Dan Pavel, De ce nu pot dispãrea naþiunile, în Curentul, 1999/11/02.

Andrei Roth, Naþionalism sau democratism?, 
Editura Pro Europa, Târgu Mureº, 1999, pp. 77-78.

• Citiþi sursa 3.5 ºi alcãtuiþi un
text de max. 100 cuvinte în care
sã rãspundeþi la întrebarea:
existã un naþionalism „bun” ºi
unul „rãu”?

• Precizaþi-vã, prin intermediul
„liniei valorice”, punctul de
vedere faþã de afirmaþia: „Un
patriot adevãrat este ºi
naþionalist.“ Rãspunsurile pot fi
gradate (da/nu/ºi da, ºi nu).

• Vã gândiþi la rãspuns singuri ºi
puteþi sã vã notaþi ideile pe o
hârtie. Apoi, vã alegeþi o poziþie
care reflectã punctul vostru de
vedere ºi vã aºezaþi în clasã pe
o linie imaginarã. (De ex.,
cineva poate fi de acord,
altcineva poate fi împotriva
acestei afirmaþii, iar ceilalþi pot
fi parþial de acord. Cele douã
persoane cu opinii opuse vor
sta la capetele liniei, iar ceilalþi
vã înºiraþi pe o linie imaginarã.
În continuare, vã comparaþi
pãrerile cu ale celor din jur, ca
sã vã asiguraþi cã sunteþi la
locul potrivit).

• În interiorul propriului grup, vã
pregãtiþi cu colegii argumente
punctuale care vã susþin
poziþia.  Dupã câteva minute,
fiecare grup îºi va exprima
punctul de vedere, prin
intermediul unei persoane care
prezintã argumentele.

• Trebuie sã pregãtiþi argumente,
nu afirmaþii, ºi sã vã ascultaþi
cu atenþie colegii. Nu puteþi
interveni cu alte opinii în
timpul prezentãrii
argumentelor.
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3.7. FÃRÃ TITLU, 1, 2, 3

Diana Ostaficiuc,
concursul
„Eurobarometru
vizual”, organizat
de Delegaþia
Comisiei Europene
ºi Centrul
Internaþional
pentru Artã
Contemporanã,
2005.

„Putem înþelege cât de puter-
nicã este istoria în formarea
mentalitãþilor, mai ales când se
asociazã cu religia. [...]
Secolul al XIX-lea a creat mitul
Kosovo, legat de ultima bãtãlie
a principelui (Lazar n.n.). În
1885, comemorarea a luat
forma unei întruniri pan-
iugoslave. Teritoriul Kosovo a
fost eliberat abia în 1912. Deºi
populaþia albanezã este acolo
majoritarã, datoritã schimbã-
rilor intervenite în Evul Mediu
ºi în epoca modernã, este de
neconceput pentru sârbi sã-l
abandoneze vreodatã (în ciuda
faptului cã relicvele cneazului
Lazar au fost înmormântate la

Vrdnik, apoi mutate la Rava-
nica, în Vojvodina). [...] mitul a
fost consolidat în anii ‘30 prin
politica centralizatoare a
regelui Alexandru, care a cerut
sculptorului croat Mestrovici
ridicarea unui templu în
Kosovo. Din acel altar naþional
nu au mai rãmas decât masive
cariatide, la Muzeul de Artã
din Belgrad. Aniversarea din
1989 a acestui eveniment dupã
600 de ani a mobilizat numai
pe sârbi. Preºedintele
Milosevici a speculat acel
moment simbolic în campania
demagogicã împotriva non-
sârbilor, în special împotriva
musulmanilor.”

3.6. ROLUL ISTORIEI ÎN FORMAREA MENTALITÃÞILOR

Andrei Pippidi, Despre statui ºi morminte. Pentru o teorie a istoriei
simbolice, Editura Polirom, Iaºi, 2000, pp. 23-24.

• Identificaþi în sursa 3.6 cauze
care pot duce la apariþia ºi
întãrirea naþionalismului. 
Cunoaºteþi ºi alte cauze?

• Indicaþi, recitind sursa, cauzele
conflictului din fosta Iugoslavie.
Putea fi el prevenit? 
De cãtre cine?

• Ce credeþi cã trebuie fãcut
pentru ca oamenii sã nu mai fie
manipulaþi ºi îndreptaþi unii
împotriva altora?

• Conform sursei, ce rol a avut
istoria în formarea unor mituri?
Ce rol credeþi cã ar trebui sã
aibã astãzi?

• Priveºte atent sursa 3.7.
Pe placa de pe zid scrie
„Str. 1 Decembrie”. Ce relaþie se
poate stabili între placa de pe
zid ºi cele douã indicatoare?

• De ce crezi cã existã în imagine
douã indicatoare, care aratã
direcþii diferite? Ce semnificã?

• Stabileºte un titlu pentru
imagine. Pornind de la titlul
stabilit, elaboreazã un eseu
(10 min.) care va fi evaluat
dupã urmãtoarele criterii:

– sã fie la subiect;
– sã exprime clar punctul tãu

de vedere;
– sã conþinã argumente pe care

se sprijinã punctul tãu de
vedere/poziþia ta;

– sã fie legat de experienþa ta
personalã, sã realizeze
conexiuni.
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IDENTITATE NAÞIONALÃ – 
IDENTITATE EUROPEANÃ4.

NAÞIUNE ªI NAÞIONALISM

„La Congresul pacifist de la
Paris din 1849, Victor Hugo
rosteºte celebrele cuvinte: «Va
veni ziua când armele vor
cãdea din mâini ºi bombele
tunurilor vor fi înlocuite cu
cuvântul ºi cu dreptul de vot
universal al popoarelor... va
veni o zi când tunurile nu se

vor mai vedea decât prin
muzee ºi lumea se va mira cã
au fost vreodatã cu putinþã... ºi
va veni ziua când vom vedea
douã grupãri uriaºe: Statele
Unite ale Europei ºi Statele
Unite ale Americii dându-ºi
mâna prieteneascã 
peste ocean...»”

4.1. O PREVIZIUNE

www.europeana.ro

„Robert Schuman, unul dintre
fondatorii Uniunii Europene,
arãta, în anii ‘50, cã: «deasupra
naþionalismelor învechite va
trebui pe viitor sã stea senti-
mentul solidaritãþii naþiunilor.
Meritul naþionalismului a fost
întemeierea unei tradiþii ºi a
unei structuri interne solide în

cadrul statului. Pe aceastã fun-
daþie veche va trebui ridicatã o
nouã construcþie. Suprastatul
va fi aºezat pe fundamentul
naþional. Astfel, trecutul glorios
nu va fi negat, dar energiile
naþionale vor renaºte prin
folosirea lor comunã în slujba
solidaritãþii suprastatale.»”

4.2. SUPRASTATUL

Apud Hagen Schulze, Stat ºi naþiune în istoria europeanã, 
Polirom, Iaºi, 2003, p. 312.

• Credeþi cã previziunea lui
Victor Hugo din sursa 4.1 s-a
împlinit deja? Exprimaþi o idee
ºi susþineþi-o cu un argument.

