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CUVÂNT DE DESCHIDERE A SEMINARULUI
INTERNAŢIONAL PREZENTAT DE CĂTRE DOMNUL
PROFESOR TOMA MAREŞ, PREŞEDINTELE FICEROMÂNIA
Stimat auditoriu,
Declar deschise lucrările Simpozionului Internaţional ˝Egalitate de şanse în
educaţie, dezvoltare personală şi integrare socială˝ care îşi desfăşoară
lucrările în această impresionantă sală din clădirea Parlamentului României,
prin bunăvoinţa conducerii Senatului României.
Activitatea acestui Simpozion este o reflectare a preocupărilor permanente
ale FICE-România pentru apărarea drepturilor copilului şi în mod special a
celor aflaţi în situaţii de dificultate.
De ce dorim şanse egale în educaţie pentru toţi copiii?
Pentru că este un drept inalienabil stipulat în Constituţia României.
FICE-România, prin întreaga activitate desfăşurată pe plan intern şi prin
programele derulate pe bază de parteneriate cu secţiuni FICE din Israel,
Finlanda, Austria, Germania, Republica Moldova, Italia, Ungaria ş.a. a
urmărit perfecţionarea continuă a specialiştilor implicaţi în educaţie ca o
garanţie a asigurării accesului egal al copiilor la o educaţie de calitate. Pe
această linie s-au înscris toate manifestările ştiinţifice, schimburile de
experienţă organizate la nivel regional dar şi internaţional, publicarea de
volume cu lucrări prezentate în diverse seminarii organizate de-a lungul
timpului de FICE-România şi publicarea cu consecvenţă de peste 15 ani a
Revistei de Pedagogie Socială ˝Protecţia Socială a Copilului˝.
În demersul său constant pentru egalitate de şanse în educaţie, FICERomânia a lansat de fiecare dată apeluri instituţiilor guvernamentale,
legislative, de profil, ceea ce a determinat în numeroase cazuri schimbări
legislative, apariţia unor forme instituţionale noi de protecţie socială a
copiilor – cum ar fi Centrele de Zi organizate în şcoli pentru copii proveniţi
din familii defavorizate economic şi social.
Toate acestea au fost posibile prin extinderea ariei de cuprindere a
colaborării noastre cu instituţii de educaţie şi învăţământ, cu Direcţiile de
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protecţie socială a copiilor, cu factori economici, cu instituţii locale (poliţia
şi biserica), care s-au implicat în toate aceste activităţi, urmărindu-se astfel
atragerea şi participarea directă a consilierilor locali, a poliţiştilor, preoţilor
şi chiar a unor deputaţi şi senatori pentru a le oferi posibilitatea de a
cunoaşte direct greutăţile cu care se confruntă specialiştii din educaţie în
asigurarea actului educativ de calitate dar şi care sunt bunele practici din ţări
cu expertiză în domeniu.
Exemple elocvente sunt oferite de modul concret în care au înţeles să se
implice şi de rezultatele acestor implicări din partea Consiliului Judeţean
Vaslui, Consiliile Primăriilor din sectoarele 3, 4 şi 5 din Bucureşti,
Direcţiile de Protecţia Copilului din Vaslui, Argeş, Constanţa, Teleorman,
Iaşi, Piatra-Neamţ etc., cărora le mulţumim şi datorită cărora au putut fi
depistate şi rezolvate cazuri disperate de familii şi copii cu părinţi plecaţi în
străinătate, prevenindu-se astfel abandonul şcolar şi familial prin programele
educative prelungite din şcoli.
Activitatea de faţă, aşa cum a fost gândită, şi-a propus să dezbată concluziile
cercetărilor de ultimă oră dar şi analiza unor experienţe de bune practici,
alături de prezentarea cu realism a situaţiilor critice care caracterizează încă
societatea românească în ansamblu, cu speranţa găsirii unor modalităţi de
intervenţie imediată dar şi a formulării unor strategii de perspectivă.
Prezenţa specialiştilor şi activiştilor din ONG-uri care aparţin FNOPC care
au preocupări legate de copii şi de educaţia acestora este o garanţie a
faptului că şi alte organizaţii neguvernamentale vor putea prelua şi
implementa sugestii, modele, strategii reieşite din lucrările Simpozionului.
Ne-a onorat prezenţa la Seminar a reprezentanţilor din instituţii de educaţie
şi protecţia copilului din ţară, dar şi de nivel academic, precum şi prezenţa
reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne, a Agenţiei Naţionale
Antidrog, ai Ministerului Muncii.
Mulţumim oaspeţilor din străinătate prezenţi la lucrările Simpozionului, din
Austria, Finlanda, Germania, Republica Moldova, ale căror contribuţii se
constituie în adevărate exemple de bună practică pe care mulţi dintre
specialiştii români le consideră modele de urmat în instituţiile educative în
care îşi desfăşoară activitatea.
Volumul de faţă reuneşte materialele prezentate la Simpozion şi sperăm să
devină un valoros instrument de lucru pentru toţi cei interesaţi de
problemele accesului la educaţie a copiilor noştri.
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Sinteza demersului nostru ştiinţific s-a materializat într-un Apel adresat
tuturor factorilor responsabili şi instituţiilor de educaţie. Cerinţele Apelului
pot constitui elemente de principiu şi de fundamentare a unei strategii de
dezvoltare a activităţii educative viitoare.
Ne exprimăm speranţa că atât lucrările Simpozionului, cât şi Apelul lansat să
sensibilizeze şi să atragă atenţia factorului politic asupra stingenţei nevoii de
intervenţie rapidă în educaţie prin oferirea de oportunităţi reale de acces la
educaţie de calitate acelor mulţi copii din ţara noastră care au nevoie de
urgentă de acestea.

~ 11 ~

CUVÂNT DE SALUT DIN PARTEA DOMNULUI
CRISTIAN DUMITRESCU, VICEPREŞEDINTELE
SENATULUI ROMÂNIEI
Domnule Preşedinte şi distinsă asistenţă,
Este o onoare pentru mine să vă transmit salutul Senatului României cu
ocazia organizării acestei importante manifestări, acestui Simpozion
Internaţional, care are loc în clădirea unde îşi desfăşoară activitatea cele
două camere ale Parlamentului României, Camera Deputaţilor şi a
Senatului.
