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Educația joacă un rol esențial în promovarea 
valorilor fundamentale ale Consiliului Europei: 
democrația, drepturile omului și statul de drept. 
În sens larg, educația este considerată din ce în ce 
mai mult un scut împotriva creșterii violenței, ra-
sismului, extremismului, xenofobiei, discrimină-
rii și intoleranței, precum și în prevenirea încălcă-
rii drepturilor omului. Conștientizarea profundă 
a rolului educației se re lectă în adoptarea Cartei 
Consiliului Europei privind educația pentru ce-
tățenie democratică și educația pentru drepturi-
le omului („ECD/ EDO”) de către cele 47 de state 
membre ale Organizației, în cadrul Recomandării 
CM/Rec (2010) [7].

Conform obiectivelor și principiilor documen-
tului, practicile și activitățile de predare-învăța-
re ar trebui să urmeze și să promoveze valorile 
și principiile democrației și drepturilor omului. În 
special, conducerile instituțiilor de educație, in-
clusiv a școlilor, ar trebui să re lecte și să promo-
veze valorile drepturilor omului și să încurajeze 
participarea activă a copiilor și tinerilor, cadrelor 
didactice și a părților interesate, inclusiv a pări-
nților. Statele membre trebuie să ofere profesori-
lor și altor categorii de personal din educație, li-
derilor de tineret, formatorilor pregătirea necesa-
ră, inițială și continuă, oportunități de dezvoltare 
profesională în domeniul educației pentru cetățe-
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nie democratică și pentru drepturile omului. În 
acest mod, se va asigura că aceștia cunosc bine și 
înțeleg obiectivele și principiile acestei sfere, uti-
lizează metode didactice adecvate și dețin și alte 
calități adecvate.

Toate statele membre ar trebui să inițieze și să 
promoveze cercetarea în domeniul educației pen-
tru cetățenie democratică și drepturile omului, să 
facă un bilanț al situației actuale și să ofere celor 
interesați, inclusiv factorilor de decizie politică, 
instituțiilor de pro il, directorilor de școli, profe-
sorilor și elevilor/studenților, organizațiilor ne-
guvernamentale și celor de tineret – date compa-
rative, pentru a-i ajuta să se evalueze și să-și spo-
rească e iciența, precum și să-și îmbunătățească 
activitatea. Cercetările ar putea include, printre 
altele, studii privind curriculumul, practicile ino-
vatoare, metodele de predare și dezvoltarea siste-
melor de evaluare, inclusiv criteriile și indicatorii 
de evaluare [7].

În ceea ce privește formarea abilităților pen-
tru promovarea coeziunii sociale, pentru valori-
zarea diversității și pentru gestionarea diferențe-
lor și a con lictelor, recomandarea este ca în toate 
aspectele învățământului statele membre ar tre-
bui să promoveze abordări educaționale și meto-
de didactice care urmăresc să îi învețe pe cursanți 
să trăiască împreună într-o societate democrati-
că și multiculturală și să le permită să dobândeas-
că cunoștințe și abilități de promovare a coeziunii 
umane, să valorizeze diversitate și egalitatea, să 
aprecieze diferențele – în special de credință și et-
nice – și să rezolve pașnic dezacordurile sau con-
lictele, respectând drepturile iecăruia, precum și 

să combată orice formă de discriminare și de vio-
lență, în special intimidarea și hărțuirea [ibidem].

În anul 1995, în cadrul unei conferințe desfășu-
rate la Paris, UNESCO a adoptat Declarația princi-
piilor toleranței și a stabilit acel an ca iind Anul 
Internațional al Toleranței. Organizația identi ica-
se 16 tratate, convenții, declarații și recomandări, 
toate cu referire la toleranță, importante și obli-
gatorii și în zilele noastre. Ulterior, Adunarea Ge-
nerală a Organizației Națiunilor Unite a recoman-
dat țărilor membre să deruleze acțiuni în iecare 
an prin care să promoveze pacea și înțelegerea. 
Astfel, ziua de 16 noiembrie a fost proclamată Zi-
ua Internațională a Toleranței,în care au loc acți-
uni de promovare a toleranței și păcii atât în insti-

tuțiile de învățământ și în domeniul educației, cât 
și la nivelul întregii societăți. 

„Într-o lume a diversității, toleranța este o pre-
misă a păcii și un mijloc al dezvoltării sustenabile, 
pentru că încurajează construirea de societăți in-
cluzive, echitabile și puternice care să atragă idei, 
energii creative și talente. Toleranță nu înseam-
nă indulgență sau indiferență, este angajamentul 
reînnoit zi de zi de a căuta, în diversitatea noastră, 
legăturile care unesc umanitatea”, se arată în mesa-
jul secretarului general UNESCO, Irina Bokova, din 
16 noiembrie 2016, cu prilejul celebrării Zilei In-
ternaționale a Toleranței.