• Elaboraþi un text cu titlul
„Statele Unite ale Europei”.
Alcãtuiþi 4 grupuri. Utilizaþi
„Cubul”. Fiecare grup rezolvã în
scris sarcinile de lucru de pe o
faþã a cubului timp de cca. 5-10
min. Se afiºeazã ºi fiecare grup
prezintã concluziile la care a
ajuns. Feþele cubului sunt:

• Descrie (Ce vezi?, Ce auzi?, Ce
miroºi?, Ce simþi? – când spui
Statele Unite ale Europei).

• Comparã (Cu ce seamãnã?).
• Asociazã (La ce te face sã te

gândeºti?).
• Analizeazã (Spune mai multe

detalii despre
problemã/caracteristici).

• Aplicã (La ce este bun?, La ce
foloseºte?).

• Argumenteazã (pro ºi contra).
• Citeºte sursa 4.2. ºi stabileºte

care va fi soarta naþiunii în
secolul XXI, conform sursei.

• Realizeazã un desen/imagine
graficã prin care sã ilustrezi
conceptul de suprastat.

4.3. FÃRÃ NUME

Caricaturã, Könczey Elemér, cotidianul Krónika, 2005

Comenteazã sursa 4.3 împreunã
cu un coleg. Dã un titlu
caricaturii. Încearcã sã surprinzi
mesajul acesteia. Noteazã cuvinte
care denumesc ceea ce se vede în
imagine. Asociazã fiecãrui cuvânt
o semnificaþie. Exprimã în scris, 
în max. 2 fraze, ce crezi cã 
reprezintã caricatura.
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„Pe bãtrânul continent, pasul
decisiv spre globalizare se va
face prin edificarea Statelor
Unite ale Europei. Preþul care
se cere plãtit este demolarea
statelor naþionale. [...]
Suprastatul UE nu se ridicã pe

statele naþionale (care au ºi
atributele caracteristice) decât
pentru a le strivi. Tot aºa ºi
identitatea europeanã creºte
din seva identitãþilor naþionale
numai pentru a le vlãgui ºi,
finalmente, îngropa. [...]”

4.4. IDENTITATE NAÞIONALÃ ªI/SAU 
IDENTITATE EUROPEANÃ

„Mai mult decât atât, într-o
structurã de ordin global trebuie
sã fii capabil, ca stat, sã-þi
pãstrezi propria «personalita-
te». Odatã ce România va adera
la UE, asta nu va însemna cã în
loc de „Mioriþa» ciclul primar
va studia «Hamlet» ca fiind
unul dintre cele mai importante
mituri ale românilor. Aceastã

aderare nu va schimba nici
binecunoscutele sintagme
«codrul frate cu românul» sau
«românul s-a nãscut poet».
Indiferent dacã România aderã
sau nu la Uniunea Europeanã
tot «o insulã de latinitate într-o
mare de slavi» o sã fim, pentru
cã aceste lucruri s-au impus
prin culturã.”

4.5. GLOBALIZAREA ªI IDENTITATEA NAÞIONALÃ

Claudiu Târziu, Rost. Revistã de politicã ºi culturã creºtinã, 
nr. 2, aprilie 2003.

Irina Mateescu, www.bizwords.ro

„Aparent e însã destul loc deo-
camdatã în Uniunea Europeanã
pentru diferite nationalitãþi, cu
diferite voinþe, suficient loc
pentru ca integrarea sã se pro-
ducã de la nivelul dorit. Chiar
dacã, în curând, noi naþiona-
litãþi din est vor intra în arenã.
Crearea unei identitãþi europe-
ne dupã modelul identitãþilor
naþionale nu e neapãrat nece-
sarã. Iar dacã populaþiile nu
«simt» încã, într-o mai mare

mãsurã, sensul integrãrii, acest
lucru înseamnã cã deocamdatã
UE se bazeazã prea mult pe o
elitã care nu transmite sufici-
ent informaþia. Nu toatã lumea
a aflat cã Uniunea Europeanã
înseamnã altceva decât globali-
zare. Cã, dimpotrivã, repre-
zintã un forum unde poate fi
exprimatã, ca într-un zilnic
referendum, propria convinge-
re, aceea care dã lumii energie,
forþã motrice ºi credibilitate.”

4.6. UN REFERENDUM ZILNIC

Grete Tartler, în România literarã, nr. 50 din 20 decembrie 2000.

• Care sunt poziþiile exprimate 
în sursele 4.4 ºi 4.5 faþã de
integrarea europeanã? Selectaþi
principalele argumente pentru
fiecare dintre poziþiile
exprimate.

• Credeþi cã românii considerã cã
integrarea europeanã ar
reprezenta un potenþial pericol
pentru anumite valori, tradiþii,
elemente ale culturii? Aduceþi
argumente pentru punctul
vostru de vedere.

• Credeþi cã imaginea pe care o
avem despre naþiune in-
fluenþeazã opþiunea pentru
integrare? Argumentaþi.

• Care sunt opþiunile voastre în
privinþa aderãrii României la
Uniunea Europeanã?

• Faceþi o listã cu avantajele ºi
dezavantajele aderãrii pentru
români, în general, ºi pentru
tineri, în special. Ce constataþi?

• Studiaþi sursa 4.6. Stabiliþi ideea
centralã a textului ºi douã idei
secundare. Ce poziþie exprimã
faþã de Uniunea Europeanã:
laudativã, neutrã, criticã?
Argumentaþi.

• Identificaþi în sursa 4.6 posibile
cauze ale rezervelor exprimate
de unele persoane/state faþã de
integrare. Ce soluþii aþi putea
gãsi pentru rezolvarea acestora?
Faceþi o listã de propuneri.

• Credeþi cã existã factori/bariere
în calea integrãrii? Dacã da, care
sunt acestea? Cum pot fi ele
reduse? Notaþi douã idei.

• Ce speranþe leagã românii de
integrarea europeanã? Dar voi,
ce aºteptãri aveþi?
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„Art. 20: Toþi oamenii sunt
egali în faþa legii.
Art. 21: Orice discriminare,
de orice naturã: sex, rasã,
culoare, etnie ºi origine
socialã, caracteristici genetice,
limbã, religie sau credinþã,

politicã sau altã opinie,
proprietate, naºtere, handicap,
vârstã sau orientare socialã
este interzisã.
Art. 22: Uniunea va respecta
diversitatea culturalã,
religioasã ºi lingvisticã. [...]”

5.1. TRATATUL PENTRU STABILIREA 
UNEI CONSTITUÞII PENTRU EUROPA

Constituþia europeanã, 2004.

5.2. VALORI MORALE ÎN ROMÂNIA

Valori morale
Care sunt cele mai...

Importante Respectate
Respectul pentru ceilalþi oameni 26,4 8,9

Toleranþa 3,7 11,6
Respectarea legii 20,9 11,2

Libertatea individului 8,6 11,6
Credinþa în Dumnezeu 34,7 45,4

Egalitatea 3,9 4,5
Încredere în oameni, indiferent de etnie 1,1 2,7

Respectul pentru cultura ºi
tradiþiile altor popoare

0,8 4,1

Cercetarea Percepþii ºi atitudini faþã de fenomenul de discriminare,
Centrul de Sociologie Urbanã ºi Regionalã, CURS, decembrie, 2005.

5.3. FÃRÃ TITLU

Caricaturã, Könczey Elemér, cotidianul Krónika, 2000

• Ce îþi sugereazã caricatura?
Noteazã trei idei.

• De cine fuge personajul din ima-
gine? De ce? Ce duce sub braþ?