Îmi revine, deasemenea, onoarea de a mulţumi din partea conducerii
Senatului României pentru iniţiativa organizaţiei dvs., FICE-România, de a
organiza această manifestare care reprezintă o preocupare constantă a
comunităţii europene pentru un subiect esenţial şi extrem de sensibil –
egalitatea de şanse, ce are la bază asigurarea de şanse reale fiecărei persoane
pentru participare deplină la viaţa economică, socială şi culturală, fără
deosebire de originea etnică, indiferent de sex, vârstă, religie sau orientare
sexuală.
Deasemenea, doresc să-i salut pe toţi cei prezenţi la această reuniune şi sămi exprim convingerea că în urma dezbaterilor, o serie de probleme grave
legate de această temă complicată îşi vor găsi rezolvarea sau măcar un
început de rezolvare.
Aşa cum a subliniat FICE-România în nota de fundamentare a
Simpozionului, egalitatea de şanse, accesul la educaţie, educaţia de calitate,
dezvoltarea personală, incluziunea socială sunt teme de interes prioritar la
nivelul Uniunii Europene iar în România rămân teme curente ale realităţii
cotidiene care implică o mare diversitate socială şi umană.
Actualitatea lor se menţine de-a lungul ultimelor decenii şi, din păcate, se
menţine la un nivel nu foarte înalt de rezolvare a acestor probleme, dată
fiind natura problematică, de mare sensibilitate, dar şi din cauza evoluţiei
greoaie, a unor progrese lente, cu dificultăţi de tot felul.
În prezent, aceste teme vizează o piesă centrală a strategiei. România a
depus un efort considerabil într-un timp relativ redus pentru adoptarea
~ 12 ~

legislaţiei în procesul de integrare în Comunitatea europeană, inclusiv
transpunerea cadrului legislativ european de garantare a egalităţii de şanse.
Cu toate acestea situaţiile de încălcare a principiului egalităţii de şanse sunt
mult prea numeroase faţă de cerinţele Uniunii Europene, faţă de obiectivele
dvs., care fac parte din scopul activităţii pe care o desfăşuraţi şi bineînţeles,
faţă de dorinţa noastră a tuturor, începând cu cetăţenii acestei ţări şi
terminând cu factorul politic, care ar trebui să fie mult mai implicat, mult
mai interesat şi mult mai eficient în rezolvarea acestei probleme.
O spun cu toată sinceritatea, inclusiv în Parlamentul României nu este
suficient să avem o Comisie pentru egalitate de şanse în educaţie, este
nevoie ca această comisie să lucreze, iar a lucra înseamnă să vină dinspre
această comisie propuneri legislative, dinspre factorii responsabili acte
normative, documentaţii, proiecte de legi care să întărească şi să accentueze
nevoia rezolvării problematicii egalităţii de şanse.
În mod inevitabil, atunci când vorbim despre egalitate de şanse atingem
fenomenul discriminării ca şi conduită socială. Discriminarea este
identificată ca fiind una dintre cauzele pentru care egalitatea de şanse nu
este respectată ca principiu de fond.
Multiplele aspecte ale discriminării ne arată că aceasta se manifestă prin
excludere, restricţionare şi tratamente diferenţiate faţă de persoane, grupuri,
comunităţi în dezavantajul unora dintre acestea. Însă cel mai relevant aspect
este faptul că toate aceste alegeri, decizii, acţiuni sunt făcute pe baza unor
precepte lipsite de obiectivitate.
Eu cred că aceasta este cauza fundamentală a discriminării, iar discriminarea
este aceea care face ca şansa fiecărui copil să fie redusă şi chiar ˝maltratată˝
- în sensul propriu al cuvântului, de tratament necorespunzător.
Este limpede că pentru a ameliora simptomele acestei boli sociale instituţiile
statului trebuie să se implice cu toată energia şi determinarea în identificarea
şi eliminarea cauzelor care o produc.
Dreptul inalienabil al tuturor copiilor la educaţie de calitate, bune practici în
domeniul protecţiei sociale şi al incluziunii sociale a tuturor comunităţilor
defavorizate, schimbarea mentalităţii referitoare la majoritate-minoritate,
nevoia de solidaritate socială în lupta cu discriminarea socială dar şi cu
discriminarea pozitivă, costul şi suportul instituţional şi social în dezvoltarea
~ 13 ~

şi implementarea proiectelor de dezvoltare socială reprezintă tot atâtea
provocări pentru societatea românească la începutul acestui secol.
Îmi reafirm convingerea că reuniunea de astăzi poate avea un rol de reper în
efortul de a răspunde ferm şi în timp util tuturor acestor provocări.
În nume personal şi în numele Senatului României doresc succes deplin
Seminarului Internaţional şi sunt convins că, aşa cum am văzut din program,
atât structura sesiunilor seminarului, cât şi valoarea semnificativă a celor ce
susţin lucrări în cadrul acestui seminar sunt tot atâtea garanţii ale succesului
acestei reuniuni.
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CUVÂNT DE SALUT AL DOAMNEI SENATOR
GABRIELA CREŢU

Stimaţi prieteni,
Salut cu bucurie prezenţa dumneavoastră aici, a tuturor celor care lucrează
în domeniul asistenţei sociale şi educaţiei dar, mai ales, a invitaţilor noştri
din Finlanda, Germania, Austria şi Republica Moldova. Permiteţi-mi să
încep prin a exprima mulţumiri şi aprecieri pentru iniţiatori şi pentru cei care
au acceptat să contribuie la realizarea acestui seminar. Le îndrept cu
precădere spre FICE România, pentru a fi înţeles un principiu - nu există
educaţie fără educatori educaţi. Din grijă pentru copiii instituţionalizaţi, în
primul rând, a acţionat timp de mai bine de două decenii pentru creşterea
nivelului de pregătire a adulţilor care se ocupă de aceştia. Acţiunile s-au
concentrat în special pe schimburile de expertiză cu cei dovediţi performanţi
în alte ţări. În această linie se încadrează şi evenimentul de astăzi.
Dat fiind că de faţă sunt numeroşi participanţi cu o mai mare expertiză decât
mine pe aspectele concrete, voi transmite mai curând un mesaj general,
pentru colegii politicieni, decidenţi din această instituţie şi din această ţară,
în sprijinul ideii directoare care ne-a adunat aici – crearea de şanse egale de
dezvoltare pentru toţi.