În societatea actuală, toleranța este un termen 
utilizat și impus în diverse ipostaze și împreju-
rări sociale, juridice și politice, dar și în convor-
biri și dezbateri, o scurtă incursiune în istorie ară-
tând deosebiri mari între accepțiunile din vremu-
rile îndepărtate și cele prezente. Pentru a înțele-
ge cu adevărat abordările actuale ale toleranței, 
ar trebui să clari icăm dintâi etimologia și sensul 
termenului analizat și să dezbatem semni icațiile 
acestuia sub aspecte istorice, psihologice și socia-
le, prezentate în literatura de specialitate.

Cuvântul toleranță nu este un atribut al lumii 
moderne, el provine din latina Romei Antice, un-
de tolerare însemna a suporta și se referea, ca 
și astăzi, la respectul față de celălalt. Termenul 
a fost utilizat și în lumea creștină a Evului Me-
diu, când existau instanțe ale toleranței și se emi-
teau indulgențe, edicte sau bule papale, iar apoi 
a fost folosit de umaniștii Renașterii, pentru ca-
re valorile și virtuțile umane erau principii de că-
pătâi și care vorbeau despre toleranță civilă și re-
ligioasă. În acele timpuri, în Regatul Angliei și în 
Franța, s-au dat chiar legi care priveau toleranța 
religioasă. Apoi, Revoluția Franceză a adus prima 
Declarație a drepturilor omului, iar în SUA – Pri-
mul Amendament la Constituție a interzis îngră-
direa libertății de exprimare. Și procesul de legife-
rare a libertății religioase sau a drepturilor omu-
lui a continuat. În Islam, Tolerant este chiar unul 
din numele lui Allah, iar exegeții moderni ai isla-
mului tratează Coranul drept sursă a toleranței 
religioase. Religia hindu sau budismul invocă de 
asemenea toleranța [31].

În istoria culturii europene, termenul de tole-
ranță apare în scrierile lui Erasmus din Rotter-
dam, reprezentant al gândirii umaniste de la în-
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ceputul secolului al XVI-lea care s-a preocupat 
îndeosebi în a combate fanatismul religios. Al-
te personalități care au abordat noțiunea sunt 
John Locke (1632-1704), Voltaire (1694-1778) și 
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781). John Loc-
ke, în „Scrisoarea despre toleranță” (1689), inspi-
ratorul metaforei jocului social, dezvoltată ulteri-
or de liberalism, avertizează contemporanii asu-
pra necesității stringente de acceptare a unui cod 
de rigori legislative pentru supraviețuirea orică-
rei comunități: „Dacă nu va i dirijată de anumite 
legi, iar membrii săi nu vor accepta să respecte o 
anumită ordine, nicio societate – oricât de liberă 
ar i sau oricât de lipsită de importanță ar i ocazia 
pentru care a fost construită – nu va putea să sub-
ziste sau să se mențină unită, ci se va destrăma și 
sfărâma în bucăți” [29, p. 62]. 

Voltaire a scris fraza, considerată motto-ul to-
leranței: „Je n’aime pas vos idées, mais je me batte-
rai jusqu’à la mort pour que vous puissiez les ex-
primer” („Nu-mi plac ideile dumneavoastră, dar 
voi lupta până la moarte pentru ca dumneavoas-
tră să le puteți exprima”). Lessinga contribuit la 
libera exprimare religioasă în drama „Nathan 
înțeleptul” [18].

Corifeul liberalismului modern, J.S. Mill, înte-
meiază „strategia dialogală” care face posibilă sta-
bilirea echilibrului reciproc tolerant numai în ur-
ma unor dezbateri libere și constructive, nelimi-
tate, nein luențate și neimpuse prin forță: „Atunci 
când lumea este obligată să asculte ambele părți, 
rămâne totdeauna o speranță, dar când este as-
cultată doar una din părți, greșeala se permanen-
tizează, devenind prejudecată, adevărul însuși în-
cetând de a mai avea efectele unui adevăr și devin, 
prin exagerare, un neadevăr”. Este cam aceeași si-
tuație, perpetuată până în zilele noastre, și sur-
prinsă plastic în unul din paradoxurile polonezu-
lui Leszek Kolakowski: „Nu este democratică acea 
țară în care generalii și poeții spun același lucru, 
cu unica diferență că generalii o spun totdeauna 
în fața poeților” [Apud 18, pp. 4-7].

Conform analizei lui S. Cristea referitoare la 
educația pentru toleranță realizată în 2004, evo-
luția istorică a toleranței permite identi icarea a 
trei etape care marchează deschiderea spre noi 
conținuturi și semni icații sociale: a) toleranța re-
ligioasă (John Locke); b) toleranța civică și mo-
rală (J.S. Mill, Despre libertate, 1859); c) tolera-

nța politică, sexuală, comunitară etc. în condiții-
le secolului XX. Astfel, „principalele arii ale dez-
baterii în secolul XX privesc credința religioasă, 
practicile sexuale, opoziția politică și, în vremea 
din urmă, egalitatea dintre sexe” (D. Miller) [22, 
pp. 746-750].