• Ce atitudine exprimã persoanele
din turn: miratã, indiferentã,
îngrijoratã, bucuroasã? Dar per-
sonajul care fuge? Ce semnifi-
caþie are scara? Dar turnul?

• Ce titlu ai pune caricaturii?

VALORI ROMÂNEªTI, 
VALORI EUROPENE5.

• Aderarea la Uniunea Europeanã
înseamnã dorinþa de a face
parte dintr-un sistem care are la
bazã reguli precise. Studiazã
sursa 5.1 ºi identificã norme 
de drept comunitar. Care 
dintre acestea consideri cã
funcþioneazã deja în România?
Discutaþi în grup ºi stabiliþi
care dintre norme sunt mai
puþin respectate. Identificaþi
câte o cauzã pentru care
anumite norme nu sunt
respectate, aduceþi câte un
argument ºi oferiþi o soluþie.

• Care crezi cã sunt cele mai
importante douã domenii, în
care ar trebui sã se intervinã ur-
gent pentru remedierea situaþiei?

• Care credeþi cã sunt cele mai
importante douã domenii, în
care ar trebui sã se intervinã
urgent pentru remedierea
situaþiei din perspectiva U.E.?

• Citeºte sursa 5.2. Existã vreo
nepotrivire între importanþa
acordatã de români unor valori
ºi modul în care acestea sunt
respectate?

• Comparã sursele 5.1 ºi 5.2. Ce
constaþi? Formuleazã douã idei,
un argument, ºi o concluzie.

• Acordã-þi pe o scarã de la 1 (cea
mai micã valoare) la 5 (cea mai
mare valoare) note pentru valo-
rile pe care le consideri impor-
tante, ºi note pentru modul în
care le respecþi, dupã 
modelul din tabel.
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„Am fost invitat sã vorbesc
despre ce înseamnã sã fii euro-
pean. Vã mãrturisesc cã nu îmi
este uºor sã dau un rãspuns,
pentru cã sunt deja european: e
o stare fireascã, pe care nu simt
nevoia sã o definesc. Cum aþi
rãspunde daca v-aº întreba ce
înseamnã sã fii român? Poate
v-aþi referi la limba românã, ºi
mi-aþi spune cã sã fii român în-
seamnã sã vorbeºti româneºte.
Prin analogie însã, nu putem
spune cã a fi european înseam-
nã sã vorbeºti europeanã, pentru
cã nu existã o limbã europeanã,
ci 20 de limbi oficiale – iar în
curând vor fi 22, pentru cã se
adaugã ºi româna ºi bulgara. De
altminteri, sunt cetãþeni români
în România care nu vorbesc ro-
mâneºte acasã. Sunt ei mai pu-
þin români? Poate v-aþi defini
ca acei oameni care trãiesc ºi
muncesc în România. Dar asta
fac ºi eu, de aproape patru ani.

Sunt eu român deja? Sau ar
trebui sã îi considerãm euro-
peni pe cei cu rãdãcini în mai
multe þãri? Eu sunt jumãtate
german ºi jumãtate britanic.
Soþia mea este 100% britanicã.
Este ea mai puþin europeanã
decât mine? Evident cã nu. Iatã
deci câteva capcane ale defini-
þiei de european. De aceea, m-aº
îndepãrta de ele, pentru a defi-
ni calitatea de european prin
împãrtãºirea unui set de valori.
Cu alte cuvinte, a fi european
înseamnã a împãrtãºi valori eu-
ropene. Care sunt aceste valori?
Cine ºi când le-a inventat? Sunt
ele ºi valorile voastre?[...] Pace,
prosperitate, solidaritate. Iatã
doar trei valori ale Uniunii Eu-
ropene[...] O altã valoare, la care
þineþi mai ales voi, tinerii este li-
bertatea: libertatea de expresie,
libertatea de asociere, libertatea
de a studia ºi a munci în orice
alt stat membru al Uniunii.”

5.4. „ªI EU SUNT EU“

5.5. CE ÎNSEAMNÃ SÃ FII EUROPEAN?

Intervenþia domnului Jonathan Scheele la Conferinþa 
AIESEC, 27 aprilie 2005, http://www.infoeuropa.ro

Radu Igazsag, concursul „Eurobarometru vizual”, organizat de Delegaþia Comisiei
Europene ºi Centrul Internaþional pentru Artã Contemporanã, 2005.

• Explicã titlul sursei 5.4.
• Identificã valorile pe care

imaginile le exprimã (respect
faþã de familie etc.).

• Stabiliþi o listã cu valorile
identificate. Discutaþi în grup
dacã ele sunt ºi valori în care voi
credeþi ºi pe care le respectaþi.

• Organizaþi-vã în 4 grupuri.
Realizaþi câte un afiº cu
fotografii/imagini/simboluri
care ilustreazã setul de valori al
grupului din care faceþi parte.

• Schimbaþi între voi afiºele
(grupul 1 cu 3 ºi grupul 2 cu 4).
Daþi un titlu afiºului colegilor.
Stabiliþi valorile sugerate prin
afiº. Pregãtiþi în clasã un fond
muzical ºi reflectaþi în scris
notând pe o foaie: Astãzi am
învãþat despre mine cã...; Astãzi
am învãþat despre ceilalþi cã...;
Astãzi am descoperit cã...; Astãzi
m-a surprins sã...; Astãzi m-a
dezamãgit faptul cã...; Astãzi...

• Citeºte sursa 5.5. Ce înseamnã
sã fii european? Alcãtuieºte o
listã cu valorile Uniunii
Europene. Pe care le consideri
cele mai importante?

• Care sunt valorile tale? Sunt ele
diferite de cele pe care sursa le
menþioneazã?

• Imagineazã-þi cã lucrezi într-un
departament al Ministerului
Integrãrii Europene din
România. Þi s-a cerut sã
redactezi agenda unei întâlniri
cu un comisar al Uniunii
Europene care monitorizeazã
progresele realizate de þara ta în
direcþia integrãrii europene.
Începe prin a reciti informaþiile
din modulul de faþã. Studiazã
ºi informaþiile din celelalte
module. Identificã cele mai
importante probleme pe care
România, prin departamentul la
care lucrezi, ar vrea sã le
discute cu reprezentantul U.E.
Redacteazã agenda. Apoi arat-o
colegilor ºi explicã-þi alegerile.
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DIALOGUL INTERCULTURAL – 
UTOPIE SAU REALITATE?III.