Marile civilizaţii care au existat dar au dispărut, nu au făcut-o pentru că
brusc ar fi rămas fără trecutul lor glorios. Au încetat să existe atunci când nu
au mai fost capabile să-şi construiască un viitor. Odată cu modernitatea, cu
atât mai mult, o ţară se legitimează puţin şi rar prin ceea ce a reprezentat ea
în istorie; o ţară înseamnă ceva pentru ceilalţi şi este respectată dacă, şi
numai dacă, ei îşi imaginează că are încă un viitor şi acest viitor poate fi
comun. Şi din acest motiv, investiţia în copii - în oameni, în general - este
relevantă politic pentru toţi, nu doar pentru Stânga preocupată de crearea
oportunităţilor egale de afirmare, cum ar putea presupune unii; ar trebui să
fie importantă şi pentru Dreapta care-şi propune construirea unei naţiuni
puternice sau pentru cea care urmăreşte înalte standarde economice.
Voi adăuga o viziune utilitaristă în susţinerea necesităţii oportunităţilor
egale de educaţie. Spunea odată un mare om politic că ”În fiecare copil se
află o comoară; îi revine societăţii sarcina de a o scoate la
lumină!”(Jacques Delors). Decurge cu evidenţă faptul că facem o risipă
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extraordinară de capacităţi şi talente. Suntem mai tentaţi să exploatăm
resursele finite şi neregenerabile decât să punem în valoare personalitatea
umană. Această opţiune ar putea fi însă subiectul unei dezbateri de sine
stătătoare...
Luând în considerare cazul particular al României, putem recunoaşte că
gândirea pe termen lung şi cu perspectivă largă este o excepţie în istoria
noastră; educaţia şi investiţia în oameni, în general, presupun această
abordare. Efectele investiţiei de astăzi, sau a lipsei ei, se văd în 20-30 de ani,
nu a doua zi. Şi mai presupun o schimbare fundamentală de optică
economică – resursele bugetare utilizate în acest domeniu sunt investiţii, nu
cheltuieli!
Reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, pe de o parte, şi
creşterea ponderii celor cu studii superioare, pe de alta, se numără printre
obiectivele Strategiei Uniunea Europeană 2020; de asemenea, reducerea
numărului de persoane care trăiesc sub nivelul sărăciei, obiectiv în strânsă
corelaţie cu primele. Ţintele pe care Şi le-a propus România în această
privinţă, din păcate, sunt lipsite de orice ambiţie, în contextul în care
recuperarea decalajelor ar presupune exact contrariul.
Modestia scopurilor propuse nu ne împiedică să facem eforturi de depăşire.
Ne împiedică însă propriile noastre scheme mentale de raţionament.
Neoliberalismul dominant a dus la introducerea unei viziunii economice
înguste şi în educaţie. Or, nu se poate vorbi de costuri şi rezultate în sens
economic atât timp cât rezultatul este necuantificabil pe termen scurt şi în
mod individual. În educaţie trebuie să vorbim de o funcţie a statului şi
trebuie lucrat, drept urmare, cu alţi termeni şi indicatori. Eficacitatea
cheltuirii banului public este necesară, neîndoielnic, dar ea înseamnă a evita
risipa şi furtul, a alege corect destinaţia, nu a finanţa pe ”cap de elev” şi a
închide şcoli ”nerentabile”.
Nu există egalitate de şanse; şansele la naştere sunt diferite pentru că trăim
într-o societate caracterizată printr-o inegalitate puternică şi în creştere
rapidă. Ceea ce face un stat social serios în îndeplinirea funcţiilor sale este
să creeze oportunităţi prin care să reducă această inegalitate. Obiectivul
poate presupune ca, pentru acelaşi rezultat, uneori să fie necesare investiţii
diferite. Astfel, costurile pentru a asigura educaţia echivalentă calitativ a
unui copil născut la ţară pot fi mai mari decât cele necesare pentru unul
născut în centrul capitalei. Legea învăţământului, prin noul sistem de
finanţare, poate reprezintă a subminare reală, concretă, a posibilităţii de
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dezvoltare personală a copiilor din mediul rural şi mai ales din ruralul sărac.
Virtuali oameni de ştiinţă, artişti sau lideri politici se pot naşte şi muri acolo
fără ca noi să aflăm... Desfiinţarea multor şcoli, chiar dacă autobuzul şcolar
vine în sprijinul copiilor, lasă localităţile mici fără unica instituţie publică ce
putea juca rolul integrator şi putea contribui la constituirea comunităţii,
promovând valori culturale şi servind drept spaţiu de întâlnire a locuitorilor.
Ţările care au reuşit în educaţie au combinat cu succes două lucruri –
credinţa că educaţia este cea mai valoroasă achiziţie a unei persoane sau a
unei societăţi şi o investiţie semnificativă şi consecventă în acest sector.
Renumită astăzi pentru excepţionalele rezultate ale elevilor şi studenţilor săi,
Finlanda cheltuieşte 6,8% din produsul său intern pentru educaţie, la un
PIB/capita de patru ori mai mare decât al României; şi a început acest
proces în anii şaptezeci... Mai mult, a rezistat tentaţiei contemporane de
reducere a cheltuielilor publice. În Germania, spre exemplu, doar 20%
dintre tineri mai depăşesc nivelul de instruire pe care l-au atins părinţii lor,
ceea ce e îngrijorător. Media OECD este de 37% la acest indicator.
Dau aceste exemple pentru a demonstra că nimic nu este de la sine şi nimic
nu este câştigat odată pentru totdeauna. Totul depinde de deciziile pe care le
luăm şi de voinţa cu care perseverăm pe calea aleasă. Criza financiară, atât
de invocată drept scuză pentru a tăia cheltuielile din educaţie, nu este
cauzată de un exces de îndatorare al statelor, ci de un exces de bani foarte
inegal distribuiţi. Aceeaşi cantitate de masă monetară distribuită egal s-ar fi
reflectat în consum, ar fi produs inflaţie sau creşterea ofertei, după caz, şi
situaţia s-ar fi echilibrat.
În combaterea acestor inegalităţi, inclusiv în prevenirea viitoarelor crize,
educaţia joacă un rol cheie; guvernanţii au responsabilitatea de a investi în
copii, tineri şi instituţiile de învăţământ, dacă mai cred că progresul e
posibil. Întrucât se apropie dezbaterea bugetului, prezenţa dumneavoastră
aici este de două ori importantă. Puteţi oferi expertiza de specialitate
necesară pentru a demonstra că avem nevoie de mai mulţi bani în educaţie
dar şi pune o presiune asupra colegilor mei, asupra tuturor politicienilor,
pentru a lua decizia corectă. Mă bazez pe dumneavoastră! Vă urez succes!