Marcat de noi conotații, termenul toleranță es-
te (tot mai) frecvent exploatat în sfera comunică-
rii, în sociologie, biologie, medicină (chiar și în co-
merț) și, bineînțeles, în pedagogie și psihologie. 
Lăsându-i la o parte conotația ludică, îi vom de-
pista în șirul sinonimic sensurile de: indulgență, 
îngăduință,răbdare, blândețe, îndurare, clemență, 
iertare, bun simț, dar și iabilitate, compromis, 
empatie, cooperare, maleabilitate, predispoziție 
pentru dialog, pentru înțelegerea unui alt punct 
de vedere etc. 

Verbul a tolera (tolerează) incumbă și sensu-
rile de a accepta, a admite, a concepe, a consimți, 
a suferi, a suporta și chiar a înghiți. Precum ve-
dem, cu tot spectrul ei semantic impresionant 
și de înaltă frecvență, toleranța e o noțiune des-
tul de ubicuă și proteică, anume această calitate 
proteică cvaziinde inibilă creând multe avanta-
je, dar și multe probleme lumii moderne și dând 
multă bătaie de cap teoreticienilor. Una dintre ce-
le mai incitante și mai pertinente interpretări ale 
toleranței o regăsim în Enciclopedia Blackwell: 
„Toleranța – opțiunea deliberată a cuiva care po-
sedă puterea și cunoașterea necesare de a nu in-
terzice, împiedica sau stânjeni conduite pe care le 
dezaprobă” [18].

Toleranța are diverse înțelesuri în limbile ță-
rilor din spațiul european. Astfel, în limba româ-
nă toleranța înseamnă faptul de a accepta, a res-
pecta, a rezista, îngăduință; în limba franceză to-
lerance este acceptarea modului diferit de a gândi 
și acționa; în limba spaniolă tolerancia este ca-
pacitatea de a accepta idei și păreri diferite de cele 
proprii; în limba engleză tolerance este disponibi-
litatea de a i îngăduitor, răbdător în raport cu al-
te idei. Deși cuvântul are sensuri diferite la o pri-
mă privire, se poate observa, totuși, familia lexica-
lă dezvoltată a termenului toleranță existentă în 
vocabularele popoarelor amintite. În limba româ-
nă apare și cuvântul răbdare, asemănător ca înțe-
les și sinonim al termenului toleranță. Din cuvân-
tul răbdare a luat naștere înțelesul de a rezista, 
a înțelege, a suporta pe cineva/ceva și s-a extins 

Angela Cucer, Maria Georgescu. Unele aspecte ale toleranței umane
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această accepțiune a toleranței cu capacitatea de-
cizională, o conduită adecvată și un sistem de va-
lori morale asumate.

Diversele dicționarele care explică termenul 
toleranță au în cuprinsul lor alte accepțiuni mult 
mai profunde care întăresc valoarea toleranței 
în lumea modernă din secolul XXI și ca factor de 
reușită în sistemul educațional actual: 

 Dicționarul explicativ– îngăduință, indulgență, 
atitudine îngăduitoare [14].

 Dicționarul de sociologie enciclopedic– capaci-
tatea organismului de a suporta in luențe ne-
gative ale diferitor factori de mediu; suporta-
rea altor opinii, credințe și comportament [12].

 Dicționarul de iloso ie– acceptarea înțeleap-
tă a opiniilor opuse; integrarea în convingeri-
le personale a binelui, frumosului, adevărului; 
îngăduință și indulgență în evaluări prin re le-
cții profunde și detaliate. 

 Dicționarul de pedagogie– respect al ideilor 
sau sentimentelor contrare; atitudinea de re-
cunoaștere a dreptului altora de a se comporta 
și de a gândi diferit; particularități individuale 
ale organizării conduitei umane în condiții ne-
favorabile ale activității profesionale și ale vi-
eții cotidiene [10].

 Dicționarul de psihologie– lipsa reacției vio-
lente la factori distructivi ca rezultat al scăde-
rii sensibilității; capacitatea de a opune rezis-
tență, de a suporta sau a nu observa in luențe-
le negative din partea altor persoane; absența 
sau slăbirea răspunsului la factori negativi prin 
reducerea sensibilității la efectele sale, accep-
tarea liberală de comportamente, credințe și 
valori ale altora, a tolera stresul, tensiunea, du-
rerea etc. [11]. 