Problemele puse în discuþie în aceastã temã, întrebarea care se
regãseºte în titlu, sunt în egalã mãsurã cuprinzãtoare ºi, în esenþã,
imposibil de tratat; aceasta deoarece, incluzând diverse grupuri
etnice, state ºi formaþiuni statale diferite deopotrivã lingvistic,
religios ºi cultural, spaþiul geografic pe care îl numim Europa este
ºi spaþiul unor confruntãri seculare pentru influenþã ºi putere
politicã, a unor dispute între religii universale (catolicismul ºi
ortodoxia; creºtinismul ºi islamismul), respectiv între ideologii
(comunismul ºi capitalismul; naþionalismul ºi globalismul).
Cum pot fi proiectate, în vederea viitoarei autodefiniri, peisaje
politice noi, identitãþi eliberate ºi perspective de acþiune care sã
slujeascã eliberãrii de sine? O asemenea perspectivã s-ar putea
gãsi prin dialogul intercultural, dar numai atunci când acesta ar
dobândi o înþelegere radical diferitã, ºi anume în sensul adoptãrii
unei atitudini, nu doar a teoretizãrii acesteia. Aceasta ar fi utopia.
Realitatea aratã altfel.
Nici o civilizaþie nu este intrusã, raportat la gândirea umanã, a
cãrei moºtenire face parte din civilizaþia europeanã. Nici un
individ purtãtor al acestor civilizaþii nu trebuie, deci, sã fie
perceput ca un „intrus cultural” în Europa.
Cunoaºterea aportului pe care fiecare civilizaþie l-a adus gândirii
umane, acceptarea diversitãþii, examinarea valorilor, raportului
identitate naþionalã – identitate europeanã reprezintã, pentru noi,
punctul de plecare al dialogului intercultural.
Sursele utilizate în aceastã temã propun studii de caz,
semnaleazã probleme actuale, oferã sugestii, pe baza cãrora
adolescenþii ar putea sã îºi elaboreze propria agendã, propriul
plan de acþiune, propriile decizii.
Sarcinile de lucru sunt largi, necesitã dialog, reflecþie ºi timp.
Existã ºi sarcini de lucru punctuale, care, însã, pot fi completate
de cãtre dumneavoastrã. Activitãþile propuse pot fi continuate ºi
în afara orelor efective, sub formã de proiecte sau piese pentru
portofoliu. Existã (ca, dealtfel, pentru toate temele) mai multe
sarcini de lucru pentru aceeaºi sursã, dând astfel dascãlului
posibilitatea opþiunii, iar elevului, posibilitatea exersãrii mai
multor tipuri de activitãþi.

Provocarea pentru noi,
dascãlii, o reprezintã
capacitatea de a evalua
procesul, nu doar produsul.

Nici un individ nu trebuie
sã fie perceput ca un „intrus
cultural” în Europa.

Spaþiul geografic pe care îl
numim Europa este ºi spaþiul
unor confruntãri ºi dispute.
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„Preluarea, de cãtre o bunã par-
te a mass-media din Europa, a
caricaturilor profetului Maho-
med s-a transformat într-o veri-
tabilã undã de ºoc ce a dezlãn-
þuit furia lumii musulmane faþã
de europeni, ameninþând sã de-
genereze într-o «ciocnire a civi-
lizaþiilor». Drapele daneze au
fost arse pe strãzile Irakului, în
Jakarta, ambasada danezã a fost
vandalizatã de sute de protesta-
tari, centrul cultural francez din
Gaza a fost atacat cu grenade. În
teritoriile palestiniene, birourile
UE au fost luate cu asalt de gru-
puri înarmate ºi închise pe ter-

men nelimitat «pânã când vor
fi prezentate scuze», în timp ce
un jurnalist german aflat în
Cisiordania a fost luat ostatic
pentru câteva ore, semn al repre-
saliilor comise împotriva jur-
naliºtilor occidentali în genere.
Mai mult, «orice norvegian, da-
nez sau francez, care se aflã pe
pãmântul nostru este o þintã», a
ameninþat Brigada martirilor 
al-Aqsa, grupare afiliatã Fatah.
Consulatele ºi reprezentanþele
Franþei, Danemarcei ºi Norve-
giei ori vor fi închise, ori vor fi
distruse, au ameninþat
manifestanþii.“

STUDII DE CAZ1.
1.1.SCANDALUL CARICATURILOR PROFETULUI

Musulmani protestând împotriva apariþiei caricaturilor profetului într-un ziar
danez, februarie 2006, www.msnbc.msn.com/id/

1.2. „ZIUA MÂNIEI”

Studiaþi sursele 1.1 ºi 1.2.
Discutaþi în perechi ºi apoi în
grup urmãtoarele afirmaþii ºi
precizaþi punctul vostru de vedere
faþã de enunþurile de mai jos.
Exprimaþi-vã opinia prin
intermediul liniei valorice, prin
da/nu/ºi da ºi nu pentru câte un
singur enunþ.
• Doar pentru cã ai dreptul 

de a te exprima, nu eºti 
obligat sã o faci.

• Reþinerea ar trebui deseori
practicatã, mai ales când vine
vorba de respectul religios 
sau cultural.

• Doar cei care instigã la o
„ciocnire a civilizaþiilor” 
ar turna benzinã pe un foc 
care arde.

• Cei care pledeazã pentru
publicarea desenelor nu instigã
la o ciocnire a civilizaþiilor, ci
se apãrã împotriva ofensivei
islamiste declanºate contra
lumii creºtine, laice, iudaice,
hinduse sau chineze.

• Ziariºtii de la „New York Press”
care ºi-au înaintat demisia dupã
ce li s-a cerut sã scoatã din
pagina pregãtitã pentru tipar
caricaturile cu Mahomed au
procedat corect.

• Caricaturile nu au nimic de-a
face cu „libertatea de
exprimare” – invocatã de 
unii – ci cu „incitarea 
religioasã ºi etnicã”.

• Un lider taliban care a anunþat
cã oferã 100 de kilograme de
aur ca recompensã oricãrei
persoane care îl va ucide pe
autorul danez al caricaturilor
cu profetul Mahomed publicate
în presa europeanã a avut o
reacþie fireascã, având
în vedere situaþia.Sursa: Articol „Ziua mâniei” în lumea islamicã împotriva

caricaturilor europene ale lui Mahomed, Gândul, 
Sâmbãtã, 4 februarie 2006.
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„[...] Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului [...] Adoptã
prezenta hotãrâre, [la data de
26 mai 1993]: [...]
7. În 1980, d-na Hoffmann, pe
atunci dra Berger, s-a cãsãtorit
cu dl S., tehnician. La data
cãsãtoriei, amândoi erau
romano-catolici.
Din cãsãtorie au rezultat doi
copii: un bãiat, Martin, nãscut
în 1980, ºi o fatã, Sandra nãscu-
tã în 1982. Ambii copii au fost
botezaþi în ritul romano-catolic.
8. Reclamanta a pãrãsit biserica
romano-catolicã ºi a aderat la
gruparea religioasã Martorii 
lui Iehova.
9. La data de 17 octombrie
1983, reclamanta a introdus
cerere de divorþ.[...]
10. Dupã separaþie, atât recla-
manta, cât ºi S. au fãcut cerere
pentru încredinþarea copiilor
spre creºtere ºi educare. Dl S. a
susþinut cã, în cazul în care
copiii ar fi lãsaþi în îngrijirea
mamei, existã riscul sã fie cres-
cuþi într-un mod care le-ar putea
dãuna. El a arãtat cã principiile
educaþionale specifice grupului
religios din care reclamanta
face parte sunt ostile societãþii,
descurajând relaþiile cu cei care
nu sunt membri ai grupului,
manifestãrile de patriotism (ca,
de exemplu, intonarea imnului
naþional) ºi toleranþa religioasã.
Toate acestea ar duce la izola-
rea socialã a copiilor. În plus,
interzicerea transfuziilor sangu-
ine de cãtre Martorii lui Iehova
ar putea conduce la situaþii în
care sãnãtatea sau viaþa copiilor
sã fie puse în pericol.
11. Prin hotãrârea din 8
ianuarie 1986, Curtea
Districtualã Innsbruck a încre-
dinþat copiii reclamantei ºi a