GABRIELA CREŢU - senator Parlamentul României
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SPEECH BY AMBASSADOR OF FINLAND,
Mrs. ULLA VÄISTÖ
Ladies and Gentlemen,
It gives me great pleasure to be in the Romanian Senate today, participating
in your international symposium on education. Thank you for inviting me, I
feel very privileged to be able to say some words about the Finnish
education system and its significance for our society, as it stands today. I am
also very happy to see a group of Finnish compatriots in this hall. I know
that IFEC Romania has a long standing cooperation with Finnish education
professionals.
It is a matter of pride and satisfaction for the Finns that our education
system has proven to be one of the highest performing in the world. In the
recent years measurements by the Program for International Student
Assessment (PISA) assessing the reading, mathematical and scientific skills
of 15 year old students in 34 different countries of the world have shown
extremely good scores for the Finnish students who either reach the very top
or at least the three best places.
What are the reasons for Finland’s success in reaching high quality of
education? I will explain how we see it, based on what we have been doing
in the education sector in the past decades.
There are several factors that contribute to the good results, some of them
historical and others political and societal. The most important one, and
certainly applicable everywhere, not only in Finland, as it is the real driving
force, is the strong will of the whole nation – its citizens, its educators and
its politicians on both national and local level – to invest in education and
make it excellent.
In Finland we took some very bold and far-reaching political decisions on
reforming the educational system some thirty – forty years ago. The
government and the education authorities decided to build a system that
focuses on highly trained teachers, limits student testing to a necessary
minimum, places responsibility and trust before accountability and hands
over school- and district-level leadership to education professionals. The
reform did not always run without obstacles but the political will never
failed to overcome the difficulties. Gradually the efforts started to bear fruit
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and the PISA-successes of the past decade have shown how successful the
Finnish model really is.
The central aim of Finnish education is the development of each child as a
thinking, active, creative person, and the primary strategy used is
cooperation, not competition. Teachers are well educated, well prepared and
highly respected.. Finland’s national curriculum in the arts and sciences
describes what is to be learned but it is not prescriptive about the details of
what to teach or how to teach it. As a consequence the teachers have a high
degree of autonomy and independence in their teaching methods, and at the
same time a very high sense of responsibility. Parents interact and cooperate
closely with schools and teachers.
Our success in the educational field has attracted a lot of attention and
interest in the whole world. Finnish education professionals as well as
government officials are nowadays frequent speakers in education
conferences, seminars and workshops. Although an entire educational
system is impossible to export as such, a lot can be learned from the Finnish
experiences. We are open and willing to share our expertise with other
nations.
During the recent months, first contacts on the Government level have been
taken between Finland and Romania, initiated by the current Romanian
government. There is vivid interest on the Romanian side to use our
expertise in assessing and reforming the Romanian education system. When
Prime Minister Ponta visited Helsinki in September, a video conference on
the importance of quality education was organized between our Ministers of
Education and high level education experts of our two countries. This
important step will most probably initiate a concrete cooperation between
Finland and Romania. I certainly welcome it and assure you, that the
Embassy of Finland in Bucharest is willing to contribute to this emerging
cooperation.
Ladies and Gentlemen,
I wish you success and tangible results in today’s symposium, and in your
work in general. It is important to ensure quality education that enables
personal development and social integration in our societies. It is the only
way to progress and well-being.
Thank you for your attention.
~ 19 ~

DISCRIMINARE ŞI DIVERSITATE. REFLECŢII
ŞI CONEXIUNI ÎN SPAŢIUL EDUCAŢIONAL
ŞI NONEDUCAŢIONAL
DISCRIMINATION AND DIVERSITY. REFLECTIONS
AND CONNECTIONS IN THE EDUCATIONAL
AND NON-EDUCATIONAL SPACE
Prof. univ. dr. Ioan NEACŞU
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Universitatea BUCUREŞTI

This paper examines two paradigms present in the socio-educational analysis:
discrimination and diversity management.
The main concerns of the specific approach are: the conceptual values which
define the two methodological models, interrogations and replies present in the
specialized literature, the phenomenology of social and educational
manifestations.
The repertoire of the analyzed variables revolves around specific scenarios and
arguments designed to increase the rate of reflection on possible positive socioeducational intervention programs.
Key words: quality, access, equal chances, social opportunities, social
disparities, sustainable development.

1. Repere generale
Termenii de referinţă ai analizei de faţă ne arată că există nu numai
semnificative mesaje controversate, ci şi neaşteptate confuzii în percepţia,
înţelegerea şi interpretarea faptelor, acţiunilor, evenimentelor, precum şi a
unor reacţii emoţionale pe această temă. Deşi există o cultură empirică în
domeniu, deşi există date statistice, deşi există programe cu destinaţie
vizând problema examinată în titlu, ne confruntăm cu nu de puţine
dificultăţi în identificarea, proiectare, realizarea şi diseminarea bunelor
practici în materie de abordare educaţională, interculturală, psiho-socioetnoeducaţională etc.
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Potrivit unor abordări teoretice (vezi I. Neacşu, 2000, 2008, 2010) putem
introduce în analiza de context cel puţin două paradigme încorporate
managementului diversităţii şi discriminării. Avem în vedere: a) orientarea
deconstructivă, criticistă şi nu foarte eficientă prin consecinţele ei, şi b)
orientarea constructivă, deschisă experienţelor pozitive, argumentelor şi
practicilor demne de urmat. Pe fond, ambele ar putea angaja procese,
fenomene, stări, reglementări, instituţii şi acţiuni decizionale în sferele
educaţiei formale, nonformale şi informale: Multe dintre ele ating sfera
valorilor sociale, a curriculei şcolare, a managementului personalizat sau de
grup integrat în spaţiul social vulnerabil, alteori spre strategii vizând
dezvoltarea sustenabilă a calităţii stilului de viaţă.
Speficitatate abordării noastre va fi centrarea pe unele lămuriri conceptuale,
pe fenomenologia manifestărilor, pe argumente ce devoalează percepţia
noastră colectivă adesea limitată. Am numit aici sărăcia, şomajul,
discriminarea rasială, incertitudinile tinerilor, adulţilor şi pensionarilor în
contextiul noilor vulnerabilităţi ale ofertelor profesionale, ale mobilităţilor
europene, iar în ultimul timp, a calităţii prezervării, protecţiei şi/sau
asistenţei medicale.
2. Interogaţii utile în managementul nondiscriminării şi respectului
diversităţii
Orice analiză a managementului entităţilor numite discriminare, egalitate de
şanse, acces , diversitate ş.a.nu poate ocoli substanţa câtorva întrebări
provocatoare. Dintre acestea ne reţin atenţia următoarele:
(1) Ce semnificaţii şi ce consecinţe vor avea creşterea sau descreşterea
diversităţii şi discriminării în contextul creşterii sau descreşterii
omogenizării sociale?