 Dicționarul Collins Cobuild English Language 
Dictionary–dacă ești tolerant, le permiți altor 
oameni să aibă propriile lor atitudini sau con-
vingeri sau să se poarte într-un anumit mod, 
chiar dacă tu nu ești de acord sau nu aprobi 
toate acestea. Toleranța pretinde echilibru, iar 
menținerea unui echilibru corespunzător nu 
este un lucru ușor. Cu siguranță, în compania 
unor oameni care ne respectă convingerile și 
atitudinea, chiar și atunci când acestea diferă 
de ale lor, ne vom simți în largul nostru. Opusul 
toleranței este intoleranța, iar aceasta variază 
în intensitate. 
Intoleranța poate începe prin dezaprobarea ri-

gidă a modului în care se comportă sau procede-

ază alții. Vederile înguste răpesc bucuria din viață 
și închid mintea în fața ideilor noi. Acolo unde își 
face loc intoleranța, vederile înguste se pot tran-
sforma în prejudecăți, ceea ce înseamnă aversiu-
ne față de un grup, o rasă sau o religie. Mai pu-
ternic decât prejudecățile este bigotismul care se 
poate manifesta printr-o ură violentă. Aceasta du-
ce la suferință și la vărsare de sânge. Să ne amin-
tim la ce a dus intoleranța în timpul cruciadelor! 
Chiar și în prezent, intoleranța este una dintre 
cauzele con lictelor din Bosnia, Rwanda și Orien-
tul Mijlociu [32].

Prin toleranță înțelegem respectul ideilor sau a 
sentimentelor contrare celor personale, potenția-
lul organismului de a suporta inconveniențe, fă-
ră a manifesta semnale de conduită agresivă [11, 
p. 80]. Analiza de conținut și semni icația psiho-
logică a modelului psihologic al toleranței dove-
dește că aceasta constituie un mecanism de autoa-
părare ce implică diminuarea sensibilității la in-
luența factorilor nefavorabili din exterior. 

Dicționarul de psihologie explică mecanismul 
toleranță (răbdare) prin lipsa sau scăderea inten-
sității reacției la factorii nefavorabili. Judecând în 
cheia interpretărilor preluate din literatura stră-
ină, descoperim utilizarea termenului toleranță 
cu semni icația de libertate a gândirii (din lat. li-
beralis), acceptarea fenomenelor sociale neadmi-
sibile, indulgență exagerată. Interpretarea tole-
ranței ca pe o caracteristică integratoare a perso-
nalității implică interiorizarea valorilor culturii 
emoționale în interacțiune cu trăsăturile de per-
sonalitate, generând orientarea pozitivă a perso-
nalității [28].

Conform aserțiunilor lui B. Reardon, respectul 
de sine și respectul față de ceilalți sunt calitățile 
esențiale ale unei persoane tolerante. La fel, co-
nștiința de sine și conștiința diferențelor umane 
sunt calități ale persoanei responsabile, capabile 
să trăiască în armonie cu diversitatea [26]. O per-
soană tolerantă respectă opinia oponentului său 
și are capacitatea de a ierta. Atunci când îi ierți pe 
alții, când ai puterea s-o faci și ceilalți vor i dis-
puși să te ierte în cazul când greșești; poți să ac-
cepți opinia altora, fără a exercita presiuni, atâta 
timp cât ideile lor nu fac niciun rău; poți explora 
diferențele prin intermediul dialogului și poți so-
luționa con lictele prin discuții și argumente. 

Analiza toleranței poate i realizată la nive-
lul unui concept operațional (descriptiv), util și în 
cazul educației. Teoria politică vizează mai mult 
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calitatea sa de ideal moral, re lectată și la nive-
lul obiectivelor pedagogice. Iar în practica socia-
lă sunt dezvoltate argumente și variante multiple, 
raportate la numeroase interese individuale și co-
munitare. Conținutul conceptuluipoate i explicat 
prin delimitarea sa față de unele practici sociale 
negative: intoleranță (opusul toleranței), indulge-
nță („exces de toleranță”), indiferență („autoînfrâ-
nare activă”). Activarea toleranței implică norma-
tivitatea morală exprimată prin mai multe princi-
pii, legitimate istoric: 
a) principiul utilității, promovat de J.S. Mill, ma-

ximizează avantajele; limitele apar acolo 
„unde foloasele aduse de toleranță încetează 
de a prevala asupra daunelor”;

b) principiul neutralității, promovat de liberali, 
reevaluează rolul statului; limitele apar „sub o 
formă sau alta de scepticism sau de relativism 
moral”;

c) principiul respectului pentru persoană, pro-
movat de Im. Kant, susține autonomia și rați-
onalitatea „acțiunii liber alese”; limitele apar 
atunci,când autonomia și raționalitatea „ad-
mit numeroase interpretări diferite”. Esențială 
devine opoziția și incompatibilitatea dintre to-
leranță și intoleranță – „lipsă de respect pentru 
practicile și credințele, altele decât ale tale; se 
manifestă atunci când refuză și lasă pe alții să 
acționeze în manieră diferită sau să apere opi-
nii diferite; se poate traduce prin respingerea 
sau excluderea persoanelor din cauza condiți-
ilor lor religioase, sexualității sau chiar a ținu-
tei lor personale” (Kit Pédagogique, Conseil de 
l’Europe, Strasbourg, 1995) [8, p. 32].
Toleranța, de regulă, este echidistantă, re lexi-