respins cererea d-lui S.
În motivarea hotãrârii a primat,
exclusiv, interesul copiilor.
Condiþiile materiale ale ambi-
lor pãrinþi sunt de aºa naturã
încât oricare dintre ei le-ar
putea oferi îngrijirea corespun-
zãtoare: totuºi, tatãl copiilor ar
avea nevoie de ajutorul bunicii
paterne. Copiii, care au locuit
deja un an ºi jumãtate cu recla-
manta, au puternice legãturi
emoþionale cu aceasta. Sepa-
rarea de mama lor le-ar putea
cauza traume psihologice.
«[...] S-a susþinut cã apartenenþa
d-nei Ingrid S. la comunitatea
religioasã Martorii lui Iehova
este în detrimentul copiilor.
[...] Aceste drepturi nu pot fi
refuzate unui pãrinte pentru
simplul motiv cã el sau ea apar-
þine unei minoritãþi religioase.»
14. Domnul S. a declarat recurs.
15. Prin decizia Curþii Supreme
din 3 septembrie 1986, dreptu-
rile pãrinteºti i-au fost acordate
domnului S. [...]
26. D-na Hoffmann s-a adresat
Comisiei la data de 20 februarie
1987. Ea a susþinut cã încre-
dinþarea copiilor spre îngrijire
ºi educare i-a fost refuzatã dato-
ritã convingerilor sale religioase.
CURTEA
[...] 5. Decide cu opt voturi la
unul cã statul trebuie sã plã-
teascã reclamantei, în termen
de trei luni, 75.000 (ºaptezeci
ºi cinci de mii) de ºilingi
austrieci cu titlu de cheltuieli
de judecatã.
Redactatã în limbile englezã ºi
francezã ºi pronunþatã public
la 23 iunie 1993, în Palatul
Drepturilor Omului din
Strasbourg. Semnatã:
Rudolf Bernhardt, preºedinte
Marc-André Eissen, grefier”

1.3. HOFFMANN VERSUS AUSTRIA

Citiþi sursa 1.3 ºi
împãrþiþi-vã în cinci grupuri.
Un grup va susþine poziþia
doamnei Hoffmann. Un alt
grup va susþine poziþia
domnului S., ex-soþul
doamnei Hoffman. Cei doi
soþi vor fi asistaþi de avocaþi.
Cel de-al treilea grup va
reprezenta Curtea
Drepturilor Omului din
Strasbourg. Al patrulea grup
va reprezenta jurnaliºtii
prezenþi la proces, care vor
scrie articole de presã. Al
cincilea grup va reprezenta
publicul. Unele persoane din
public noteazã în jurnal
impresii de la proces, altele
pot desena personajele
implicate. Puteþi invita
colegi din alte clase în
rândul publicului.
Organizaþi o dezbatere
þinând cont de argumentele
invocate de pãrþi: copiii
trebuiau sã fie daþi în grija
tatãlui sau a mamei? În final,
Curtea, ajutatã de voturile
publicului, va decide. Nu
uitaþi sã pregãtiþi dosarul
procesului cu tot ceea ce s-a
produs în formã scrisã pe
durata acestuia.

http://spete.avocatura.com, 3340, Hotãrârea din 23 iunie 1993.
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„Ministerul Informaþiilor Pu-
blice dezaprobã actul de discri-
minare etnicã manifestat de
Consiliul Eparhiei Vidin,
Bulgaria, faþã de preotul
român/vlah Valentin Tvetanov
Gheorghiev din satul Rabova,
judeþul Vidin, acuzat de faptul
cã a oficiat, pentru enoriaºii
români/vlahi, slujbele religioase
în limba românã.
Scrisoarea Consiliului Eparhiei
Vidin invocã nerespectarea, de
cãtre preotul Valentin Tvetanov
Gheorghiev din satul Rabova, a
Statutului Bisericii Ortodoxe
Bulgare în care se stipuleazã cã
limba oficialã folositã de
Biserica Ortodoxã Bulgarã este
slava-bisericeascã sau bulgara.
[...] Legea Religiilor, adoptatã
de Adunarea Naþionalã în anul

1949, prevede urmãtoarele: «În
relaþiile dintre libera alegere a
religiei ºi organele puterii
statale sau conducerii de stat,
precum ºi în cazul direcþiilor
de pe lângã conducerile diferi-
telor instituþii religioase, limba
oficialã este cea bulgarã. În
cazul relaþiilor cu credincioºii
ºi în executarea slujbelor ºi
ceremoniilor, ei pot folosi ºi
altã limbã.»
Ministerul Informaþiilor Pu-
blice îºi exprimã pe aceastã cale
totalul dezacord faþã de atitudi-
nea nedemocraticã a reprezen-
tantului Bisericii Ortodoxe
Bulgare, aceasta încãlcând
prevederile Convenþiei pentru
Apãrarea Drepturilor Minoritã-
þilor ratificatã de Parlamentul
Bulgar la 7 mai 1999.”

1.4. MINORITATEA ROMÂNEASCÃ DIN BULGARIA

„O revistã polonezã a publicat
o fotografie cu icoana Fecioarei
Negre de la Czestochowa cu
chipul cântãreþei Madonna,
provocând indignarea mediilor
catolice din Polonia, o þarã în
care 90% din populaþie are
aceastã religie, relateazã AFP.
Revista lunarã de culturã pop
Machina, care a reapãrut pe
piaþã dupa o pauzã de trei ani,
a publicat pe coperta primului
numãr de la revenire icoana
Fecioarei, dar i-au înlocuit faþa
cu cea a Madonnei, iar chipul
pruncului Iisus cu faþa bãia-
tului cântãreþei.
«Suntem ºocaþi cã Icoana
Miraculoasã a Mamei lui

Dumnezeu a fost folositã din
nou într-o manierã profana-
toare pentru a servi unor
scopuri publicitare ºi comer-
ciale», au anunþat cãlugãrii
paulinieni de la mãnãstirea
Jasna Gora din Czestochowa,
care pãstreazã icoana 
veneratã de polonezi.
Directorul revistei, Piotr Metz,
s-a declarat surprins de aceste
reacþii. El a publicat o declara-
þie în care asigura cã publicaþia
sa «nu a vrut sã insulte vreo
convingere religioasã» ºi a
explicat cã a fãcut o paralelã
cu «adoraþia de care se bucurã
anumite vedete, numite icoane
ale culturii pop.»”

1.5. MEDIILE CATOLICE DIN POLONIA SUNT ªOCATE

news.softpedia.com/news/

Comunicat de presã, Despre Minoritatea româneascã din Bulgaria
www.infopressHurmuzachi.go.ro

• Citiþi sursa 1.4. Explicaþi dacã
sursa se referã la discriminare
etnicã sau religioasã. Aduceþi
argumente pentru 
poziþia voastrã.

• Care credeþi cã este atitudinea
în România faþã de o problemã
ca ºi cea semnalatã de sursã?
Stabiliþi atitudinea oficialã
(prevederi legislative). Stabiliþi
atitudinea unor adulþi vis a vis
de acestã problemã, luând un
scurt interviu pãrinþilor
voºtri/vecinilor/unor profesori.

• Notaþi concluziile la care aþi
ajuns legat de problema expusã
în sursã. Susþineþi-vã 
punctul de vedere cu 
argumente pertinente.