(2) În ce măsură valoric sintagmele managementul „diversittăţii
culturale”, al „diversităţii etnoeducaţionale”, al discriminării pozitive,
negative şi neutre sunt influenţate de polarizarea socială, de noile
stratificări ale statutului socio-economic al grupurilor, familiilor,
tinerilor şi copiilor din comunităţile minoritare sau ale unor populaţii
din zonele vulnerabile geografic, cultiral, social ?
(3) Cum se asigură astăzi, în România, calitatea, relevanţa, echitatea şi
accesul instituţional la educaţia de bază pentru toţi copiii, elevii,
tinerii?
(4) Cu ce probleme ne confruntăm în formarea profesională, cu valorile
etosului tinerilor în condiţiile mediului vulnerabil economic, social,
cultural, educaţional?
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3. Răspunsuri negative, cumulative şi complementare
Răspundem, mai întâi, la ultima întrebare, semnalând câteva
aspecte/caracteristici ale muncii şi vieţii tinerilor:
a) tinerii învaţă, muncesc şi trăiesc intensiv, dar diferenţiat cotidianul
economic şi social al propriilor familii;
b) explozia nemulţumirii lor este uneori vizibilă , alteori se asociază
imploziei trebuinţelor;
c) extensiunea socialului limitativ în viaţa lor amplifică motivaţia
plecării, demotivarea pentru performanţă, reduce spectrul relaţiilor
pozitiv personale sau a coeziunii din interiorul grupurilor sociale;
d) marginalizarea prin şomajul timpuriu duce la dezintegrarea
familiilor, a grupurilor de apartenenţă şi de referinţă, la spargerea
coerenţei simbolurilor, a calităţii vieţii, în ansamblu;
e) sărăcia afectează valorile fundamentale ale solidarităţii, ale
echilibrului vieţii tinerilor în propria familie sau ale proiectelor
personale;
f) copiii proveniţi din familii cu statut de „minoritare" etnic sau sărace
sunt sau devin mai predispuşi la separaţie, la educaţie slabă, la
nerespectarea obligaţiilor; la apariţia comportamentelor de risc-drog,
dependenţă, violenţă , alte conduite antisociale;
g) birocraţia, administraţia şi managementul instituţional neperformant
sunt efectul şi se conectează politicianismului partizan în selecţie, în
concepţiile lipsite de etos şi de transparenţă în evaluarea celor
merituoşi, deontologie precară în ierarhizarea valorilor ş.a.
Contextele sociale ne arată o creştere a indicatorilor sărăciei, a ratei de
analfabetism,a şomajului, o scădere a calităţii serviciilor de protecţie socială,
a calităţii asistenţei medicale, a ratei de participare la educaţie, a rezultatelor
şcolare în cadrul examenelor naţionale-( vezi Bacul ultimilor ani) şi
internaţionale ( TIMSS, PIRLS, PISA).
Managementul educaţiei “prodiversitate” şi al „discriminării” prin reducerea
şanselor de acces la diverse servicii sociale sunt definite şi susţinute cu
argumente, unele dintre acestea bucurîndu-se de acceptanţă. Semnalăm
câteva:
 globalitatea, mobilitatea şi competivitatea pieţei forţei de muncă
nu se asociază cu responsabilitatea şi sustenabilitatea formării
culturii diversităţii;
 calitatea mediului multicultural actual se află sub influenţa unui
puternic mecanism entropic, actorii umani,deşi aparţin unor zone
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culturale cu practici, modele, tradiţii viabile nu le respectă; sunt
eclectici, lipsiţi de forţă persuasivă în promovare;
promovarea acceptării toleranţei la diversitate şi incluziunie nu
devin efectiv obiective ale dinamicii proceselor psihosocioeducaţionale moderne sau ale agendelor politice; acţiunile
educaţionale în spaţiul nondiscriminării şi al managemnentului
strategic vizând măsuri concrete, vizibile, eficace vizând
respectul diferenţelor, al sanselor egale, al organizării experienţelor de învăţare socială, ale conţinuturilor intercomunitare,nu au
corespondent cu planul conştiinţei cauzei; “competenţele
cognitive, metacognitive şi acţional- atitudinale pozitive,
eficiente, nu-şi găsesc încă locul într-un mediu deschis învăţării
prosociale, favorabil multi- şi interculturalităţii (Eisenberg,
1987);
formatorii de opinie – oameni politici, reprezentanţi , lideri de
opiniii ai formaţiunilor politice, ai celor din spaţiul educaţional
formal sau nonformali - deşi declară că au statut de:
multiplicatori ai „bunelor relaţii interetnice , devin, uneori,
amplificatori ai stărilor de tensiune, de conflicte în spaţiile
sociale intra- şi intercomunitare;
agenţii umani creatori de strategii active, nu au devenit generatori
de dialog constructiv interlingvistic, interetnic şi chiar
interreligios, catalizatori ai conduitelor pozitive la nivel
intergeneraţional, frenatori ai amplitudinii discriminărilor, ai
creşterii şanselor inegale în realizarea planurilor de afirmarea
personală şi sau comunitare;
crearea şi promovarea de reţele instituţionale promotoare de
activităţi transfrontaliere, de mecanisme psihosociale fine sau de
studii pilot cu relevanţă/impact etnoeducaţională sunt reduse ca
număr şi putere acţională.

4. Fenomenologia diversităţii şi şanselor egale
4.1. Analiza şi oferta de programe privind reducerea discriminării şi
creşterea şanselor au constituit obiective al unor iniţiative ale FICE- Ro
privind publicaţii şi Programe. Reţinem câteva focalizări tematice: Şcoala
părinţilor; Educaţia pentru sănătate; Abandonul şcolar; Educaţia şi
învăţământul în mediul rural; Educaţia pentru combaterea sărăciei;
Reintegrarea copilului în mediul familial de origine; O şcoală bună pentru
toţi copii. ş.a.
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Un scurt comentariu la acest factor. Unul, invocat de unul dintre profesorii
eminenţi ai Universităţii din Harvard, cu care am avut contacte directe
acolo. Vorbind de calitatea educaţiei din mediul rural spunea: ”dacă vreţi să
vorbiţi despre şanse egale şi să avem şanse egale în viaţă şi societate, creaţi
şcoli egale” (Reimers,2000). Cazul pozitiv al educaţiei , educatorilor şi
şcolilor din Finlanda este bine cunoscut şi apreciat în România.