vă și inofensivă. Intoleranța înseamnă manifesta-
rea în fapt a crizei diferențelor, „dezlănțuirea” in-
tempestivă, stihiinică sau programat-previzibilă a 
incompatibilităților de neevitat. Toleranța este lo-
cul comun al intoleranțelor. E o alternanță de fa-
ze care succed atât stările de efuziune, de maxi-
mă empatie și apropiere, cât și pe cele de erozi-
une, erupție sau clivaj. Poate i starea de cathar-
sis, revelare a binelui, a spațiului conviețuirii, dar 
și timpul necesar detectării acestui spațiu. Accep-
tul mutual, tatonările și dialogul fac parte insepa-
rabilă din discursul toleranței. Un timp prelungit 
al antagonismelor a dat naștere și „războiului re-
ce”, ca formulă intermediară de evitare a con lic-
tului, dar și de amânare a (in)toleranței dintre sis-
teme ireconciliabile. Sensul de initoriu al tolera-

nței este mișcarea ei spre convergența extremelor 
sau elaborarea strategiilor de propulsare a aces-
tei mișcări. 

Sub aspect ontologic și psihologic, luată ca ata-
re, fără a o raporta la problematica imediatului 
social, toleranța, în sine, are o natură totuși con-
tradictorie, la rându-i, constituindu-se din două 
dimensiuni contingente: prima – necesitatea, im-
pulsul transferului în celălalt, aventura (tentația) 
alterității și a doua (mai profundă) –necesitatea 
protecției sinelui, capacitatea înțelegerii/ însușirii 
virtuților, primejdiilor și slăbiciunilor necunos-
cutului potențial, suspectat a-ți anula propria ta 
identitate. Din aceste două stări, treptat, se con-
struiește cea de a treia dimensiune reciproc tran-
sformatoare. Este dimensiunea pozitiv-protei-
că, scuturată de reticențele trecutului și orienta-
tă spre a irmarea unei noi calități convergente a 
conviețuirii noastre pe pământ [18].

Cercetările din psihologia socială ne dovedesc 
faptul că toleranța se poziționează între demar-
cațiile cuprinse între acceptarea pasivă a unui cli-
mat ori a unui comportament anormal sau neco-
respunzător și apariția ofensivelor sau con licte-
lor reactive, iar psihologia clinică admite faptul 
că toleranța este proprietatea variabilă în funcție 
de indivizi, de a suporta un anumit grad de ex-
punere la excitații sau la stimulări, fără să apară 
reacții inadecvate sau simptome patologice 
(J. Selosse) [27]. Din punct de vedere social,ter-
menul toleranță se folosește pentru toleranța et-
nică, politică, religioasă, de gen, interpersonală, 
politică etc. 

În literatura de specialitate, pentru cuvântul 
toleranță cu sens de răbdare, se propune sintag-
ma toleranță psihosocială și constă în resurse-
le persoanei de a aborda condițiile nefavorabile 
de mediu prin schimbarea atitudinii (diminuarea 
sensibilității) față de factorii negativi sau elabo-
rarea strategiilor individuale de activitate ce asi-
gură funcționarea normală în condiții de stres. 
Toleranța presupune respectarea normelor de 
conviețuire socială și înțelegere a esenței com-
portamentului uman, iind o atitudine autoeduca-
tivă. În sens larg, prin toleranță se înțelege accep-
tarea că oamenii sunt diferiți, iecare având o po-
ziție individuală și anumite temeiuri și justi icări 
[12, p. 22; 28].

Toleranța „orientează stilul de gândire în ra-
port cu celălalt în situații di icile, când doar înțe-
legerea te ajută”. Toleranța presupune înfruntarea 
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permanentă a propriilor convingeri, a stereotipu-
rilor de gândire, a ideilor preconcepute, pentru ca 
mintea să ie pregătită de a accepta ideile, opinii-
le și felul de a i diferit al celorlalți [26, p. 87; 32].

L. Țurcan a făcut o analiză extrem de comple-
xă a toleranței sub aspectul valorilor acesteia: „Di-
mensiunea axiologică a toleranței este subscrisă 
conceptelor de valoare, valori ale educației, edu-
cație axiologică, precum și contextelor la care 
sunt raportate. Termenul valoare desemnează to-
talitatea lucrurilor semni icative pentru om: un lu-
cru este recunoscut ca valoare abia în momentul în 
care omul se raportează în mod personal la acest 
lucru. Lucrurile încă necunoscute de om nu repre-
zintă valori, fapt ce ne motivează pentru învăța-
rea valorilor toleranței. Valorile educației anga-
jează toate tipurile de valori, create sau necreate 
de om, cu condiția ca acestea să reprezinte mesa-
jul promovat de teleologia, conținuturile, metodo-
logia și epistemologia educației [28, p. 104]. 