Studiaþi sursa 1.5 ºi precizaþi
dacã sunteþi în acord sau în
dezacord cu atitudinea
revistei poloneze ºi a
directorului acesteia.
Formulaþi teza ºi o susþineþi
cu trei argumente.
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„[...]aprobarea finalã de cãtre
Senatul francez a legii care
interzice însemnele religioase
«ostentative» în ºcolile pri-
mare ºi secundare. Autoritãþile
franceze au dat dovadã de un
zel extrem în a impune un
ansamblu de reguli de bazã
pentru comportamentul-model
ºi integrarea cetãþenilor musul-
mani. Aceastã poziþie rece a
survenit ca urmare imediatã a
opoziþiei franceze împotriva
rãzboiului din Irak. Cu inter-
dicþia asupra portului basma-
lelor pe cap de cãtre tinerele
eleve în incintele ºcolilor
primare ºi secundare, nimeni

nu ar fi putut acuza guvernul
francez cã încerca sã intre în
graþiile lumii arabe. [...] Spre
15 octombrie, Ministerul
Educaþiei a anunþat cã
profesorii sãi reuºiserã sã le
convingã pe toate elevele, cu
excepþia a 72 dintre ele.
Legea cu privire la portul
basmalei pe cap poate fi, de
asemenea, interpretatã ca
replica francezã la reforma
Legii cetãþeniei germane din
anii 1999-2000.
[...] Statul a încercat sã-i lege
pe musulmani de stat, prin
intermediul sacrificiului
public, cultural.”

1.6. INTERZICEREA ÎNSEMNELOR RELIGIOASE

Alma Levy, 16, (stânga), aranjeazã baticul surorii ei de 18 ani, Lila,
2004, South Asia Analysis Group

1.7. LEGEA CU PRIVIRE LA PORTUL BASMALEI

Jonathan Laurence, cercetãtor la Centrul de Studii asupra Statelor
Unite ºi Europei, www.neweuropereview.com

• Studiaþi sursele 1.6 ºi 1.7.
Utilizaþi strategia de dezbatere
„colþurile” pentru a vã exprima
punctul de vedere. Este
recomandatã când existã mai
mult de douã poziþii vis a vis
de o problemã. Tema dezbaterii
este: Sunteþi de acord cu „Legea
cu privire la portul basmalei”?

• Cei care aþi ales rãspunsul A
(DA) treceþi într-un colþ al clasei,
cei care aþi ales soluþia B (NU)
treceþi într-un alt colþ, soluþia C
(ºi DA, ºi NU), D (NU ªTIU) în
alte colþuri. Veþi discuta în
interiorul propriului grup/colþ,
apoi cu ceilalþi. La finalul
activitãþii, veþi încerca prin
seriozitatea cu care vã susþineþi
poziþia sã convingeþi alte grupuri
de justeþea poziþiei voastre, astfel
încât unii colegi sã renunþe la
poziþia iniþialã ºi sã accepte
poziþia propusã de voi.

• Strategia de dezbatere
presupune respectarea unor
paºi (individual ºi în grup).
Primul pas constã în studierea
unor informaþii generale despre
problema în discuþie. E nevoie,
ca sã puteþi formula o opinie în
cunoºtinþã de cauzã. Aceasta
nu înseamnã, însã, cã trebuie sã
fiþi experþi în domeniu.
Pasul doi presupune muncã
individualã, pentru a decide ce
atitudine veþi adopta, fãrã a fi
influenþat, ºi înainte de 
a-i auzi pe ceilalþi.
Pasul trei presupune ca voi sã
adoptaþi fizic o poziþie clarã
(momentul când vã plasaþi
într-unul din colþurile clasei).
Aceasta este o afirmare publicã
a opiniei voastre, când o arãtaþi
tuturor. Acest pas subliniazã
faptul cã fiecare dintre voi are o
opinie ºi cã opiniile 
voastre conteazã.
Pasul patru þine de etapa
înþelegerii mai profunde a
problemei. Acum veþi asculta,
în „colþul” vostru, argumentele
care vã susþin poziþia adoptatã.
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„Un salariat de la un bazin de
înot municipal din periferia
parizianã Seine-Saint-Denis a
fost concediat, la sfârºitul lunii
martie, 2004, datoritã faptului
cã primarul local a obiectat
împotriva bãrbii purtate de
salariatul respectiv. «Exprima-
rea exterioarã a credinþelor
religioase nu poate fi toleratã
acolo unde elevii iau lecþii de
înot», a susþinut primarul.
[...]Salariatul bazinului de înot
municipal, Mourad Lamsanes,
a insistat cã nu încerca decât
sã fie un bun musulman ºi cã
nu avea intenþia sã converteascã
pe nimeni. La puþin timp dupã
adoptarea legii, în iarna anului
trecut, fostul ministru al edu-

caþiei, Luc Ferry, declara, 
într-adevãr, cã poate «anumite
tipuri de barbã» ar trebui, de
asemenea, incluse în interdic-
þiile prevãzute de lege. În cele
din urmã, bãrbile nu au fost
introduse în lege, dar
autoritãþile au lãsat clar de
înþeles cã nu le place ceea ce
vãd sub anumite moduri de
acoperire a capului ºi feþei: o
miºcare organizatã de
recomandãri religioase ºi proze-
litism. Expresia stenograficã
francezã pentru definirea
extremiºtilor islamici este «les
barbus» (bãrboºii), termen
paralel pentru «les femmes
voilées» (îmbroboditele).”

1.8. O ÎNTRECERE ÎNTRE VÂNT ªI SOARE

„Slovacia cunoaºte în aceste
zile o crizã guvernamentalã
care demonstreazã, dacã mai
era nevoie, cã nu doar proble-
mele sociale ºi economice pot
bulversa o þarã, ci ºi cele de
ordin moral-religios.
[...] Semnat în 2002, Tratatul
între Slovacia ºi Vatican are ca
scop reafirmarea dreptului uni-
versal la viaþã ºi demnitate
umanã. Susþinut viguros de
creºtin-democraþi, textul ar fi
permis credincioºilor catolici
din Slovacia sã refuze anumite
activitãþi contrare religiei ºi mo-
ralei. Astfel, medicii ar fi putut
refuza sã practice avorturi, euta-
nasii ori reproduceri umane asis-
tate, profesorii sã predea darwi-
nismul, iar salariaþii sã mun-
ceascã în zilele de duminicã.

Mikolas Dzurinda a respins
însã clauza pe motiv cã «ar
risca sã acorde Bisericii Cato-
lice o prea mare greutate în
procesul decizional». ªi cã
aplicarea unei astfel de preve-
deri «i-ar pune pe catolici 
într-o situaþie diferitã de cea a
altor credincioºi ºi a restului
populaþiei». Nefiind de acord
cu aceste argumente, Partidul
Creºtin-Democrat (KDH) s-a
retras de la guvernare.[...]
Formatã în 2002, coaliþia de
centru-dreapta care tocmai s-a
fãcut þãndãri la Bratislava are la
activ aderarea Slovaciei la UE ºi
realizãri importante în dome-
niul economic. Dar nu întotdea-
una succesele economice sunt
cele care conteazã.”