4.2. Cu privire la conceptul de egalitate, precizăm că întâlnim semnificaţii şi
diferenţe de referenţial. Prezentăm câteva variante, care pot fi citite şi în
varianta de inegalităţi:
¾ Egalitate formală versus egalitate informală;
¾ Egalitate reală, factuală versus virtuală;
¾ Egalitate de şansă versus egalitate de oportunităţi vs de acces;
¾ Egalitate individuală versus interindividuală versus de grup/grupuri;
¾ Egalitate în drepturi versus egalitate în obligaţii.
Analitica provocărilor permite invocarea a trei contexte cu evidenţe sau cu
potenţial disfuncţional:
a) factori politici - administrativi - existenţa parţială, persistentă
şi asimetrică a inegalităţilor între regiuni, judeţe, localităţi şi
unităţi şcolare;
b) factori asociali existenţiali, individuali şi/sau de grup, care
,prin agregare, produc inegalităţi şi vulnerabilităţi (vezi
motivaţiile aspiraţionale ale generaţiilor actuale);
c) factori educaţionali instituţionali nu totdeauna performanţiali,
care generează uneori declaraţii formale cu privire la
rezultatele evaluărilor calitative.
4.3. Dintre elementele fenomenologice cu puternic impact socio-educaţional
menţionăm relaţia educaţie-sărăcie. Cel mai adesea relaţia este abordată
formal, statistic, indicatorii de impact fiind slab relevanţi.
Sfera educaţiei ocupă doar teoretic o poziţie strategică în logica discursului
politic privind realizarea politicilor sociale, adesea minimal orientată spre a
reduce din manifestările disfuncţionale, din disparităţi, vulnerabilităţi şi
precaritate socială. Dintre acestea ne reţin atenţia:
•

inegalităţile manifestate în educaţie, evidenţiate prin blocarea
oportunităţilor de formare şi afirmare prin şcoală, cu efecte în planul
pierderilor sociale, al subutilizării resurselor umane, al marginalizării
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economice, culturale, al lipsei de şanse la incluziune, la inserţie
socio--profesională;
• inegalităţile de acces la instituţii de calitate bună, la resursele
tehnologice moderne, la profesori de calitate, la activităţi nonformale
complementare - timp liber, activităţi sportive, media, culturale cu
explicaţii datorate provenienţei familiale (venituri mici, cultură
slabă), apartenenţei la o categorie socioprofesională vulnerabilă, cu
stiluri de viaţă precare etc;
• inegalităţile între calitatea instituţiilor şcolare - prezenţa acestora în
medii geografice cu dificultăţi de transport, absenţa standardelor
igienice, bugete precare, resurse, climat pedagogic, cadre didactice
calificate sau necalificate, baze logistice, relaţii educaţionale
neperformante ş.a;
• inegalităţile de natura cogniţiei, cogniţiei sociale, a metacogniţiei, a
psihomotricităţii, a precarelor performanţe în domeniul curricular şi
tehnologic-informaţional sau de limbi străine, a disparităţilor
reflectate şi în motivaţii, în acces la instituţii de vârf sau la integrarea
profesională dificilă.
La întrebarea cum sunt explicate diferenţele interumane, cum se legitimează
atâtea nuanţe, atâtea contexte şi valori de cercetare şi interpretare nu există
un singur răspuns. Se pot distinge, la o prima analiză, câteva mari teorii,
orientări şi modele de interpretare. Astfel vorbim despre:
a) Teorii ereditariste
b) Teorii ale mediului – social şi culural;
c) Teorii ale (dez) echilibrelor succesive a ritmurilor de dezvoltare;
d) Teorii ale diferenţelor de socializare reflectate la trei niveluri:
(i)
iniţială-familială,
(ii)
secundară, realizată în şcoală;
(iii) terţiară, realizată în muncă,
e) Teorii care accentuează valorile Eului, ale SINELUI (Neacşu, 2010),
explicative prin efortul de autodeterminarea ,prin acte de voinţă
propie, prin eforturi de acţiuni personalizate încorporate în evoluţia,
reuşita, succesul unui subiect.
Efectele unor astfel de orientări sunt vizibile în ceea ce numim tratarea
diferenţiată în clasă, în şcoală (activitate formală), în afara şcolii
(nonformală) sau informală (în mediile unde educaţia se realizează
neprogramat, nesistematic, în proiectele personalizate sau în paradigma
psihologică a dezvoltării personale.
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Ajungem astfel să identificăm trei tipuri de discriminare (Crahay, p. 522):
a) pozitivă, care introduce anumite privilegii şi încearcă să reducă din
cauzele şi manifestările inegalităţilor;
b) negativă, care privilegiază pe cei favorizaţi cultural, economic,
aptitudinal, amplificând în fapt inegalităţile;
c) neutră, care, conform ideologiei tratării egale, nu-i avantajează nici pe
unii, nici pe alţii.
Schimbarea sensului acţiunilor şi evenimentelor ce se petrec poate deveni o
practică ce impliă în mod necesar şi o reflecţie critică asupra valorilor,
asumare de responsabilitate şi răspunsuri la întrebarea generică „în ce
scop?” (Perrenoud, Crahay ş.a.).
5.

Şansele egale – condiţie a eficienţei managementului social al
diversităţii

Conceptual, distingem interacţiunile între egalitatea şanselor şi managementul diversităţii. În cazul paradigmei conceptuale “egalitatea şanselor”,
focalizarea este esenţialmente centrată, potrivit lui Wilson, (1999) (apud 42,
p. 166), pe:
- aspecte legate de reducerea actelor de discriminare / inechitate;
- relevanţa politicilore de gen, pentru minorităţile etnice, pentru
persoanele cu dizabilităţi/ copii cu CES;
- îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de muncă pe piaţa muncii interne şi
externe;
- eficacitatea strategiilor de integrare, de inserţie profesională prin
cooperarea tinerilor din grupurile vunerabile ;
- accentul pus pe “acţiuni pozitive”, constante, relevante.
Consecvent acestui punct de vedere, Wilson (1999) vorbeşte de conceptul
de management al diversităţii, care are ca obiective prioritare următoarele:
a) să asigure tuturor cetăţenilor posibilitatea de a-şi maximiza potenţialul
etnoeducaţional propriu şi contribuţia lor specifică la cultura organizaţiei
din care fac parte;
b) să faciliteze manifestarea preocupărilor şi a tratamentului atenţional
potrivit cu ceea ce se aşteaptă în comunitatea sau organizaţia lor,
realizarea sarcinilor de muncă, cu exprimarea atitudinală a valorilor
specifice culturii organizaţionale;
c) aplicarea strategiilor de management al diversităţii la toţi membrii
comunităţii / organizaţiei, în perspectiva construcţiai unei viziuni
poziticve consecvente cu privire la identitatea şi rolul modelului socioetnoeducaţional.