Generația contemporană este preocupată de 
clari icarea originii și a conținutului valorilor, cri-
teriile de selecție și, în special, strategiile de in-
teriorizare în conștiința și conduita individuală a 
valorilor. A lați mereu în fața alternativelor, tine-
rii trebuie să aleagă cu înaltă responsabilitate [24, 
p. 68]. Simplul fapt de a aborda valorile funda-
mentale ale omenirii și a re lecta asupra semni-
icației acestora aduce un spor de cultură la ce-

ea ce numim nivel de educație. Toleranța se do-
bândește prin educație, ceea ce înseamnă că este/ 
trebuie inclusă în inalitățile educației. Vorbind 
în termeni strict pedagogici, toleranța nu este un 
scop în sine, ci un mijloc, iar obiectivul educației 
în spiritul toleranței constă în „a recunoaște și a 
respecta demnitatea și integritatea tuturor iințe-
lor umane” [8, p. 19]. 

Toleranța este, deci, o valoare general-umană 
a educației [26, p. 103]. Orice educație care se ra-
portează la pace, drepturile omului și democrație 
este una pentru valori (axiologică). B. Reardon 
(2004) a irma că „prin educația toleranței înțele-
gem, de fapt, educația unei culturi a păcii ce pre-
supune dezvoltarea și întreținerea relațiilor pozi-
tive, a responsabilității sociale și a maturității eti-
ce în luarea deciziilor privind comportamentele și 
relațiile sociale” [26, p. 26; 28].

S. Maxim [21, pp. 144-154] este de părerea că 
orientarea pozitivă a toleranței se exprimă prin 
empatie, care semni ică transpunerea persoa-

nei în condiția altuia pentru a-l înțelege și accepta 
[26, p. 89]. În Dicționarul de pedagogie Larousse 
se precizează că, spre deosebire de empatie, tolera-
nța este competența de a-l accepta pe celălalt ca pe 
un purtător/exponent al altor valori, al altui mod 
de a gândi, al altor forme de comportament; prin 
conștientizarea dreptului de a i altfel, diferit, ac-
centuarea acestei diferențe prin privirea celuilalt 
„din interior”, prin tratarea lumii din ambele punc-
te de vedere: al meu și al celuilalt [2; 9, p. 45]. 

Toleranța presupune respectarea normelor de 
conviețuire socială și înțelegere a esenței compor-
tamentului uman, iind o atitudine autoeducativă. 
În sens larg, prin toleranță se înțelege acceptarea 
că oamenii sunt diferiți, iecare având o poziție in-
dividuală cu anumite temeiuri și justi icări [25, 
p. 22]. Toleranța, ca valoare de bază a persona-
lității umane, se identi ică în aprobarea și altor 
moduri de viață, comportamente, obiceiuri, opi-
nii, credințe, idei, reducerea stărilor de con lict la 
nivelul relațiilor interumane. Ea se impune prin 
caracteristica sa re lexivă. Aceste semni icații ne 
provoacă să pătrundem în esența termenului de 
toleranță pentru a înțelege dacă acest concept 
comportă și nuanțele semantice de liberalism, in-
dulgență, suportare, lipsă de exigențe. Toleranța 
și empatia (din limba greacă empatheia – retră-
irea sau transpunerea în starea psihologică a al-
tuia, din limba engleză empathy – compătimire) 
sunt termeni alternativi și apropiați ca semni i-
cație [10; 28].

Ca proces de interrelaționare, toleranța are 
două forme și anume, toleranța activă și tolera-
nța pasivă. Toleranță activă constă în„implicare 
în viața și acțiunile de realizare a intereselor al-
tora, atitudini de cooperare și coparticipare, de 
respect și tendință binevoitoare de conviețuire. În 
acest context este necesar să subliniem că semni-
icațiile enumerate descriu, în mod special, uma-

nismul relațiilor sociale, caracterizate prin dialog 
și înțelegere reciprocă, comunicare interpersona-
lă constructivă. Sintagma toleranță pasivă semni-
ică partea dezavantajoasă a accepțiunilor tolera-

nței– suportare, indulgență, acceptarea îndelunga-
tă a inconveniențelor etc.” [28].

Schema de mai jos prezintă aspectele tolera-
nței în conduita activă, după ce persoana și-a tre-
cut prin iltrul conștiinței comportamentul pasiv, 
în viziunea L. Țurcan.
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Aceeași autoare ne aduce în discuție o altă 
abordare în ceea ce privește aspectele toleranței, 
„toleranța internă care vizează sistemul atitudini-
lor orientate spre acceptarea diferențelor de opi-
nii, particularități și caracteristici individuale, dar 
și toleranța externă,ce se re lectă în puterea indi-
viduală de a exprima în acțiuni concrete efectele 
gândirii și acțiunilor tolerante, utilizată pentru di-
minuarea premiselor apariției con lictelor și cre-
area comunității prin cooperare. Modelul tole-
ranței alcătuit din două dimensiuni este promo-
vat de А.Г. Аскеров [29, p. 7] și evidențiază acele-
ași componente de bază: toleranța internă ce pre-
supune stabilitate emoțională, rezistență psiho i-
ziologică, răbdare, admiterea și acceptarea dife-
rențelor și toleranța externă ce include nivelul de 
educație, lexibilitate în situații de incertitudine, 
rezistență la stres” [29].