1.9. „CRIZA DE CONªTIINÞÃ” LA BRATISLAVA

Jonathan Laurence, cercetãtor la Centrul de Studii asupra Statelor
Unite ºi Europei, www.neweuropereview.com/

Articol de Mihai Ionescu, Criza de conºtiinþã la Bratislava,
10 februarie 2006, http://stiri.rol.ro

Pasul cinci vã dã prilejul sã
auziþi pãrerile celorlalte
„colþuri”, sã le exprimaþi pe ale
voastre, sã cântãriþi sensurile
care se construiesc în legãturã
cu problema discutatã. Este
important sã dezbateþi astfel
încât sã se audã multe opinii
(pe rând), din cât mai multe
grupuri. Acest pas vã cere sã vã
articulaþi ideile cu claritate,
pentru a le putea comunica
celorlalþi. Este important sã
aveþi pãreri, dar acestea sunt ºi
mai valoroase când le puteþi
împãrtãºi altora, în aºa fel încât
sã fie înþelese.
Pasul ºase vã oferã posibilitatea
ca, dupã ce i-aþi auzit pe
ceilalþi, sã vã schimbaþi punctul
de vedere ºi sã o faceþi în
public. Poþi ajunge la concluzii
diferite (decât cele iniþiale), ºi
a-þi schimba pãrerea este un
rezultat firesc al procesului de
gândire autentic. Dacã
argumentele unui alt „colþ” 
v-au convins, veþi putea 
sã vã schimbaþi poziþia.

• Rezumarea poziþiei ºi
argumentelor, ºi apoi redactarea
unor lucrãri scrise individuale
(eseul de 5 minute), se face în
pasul ºapte. Sunteþi, în cele din
urmã, responsabili de opiniile
ºi convingerile proprii, pe care
trebuie sã vi le puteþi susþine.
Pãrerile voastre  se pot întemeia
pe ideile altora dar, în final, voi
trebuie sã exprimaþi propriile
idei, cu propriile cuvinte.

• Citiþi sursa 1.8 ºi discutaþi în
perechi: credeþi cã salariatul
trebuie sã renunþe la a purta
barbã? Discutaþi ºi apoi
prezentaþi în clasã concluziile
la care aþi ajuns formulând 
în scris cinci enunþuri 
legate de problemã.

• Aplicaþi „Colþurile” pentru 
a dezbate problemele din 
sursele 1.8 ºi 1.9.
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2.1. GHID DE BUNE PRACTICI

„Ziariºtii [...] au stabilit urmãtoa-
rele recomandãri pentru presã:
1. Respectã-þi semenii,
indiferent de sex, nivel de
educaþie, vârstã, apartenenþã
etnicã, religioasã, orientare
sexualã sau politicã.
2. Menþioneazã nivelul de edu-
caþie, vârsta sau apartenenþa et-
nicã, religioasã, sexualã sau poli-
ticã a persoanelor despre care
relatezi numai atunci când acest
lucru este relevant în context.
3. Întreabã-i pe cei implicaþi
cum doresc sã fie identificaþi ºi
foloseºte aceastã denumire în
relatarea ta.
5. Identificã-þi propriile stereoti-
puri ºi prejudecãþi ºi asigurã-te

cã nu îþi afecteazã relatarea.
6. Impune un ton neutru
atunci când utilizezi ºtirile
preluate din alte surse.
8. Nu amesteca experienþe
personale în relatãrile de presã
despre o minoritate, deoarece
sunt irelevante.
9. Acordã în mod egal atenþie
tuturor pãrþilor implicate în
subiectul despre care relatezi.
11. Fii conºtient cã între tine ºi
minoritãþile despre care
relatezi pot exista diferenþe
culturale care blocheazã
accesul la informaþii.
12. Corecteazã gramatical
citatele dacã pun într-o luminã
nefavorabilã sursele.“

Program de sensibilizare a jurnaliºtilor la problemele minoritãþilor,
Centrul pentru Jurnalism Independent, 2001 – 2002.

• Studiazã sursa 2.1.
Imagineazã-þi cã ai fi jurnalist ºi
ar trebui sã scrii un articol
despre o minoritate. Care dintre
regulile citite þi se pare cel mai
uºor de respectat? Noteazã-le pe
primele trei. Care þi se par cel
mai greu de respectat?
Stabileºte douã ºi explicã
motivele alegerii.

• Organizaþi-vã în grupuri ºi
stabiliþi propria voastrã listã de
recomandãri pentru jurnaliºti.

• Organizaþi-vã în grupuri.
Fiecare grup face o listã cu
atitudini de urmat în
comunicarea cu colegii de
clasã. Afiºaþi listele. Realizaþi
un ghid de bune practici legat
de comunicarea între elevii
clasei, pe care îl puteþi 
afiºa sau tipãri.

2.2. „TOLERANÞA ªI RESPECTUL 
NU SUNT SUFICIENTE”

„ [...] toleranþa ºi respectul nu
sunt suficiente. Este nevoie de
curiozitatea tuturor pãrþilor
implicate, trebuie sã sprijinim
acþiunile care ajutã popoarele
sã-ºi depãºeascã propriile
limite ºi sã se îndrepte spre
ceilalþi. Dialogul intercultural
este necesar, de asemenea, în
oraºele noastre care gãzduiesc
adesea oameni din toatã Europa
ºi din afara ei, oameni care ca-
utã condiþii mai bune de viaþã
ºi orizonturi mai fericite. [...]
În sfârºit, dialogul intercultural

este un instrument puternic
pentru extinderea ºi menþinerea
pãcii ºi a stabilitãþii în regiune.
[...] Acum, Uniunea va avea noi
vecini. În relaþiile cu aceºtia, o
bunã înþelegere a diferenþelor
culturale va fi absolut esenþialã.
De ea vor depinde probleme
vitale, cea mai importantã fiind
pacea, principalul motiv pentru
care a apãrut Uniunea Europea-
na cu jumatate de secol în urmã.
Anul European al dialogului
intercultural (2008 n.n.) va pune
în luminã toate aceste aspecte.“

Discurs Ján Figel, Diversitatea culturalã ºi învãþãmântul superior,
Bucureºti, 18 martie, 2005.

• Citeºte sursa 2.2 ºi stabileºte:
ideea principalã, douã idei
secundare ºi douã argumente
care susþin ideea principalã.

• Identificã în sursã motivele
pentru care dialogul este
necesar. Alcãtuieºte o listã cu
propriile tale motive 
pentru dialog.

• Explicã titlul sursei.
• Realizaþi un proiect pe care sã

îl deruleze ºcoala/clasa voastrã
pentru anul European al
dialogului intercultural.

DIALOGUL INTERCULTURAL – UTOPIE SAU REALITATE?