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6. Scenarii şi argumente pentru reflecţii şi dezbatere
Argumentul 1
Scenariu global: Discriminare cognitivă prin efectul inegalităţii/
handicapului sărăciei
Prestigioasa revistă “ Science” a publicat anul acesta( 30 august 2013), un
studiu conform căruia” acţiunile persoanelor sărace au adesea efecte
paradoxale, accentuând pauperitatea, în loc să conducă la prosperitate”..
Relaţia , afirmă autorii, este una cauzală nu doar corelativă, mai sensibilă
fiind cea dintre abilităţile cognitive şi sărăcie, cu efecte de discriminare
evidente. Experimentul făcut este probator.
Scenariul 1. Un Chestionar +test cognitiv simbolic a fost aplicat unor
cumpărători dintr-un mall din New Jersey( SUA). Ideea de bază a fost
repararea ipotetică a unui autoturism. Respondenţii: cu venituri scăzute şi
subiecţi avînd un confort finanaciar. Testele cognitive au arătat scoruri bune
obţinute de cele două categorii de respondenţi, când costurile anunţate erau
mici. Cînd costurile erau mari, scoruruile obţinute de cei cu venituri mici au
fost semnificativ mai mici. Şi invers: cei cu venituri mari au obţinut scoruri
mai mari, rezultatele la teste fiind constant bune.
Scenariul 2. Eliminarea aspectului financiar a condus la aceleaşi rezultate,
indiferent de veniturile pe care le au respondenţii.
Scenariul 3. Experimentul a avut o miza ridicată: anume oferirea a 25 de
cenţi pentru fiecare răspuns corect la testele cognitive. Rezultatul: unul
neaşteptat - persoanele cu venituri modeste, care ar fi avut cel mai mult
nevoie de bani, au înregistrat cele mai multe greşeli, comparativ cu situaţiile
anterioare, precum şi cu persoanele fără dificultăţi financiare.
Scenariul 4. Un alt scenariu experiment, cu o logică oarecum similară celui
din SUA a fost desfăşurat( în India, in mediu rural , pe un lot de fermieri
care cultivau trestie de zahăr, cerându-li-se să răspundă la aceleaşi
probe/teste cognitive (asemănătoare celor date americanilor) în două situaţii:
a) înainte de recoltă .(t1); b) după ce au fost plătiţi pentru munca
prestată.(t2).
Rezultatele au fost net mai bune după ce subiecţii au fost plătiţi - t2 (explicit,
după rezolvarea problemelor financiare).
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Se remarcă aici efectul de aşteptare evaluat la momentul aplicării testelor
cognitive, anume înainte de recoltă. Pentru măsurarea efectelor aplicării
testelor cognitive după ce subiecţii au fost plătiţi pentru munca prestată, s-a
aplicat un test, iar rezultatele obţinute au fost similare cu cele obţinute de
către subiecţii americani.
Argumentul 2.
Deficitul cognitiv asociat problemelor financiare, studiat în condiţiile
pierderii unei nopţi întregi de somn. Rezultatul prim: scăderea cu 13 puncte
a Q.I.; rezultatul secund, de fapt o altă consecinţă valabilă şi pentru persoane
cu dificultăţi financiare, a fost înregistrat la persoanele din rural care au de
completat formulare complicate, interviuri, descifrarea de dosare, lipsa de
claritate a reglementărilor administrative codate, unde se înregistrează erori,
nu puţine conduite irascibile, cu efecte de minimalizare a beneficiilor
potenţiale ale investitorilor. Pe ansamblu, au loc pierderi, efecte de sărăcire,
datorate diferenţelor de pregătire culturală/ deficitelor de instrumente
cognitive operaţionale Toate acestea confirmă şi una dintre concluziile
Băncii Mondiale, care ¸pe baza unui studiu al Kathleen Vash ( rev. Science,
aprilie 2013) arată că 2 0% din populaţie trăieşte în sărăcie, 1 din 5 oameni
nu-şi poate folosi capacităţile mentale de care dispune/învăţate în activităţi
socio-administrative
Argumentul 3.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, într-un studiu foarte util şi interesant “
HEALTH 2020”, produs de Biroul Regional pentru Europa, dezvoltă două
obiective majore ale stategiei: crearea unui regiuni a Europei în care toţi
oamenii să aibă posibilitatea de a fi sprijiniţi să-şi îndeplineasc întregul
potenţial de sănătate şi bunăstare, să acţioneze pentru reducerea inechităţilor
în sănătate., în viaţa cotidiană. Exerciţiul făcut include printre arile prioritare
de acţiune cîteva înscrise intr-un enunţ simplu: Şomajul, instabilitatea
slujbelor şi incertitudinea vârstei de pensionare au devenit o normalitate,.
Sinteza datelor , preluată din Revista “Viaţa medicală „nr. 35/.30 august
2013 exprimată narativ relevă: În perioada adultă are loc intrarea în cămpul
muncii, apar copiii, reasponsabilităţile cetăţeneşti şi cele faţă de părinţi.
Normele tradiţionale sunt în continuare reasponsabile pentreu dezechilibrele
între bărbaţi şi femei în distribuţia responsabilităţilor familiale şi casnice.
Venirea pe lume a copiilor afectează în mod negativ viaţa mamelor, care fie
optează pentru servicii atipice, fie renunţă la muncă, cu efecte asupra
carierei şi asupra diferenţei între salariile şi pensiile femeilor. Reconcilierea
vieţii personale cu cea profesională are implicaţii asupra fertilităţii şi înnoirii
demografice, o slujbă de calitate, cu un nivel crescut de control şi un
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echilibru corect între muncă şi venituri sunt condiţii inportante ale sănătăţii,
însă şomajul, instabilitatea slujbelor şi incertitudinea vărstei de pensionare
duc la c reşterea stresului pe teremn lung şi la mortalitarte prematură…
Soluţii? Se menţionează, între altele eforturi pentru evitarea şomajului, a
discriminării şi excluderii de pe piaţa muncii; promovarea creşterii
economice durabile, reducerea expunerii la condiţii de muncă nesănătoase;
întărirea normelor de protecţie şi a serviciilor de medicina muncii,
îmbunătăţirea echilibrului între muncă şi viaţa privată; înmbunătăţirea
serviciilor dedicate copiilor, flexibilizareaa orelor de lucru; crearea
condiţiilor pentru reducerea diferenţelor de vanituri între bărbaţi şi femei;
armonizarea orelor de lucru cu cele de şcoală, echitabilizarea concediilor
maternale între bărbaţi femei, programe speciale sunt adresate cu ţintă
precisă îngrijirii vârstnicilor, unde discriminarea este absolut regretabilă prin
lăsarea doar în responsabilitatea familială; se creează astfel majore inechităţi
de finanţare, de acces, datorate factorilor economici, sociali, de mediu,
condiţii de trai, de comnicare, efect şi al izolării etc.