Modelul toleranței interne-externe a fost de-
taliat de С. Бондырева [30, p. 7] și acceptat de 

А. Aсмолов. Astfel, toleranța internă constă în 
„capacitatea de a păstra calmul și echilibrul emoți-
onal în situații nespeci ice de con lict, neaștepta-
te, de incertitudine, risc și stres, capacitatea de a 
lua decizii și de a acționa echilibrat și rațional în 
aceste condiții și toleranța externă ce constituie 
caracteristica socială a personalității care se ex-
primă în acceptarea convingerii că oamenii se pot 
poziționa diferit, pot avea alte puncte de vede-
re, re lectând cultura raporturilor interpersona-
le, construită pe principiul renunțării la violență 
și principiul acceptării oamenilor și a promovării 
valorilor general-umane” [30, p. 7; 31].

L. Țurcan prezintă toleranța și sub aspecte po-
zitive și negative. Toleranța pozitivă se referă la 
„respectul ideilor sau a sentimentelor contrare 
celor personale, potențialul organismului de a su-
porta inconveniențe fără a manifesta semnale de 
conduită agresivă, suportarea cu pertinență și re-
zistență într-o activitate di icilă. Acceptarea sufe-

Figura 1. Modelul toleranței pasivă-activă [27]

Figura 2. Modelul toleranței interne–externe [27]
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rinței, durerii, neplăcerii, a ceva nedorit și greu de 
rezistat constituie semni icații ce se atribuie tole-
ranței negative, prin care se subliniază dezavan-
tajele conștiinței tolerante, a gândirii și a acțiuni-
lor tolerante. Formațiunile intolerante reprezintă 
consecințe ale experienței negative, a căror în-
lăturare va contribui la dezvoltarea formațiuni-
lor tolerante irești în comunicare. Modelul tole-
ranței pozitive-negative de origine socială pro-
movează valorile democrației: respectul față de 
ceilalți și recunoașterea drepturilor și libertăților 
umane [28].

O altă perspectivă de analiză a toleranței în vi-
ziunea L. Țurcan o constituie modelul construc-
tivist al toleranței care studiază personalitatea 
umană prin prisma comportamentului cotidian. 
Astfel, perspectiva personalității ce examinea-
ză personalitatea ca o sinteză bio-psiho-socio-is-
torică și culturală, inalitatea dinamicii dezvoltă-
rii personalității iind acțiunea, valorizarea, inte-
grarea și a irmarea în realitatea socială, succesul 
personalității este determinată de e iciența socia-
lă. Realizarea personalității nu poate i deci con-
cepută în afara socialului, care-și pune amprenta 
asupra dezvoltării individului, îi modelează com-
portamentul și stilul gândirii; (b) perspectiva 
anturajului este importantă ca parte singulară a 
sistemului de valori convenționale, reprezentate 
de familie, biserică, școală și alte instituții socia-
le; (c) perspectiva societală prezintă autoritatea 
instituțiilor sociale, societățile umane iind stra-
ti icate social după varii criterii [19, p. 127; 32].

Analiza toleranței prin prisma modelelor pre-
zentate anterior oferă posibilitatea unei vederi de 
ansamblu asupra aspectelor multiple ce țin de di-
versitate, diferențe, acceptare, respect, valori ale 

unei societăți moderne, a late într-o continuă di-
namică.

S. Cristea menționează că „interpretarea peda-
gogică a toleranței trebuie realizată în contextul 
evoluției actuale a educației pentru democrație, 
realizată în cadrul unui proces complex de trecere 
de la societățile multiculturale la societățile inter-
culturale”. Pe fondul unui scop și conținut de ma-
ximă generalitate (educația internațională), obiec-
tivele speci ice sunt instituționalizate în următorii 
termeni: a) a dezvolta un program pedagogic in-
tercultural; b) a aborda diferența în manieră pozi-
tivă; c) a raporta toleranța la intoleranță, discrimi-
nare, rasism cultural etc. Esențială devine opoziția 
și incompatibilitatea dintre toleranță și intoleranță 
– „lipsă de respect pentru practicile și credințele, 
altele decât ale tale; se manifestă atunci când re-
fuză și lasă pe alții să acționeze în manieră diferită 
sau să apere opinii diferite; se poate traduce prin 
respingerea sau excluderea persoanelor din cauza 
condițiilor lor religioase, sexualității sau chiar a ți-
nutei lor personale” (Kit Pédagogique, Conseil de 
l’Europe, Strasbourg, 1995) [8, p. 32].