DIALOG INTERCULTURAL.
ATITUDINI2.
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„Distincþia prilejuitã de al
treilea centenar al Sf. Daniil,
principele Moscovei, a fost
înmânatã zilele trecute de cãtre
Patriarhul Moscovei ºi al
întregii Rusii episcopului
Vincenzo Paglia, preºedintele
Comisiei episcopale italiene
pentru ecumenism ºi dialog.
Iniþiativa recunoaºte angajarea
depusã în dialogul dintre
Biserica ortodoxã rusã ºi
Biserica catolicã. «Renaºterea
impresionantã a Bisericii
ortodoxe ruse – a afirmat ep.
Paglia – poate fi numitã, dupã
cuvintele patriarhului Alexei,
un al doilea botez al Rusiei».
În opinia prelatului catolic,

aceastã întâlnire reprezintã un
exemplu de cooperare între
lumea catolicã ºi cea ortodoxã,
înaintând spre poziþii comune
cu privire la bazele spirituale
ale vieþii sociale, la întãrirea
eticii creºtine ºi la valorile
familei. Drumurile care contri-
buie la dialogul ecumenic sunt,
desigur, numeroase. Dar prin
dialogul internaþional, regional
ºi local, au fost depãºite multe
diferenþe ºi neînþelegeri din
trecut, chiar dacã nu pot fi
uitate chestiunile deschise,
precum contrastele despre
prozelitism, care cer încã un
efort de maturizare 
ºi clarificare.“

3.1. PAPA IOAN PAUL AL II-LEA

Papa ºi Yasser Arafat, 
www.christusrex.org /www2/greek-catholic/gallery/

3.2. DIALOG ECUMENIC

PROMOTORI AI DIALOGULUI
INTERCULTURAL3.

Papa Ioan Paul al II-lea (Karol
Józef Wojtyla, *18 mai 1920,
Wadowice, Polonia – †2 aprilie
2005, Vatican, Roma) a fost papã
al Bisericii Catolice – episcop al
Romei – ºi suveran al Vaticanului
ales în 16 octombrie 1978.
În timpul pontificatului sãu, papa
Ioan Paul al II-lea a întreprins un
mare numãr de cãlãtorii în
diferite þãri ale lumii. A pus mare
preþ pe dialogul ecumenic dintre
diversele confesiuni ale religiei
creºtine ºi cu alte religii.
În 1999 s-a aflat în România,
unde a avut contacte cu
personalitãþile locale ale Bisericii
Ortodoxe. În martie 2000, face o
cãlãtorie la Ierusalim unde
viziteazã aºezãmântul „Yad
Vashem“ în memoria victimelor
Holocaustului ºi se reculege la
Zidul Plângerii. Este primul papã
care a vizitat o sinagogã (în
Roma) ºi o moschee (în Siria, 
la Moscheea Omeyyada 
din Damasc).

Patriarhul Alexei al II-lea a înmânat episcopului V. Paglia distincþia
„Sf. Daniil“ pentru angajarea în dialogul ecumenic, 
www.oecumene. radiovaticana.org/rom/2006

• Care este originea miºcãrii ecu-
menice? Care sunt principalele
idei promovate de aceasta?

• Numiþi douã state unde dialogul
inter-religios a înregistrat
progrese semnificative.

• Credeþi cã dialogul între culturi
este posibil doar în plan
religios?

• Precizaþi o instituþie
internaþionalã preocupatã de
dialogul intercultural.
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„ [...] Mã îndrept acum spre
voi, dragi prieteni din diferite
tradiþii religioase, ºi vã mul-
þumesc în mod sincer pentru
prezenþa voastrã la solemna
inaugurare a Pontificatului
meu. Adresez salutãri cãl-
duroase ºi afectuoase vouã ºi
tuturor acelora care aparþin
religiilor pe care le reprezen-
taþi. Le sunt deosebit de
recunoscãtor membrilor co-
munitãþii musulmane pentru
prezenþa lor în mijlocul nostru,
ºi-mi exprim aprecierea pentru
sporirea dialogului dintre mu-
sulmani ºi creºtini, atât la nivel

local cât ºi internaþional. Vã
asigur cã Biserica doreºte sã
continue construirea de punþi
ale prieteniei cu discipolii
tuturor religiilor, pentru a cãu-
ta adevãratul bine al fiecãrei
persoane ºi al societãþii în
ansamblul ei. [...]
Or pacea este ºi o îndatorire în
care trebuie sã se implice toþi
oamenii, mai ales aceia care
mãrturisesc cã aparþin
tradiþiilor religioase. Eforturile
noastre de a ne uni ºi de a
promova dialogul sunt o
contribuþie valoroasã la zidirea
pãcii pe temelii solide.”

3.3. PACEA ESTE O ÎNDATORIRE

3.4. MAICA TEREZA

Imaginea Maicii Tereza,
www.stjosephpublications.com

Maica Tereza, pe numele civil Agnes
Gongea Boiagi, 
(* 27 august 1910, Skopje, Macedonia –
† 5 septembrie 1997, Calcutta, India),
cãlugãriþã catolicã de origine aromânã.
Laureatã a Premiului Nobel pentru Pace
în anul 1979.
Beatificatã de Biserica Catolicã în
19 octombrie 2003.

Discursul Sfântului Pãrinte Benedict al XVI-lea la audienþa acordatã
reprezentanþilor Bisericilor ºi Comunitãþilor creºtine ºi ai religiilor
necreºtine, 25 aprilie 2005, www.catholica.ro

• Clasa voastrã a fost desemnatã
sã convingã cât mai mulþi
oameni sã promoveze dialogul
intercultural. Începeþi cu o listã
de motive pentru care oamenii
ar sprijini aceastã idee. 
Apoi urmaþi paºii în 
desfãºurarea activitãþii:

– Vi se anunþã tema: Promovarea
dialogului intercultural

– Faceþi un exercitiu de
brainstorming pentru a stabili
rolurile pe care le-ar putea avea
oamenii care scriu despre
aceasta (un adolescent, un
parlamentar etc.).

– Faceþi brainstorming pentru a
stabili auditoriul. Stabiliþi
auditoriul pentru care veþi scrie
(unui O.N.G, directorului ºcolii,
unui prieten etc.).

– Faceþi brainstorming pentru a
stabili forma. Gândiþi-vã la forma
pe care o va lua scrierea voastrã
(cerere, afiº, scrisoare etc.).

– Scrieþi. 15-20 de minute sunt
suficiente.

– Prezentaþi-vã scrierile. Vã puteþi
citi lucrãrile în grupuri mici, le
puteþi pune pe perete pentru a le
citi ºi ceilalþi sau le puteþi
publica în revista clasei/ºcolii.
Felicitãri! Aþi fãcut primul 
pas spre dialog.

Evaluarea activitãþii va urmãri:
• conþinutul expunerii: subiect

clar definit, utilizarea
argumentelor, planul expunerii;

• calitatea comunicãrii prin: voce
ºi pronunþie, gesticã/mimicã,
atitudine/poziþie;

• atitudinea/comportamentul
prin intermediul unei liste de
control;

• a urmat instrucþiunile specifice
activitãþii? (da/nu);

• a cerut ajutor atunci când a
avut nevoie? (da/nu);

• a colaborat cu ceilalþi colegi
pentru a realiza produsul final?
(da/nu);

• a finalizat sarcina de lucru?
(da/nu).

În anul 1949, Maica Tereza a devenit cetãþean indian, iar în 1950
a înfiinþat ordinul „Misionarele Caritãþii“. 
Membrii acestui ordin trebuiau sã depunã jurãmântul de
castitate, de sãrãcie ºi de obedienþã. Acest ordin a fost recunoscut
ulterior de cãtre Papã, intrând în subordinea acestuia. Maica
Tereza se ocupa în cadrul acestui ordin mai ales de muribunzi,
orfani ºi bolnavi. Ea depunea însã cele mai mari strãdanii în
vederea alinãrii suferinþelor bolnavilor de leprã. Astãzi, ordinului
Maicii Tereza îi aparþin peste 3000 de cãlugãriþe ºi peste 500 de
cãlugãri din întreaga lume.
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