Argumentul 4.
Discriminarea rasială. Un exemplu sugestiv care nu atinge direct zona
educaţiei , ci este regăsibil tot în medicină, intr-o ţară puternică, ce dispune
de o democraţie dată nouă ca model, o ţară cu resurse mari, o ţară
europeană,memebră a EU. Este vorba deAnglia, ţară care refuză încă forţa
de muncă din Romania. Într-un studiu publicat recent în revista British
Medical Journal/MBJ/ se vorbesşte de conduite manageriale discriminatorii/
rasiste pentru anul 2012, dar cu evidenţe din 1992: Astfel, medicii albi au de
3 ori mai multe şanse să fie acceptaţi pentru un post decît medicii proveniţi
din minorităţile etnice. Concret, statistic vorbind: sunt acceptaţi comparativ
doar 4.8 medici de culoare; ordenea eşecului: medici negri, metişi, asiatici..
Cauze invocate: dificultăţi de comunicare, limbaj corporalnespecifiic
mediului cultural britanic /Viaţa medicală ,nr. 39/27 sept 2013.
7. Concluzii preliminare
7.1. Enunţuri cu valoare socio-pedagogică
o Orice copil are dreptul la a fi tratat educaţional şi ”prin discriminare
pozitivă” (vezi copiii cu CES, copiii dotaţi);
o Egalitatea şanselor este diferită de egalitatea de acces;
o Triada sărăcie, inegalitate, oportunităţi educaţionale explică multe din
disfuncţionalităţile în materie de politici, programe şi practici privind
garantarea dreptului la o bună educaţie, la o viaţă demnă;
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o Abordarea relaţiei cauze – efecte , în logica înţelegerii inegalităţilor din
educaţie, cere o nouă viziune privind proiectarea şi aplicarea agendei
politicilor sociale şi a justiţiei sociale;
o Inegalităţile educaţionale obligă la o reexaminare a măsurilor specifice
democratismului deciziilor sociale, a sustenabilităţii politicilor în
educaţie, a fortificării strategiilor privind competitivitatea societăţilor
prin cunoaştere;
o Paradigma globalizării şi a reformelor sistemelor educaţionale cer
asumarea raţională a unor scopuri şi decizii vizând calitatea
standardelor, valorificarea potenţialului social şi uman, promovarea
interesului pentru educaţie de calitate şi a investiţiilor în oameni;
o Şcoli inegale (cum sunt încă în România) conduc la şanse inegale, la
reducerea variantelor ofertei de oportunităţi sociale, la producerea de
inegalităţi formative (vezi cazul grădiniţe private - grădiniţe de stat,
universităţi private - universităţi de stat ş.a.).
Analiza de faţă trimite şi la reconsiderarea modelelor explicative asupra
discriminărilor, precum:
- deficitul educaţional generator de vulnerabilităţi psihoculturale;
- deficitul lingvistic (dificultăţi majore de comunicare educaţională şi
socio-profesională):
- accentul exagerat pe diferenţele de gen; deficitul diferenţelor de
status social familial;
- deficitul diferenţelor între mediului de rezidenţă rural – urban;
- deficitul în echilibrul /diferenţele de motivaţie;
- deficitul diferenţelor valorilor şi atitudinilor dintre generaţii ş.a.
7.2. Consecinţa 2: Managementul nondiscriminării şi al diversităţii are
multiple conexiuni cu valorile educaţionale.
Între acestea sunt dc reţinut:
a) maximizarea potenţialului propriu fiecărui subiect al educaţiei,
indiferent de comunitatea de apartenenţă, de gen, vârstă, condiţie
socială ; acceptarea mişcării pentru schimbarea/ reducerera
elementelor negative din conduita / comportamentul unora dintre
actori, care au dreptul la opinie separată, dar nu la incitarea de
nesupunere la norma/valoarea generală a socialului în care trăiesc;
b) crearea unei culturi manageriale în planul etnoeducaţional al
leaderilor şi, totodată, la respectarera tradiţiilor grupului etnic,
reflectate la nivelul elevilor, studenţilor, tinerilor, adulţilor şi
vărstnicilor;
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c) crearea unei viziuni prospective asupra păstrării şi continuităţii
identităţii integrate în comunitate, în sensul cel mai larg al
termenului.
Planurile de analiză a fenomenologiei diversităţii şi nondiscriminării
aplicate sferei educaţionale pot fi prezentate în variate moduri. Dintre
acestea, fără o tentă clasificatoare de tip criterial, semnificativă însă pentru
orizontul diversităţii educaţionale pot fi gândite managerial şi examinate
sectorial ca modele ale diversităţii şi nondiscriminării prezente în sfera:
practicilor întâlnite în instituţiile şcolare şi extraşcolare; formarea
ersonalităţii subiecţilor cu identitate definită sau în formare; echiliobrul
manifestărilor cultural-lingvistice; politici de gen mature; educarea stilurilor
familiale / parentale; promovarea unor rrelaţi pozitive între generaţi;
diversificareaformelor de răspuns adaptativ la mediu, a conduitei psihoecologice; formarea unor stiluri de viaţă sănătoasă; promovarea spectrului
valorilor axiologice.; diversificarea sau menţinerea unor structuri
ocupaţionale tradiţionale, transmiterea uceniciilor, a practicilor tradiţionale;
educarea pentru acceptarea diversităţii ritmurilor şi armonizărilor filosofiilor
vieţii de familie, de păstrare a imaginarului bazat pe cântec, dans,
sărbătoare, de umor şi respect al calităţii diversităţii structurilor
temperamentale de răspuns emoţional la provocările sociale, respectul
diversităţii antropologice, folclorice, axiologice, a tablei de valori , a
normativităţii socio-etnice etc.
În concluzie, egalitatea de şansă rămâne încă o zonă critică de examinat, atât
la nivel macro- , mezo- şi micro-(localitate, reţea şcolară, şcoală).
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