În documentele de primă importanță ale orga-
nismelor internaționale, educația în spiritul tole-
ranței apare în contextul culturii păcii, ce „repre-
zintă valorile, atitudinile și formele de comporta-
ment, care re lectă respectul pentru viață, pentru 
iințele umane și demnitatea lor și pentru drep-

turile omului, respingerea violenței sub toate for-
mele ei și aderarea la principiile libertății, drep-
tății, solidarității, toleranței și înțelegerii dintre 
popoare și între grupuri și indivizi” (Manifestul 
2000 al laureaților Premiului Nobel) [8, p. 43]. 

Educația pentru toleranță constituie o dimen-
siune speci ică noilor conținuturi pedagogice, 

Figura 3. Modelul toleranței pozitive–negative [16; 27]
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lansate la nivel de UNESCO în calitate de răspun-
suri la problematica societății actuale. Are o fun-
cție și o structură de bază, desfășurată transver-
sal la nivelul mai multor conținuturi particulare 
integrate cu genericul de noile educații – a se ve-
dea educația pentru schimbare și dezvoltare, edu-
cația față de mass-media, educația demogra ică, 
educația sanitară modernă, educația nutrițională, 
educația pentru cooperare. Este angajată, în mod 
direct, la nivelul educației pentru democrație și 
drepturile omului. Mai mult decât atât, apare ca 
unul dintre obiectivele generale ale educației in-
ternaționale, exprimat în termeni de competențe 
[8, p. 68]. 

E iciența educației pentru toleranță, care are 
ca scop principal armonia între persoane diferi-
te sunt numeroase sub aspect psihic, social, edu-
cațional, politic, moral, etc. și conduce la asimi-
larea valorilor morale de către toți indivizii, dez-
voltarea legăturilor de amiciție, relațiilor afecti-
ve, convorbirilor, discuțiilor, dezbaterilor pe teme 
sensibile, încurajând sinceritatea și bazându-se 
pe încredere și respect. Principiile de bază pen-
tru practicarea toleranței în școli sunt: 1. asuma-
rea de către școală a responsabilității de a educa 
prin și pentru toleranță; abordarea pozitivă a di-
versității sociale, etnice, religioase etc.; 2. dezvol-
tarea unui mod pozitiv de a gândi despre ceilalți; 
3. integrarea educației culturale și interculturale 
în școală; 4. concentrarea permanentă asupra si-
militudinilor, lucrurilor care ne unesc și ne fac să 
ne simțim bine împreună; combaterea naționalis-
mului și a rasismului; 6. crearea unei atmosfere 
pozitive și cooperante în școală [5, p. 44; 8]. De câ-
teva decenii comunitatea internațională reclamă 
instituirea pedagogiei toleranței [8, pp. 44-45].

Toleranța este necesară atât între indivizi, cât 
și în cadrul familiei și comunității. Promovarea to-
leranței și modelarea atitudinilor față de diferite 
opinii, în sensul unei deschideri reciproce și al so-
lidarității, ar trebui să aibă loc în școli și univer-
sități, prin intermediul educației, acasă și la locul 
de muncă. Mijloacele de informare în masă ar tre-
bui să ie în măsură să joace un rol constructiv, fa-
vorizând dialogul și dezbaterile libere și deschise, 
propagând valorile toleranței și evidențiind peri-
colul indiferenței față de expansiunea ideologii-
lor și a grupurilor intolerante. O atenție deosebi-
tă ar trebui acordată grupurilor vulnerabile, de-
zavantajate din punct de vedere economic sau so-
cial, astfel încât să le ie asigurate protecția legii și 
măsurile sociale, mai ales în materie de locuință, 
muncă și sănătate, cât și a promovării și integrării 
lor profesionale și sociale [4, pp. 50-56].

Principiile de bază pentru practicarea tolera-
nței sunt: 

abordarea pozitivă a diversității sociale, et-
nice, religioase etc.;
dezvoltarea unui mod pozitiv de a gândi 
despre ceilalți;
integrarea educației culturale și intercultu-
rale în universitate;
concentrarea permanentă asupra similitu-
dinilor, lucrurilor care ne unesc și ne fac să 
ne simțim bine împreună;
combaterea naționalismului și a rasismului;
crearea unei atmosfere pozitive și coope-
rante în școală [28, p. 48].

Aceste principii promovate în viață vor contri-
bui la crearea unui climat de toleranță, propice 
formării unei noi mentalități, deschise pentru cu-
noaștere reciprocă, ce respectă diferențele și sin-

Figura 4. Modelul constructivist al toleranței [19; 27]
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gularitatea/unicitatea. Toleranța față de persoană 
și toleranța față de faptă/comportament, față de 
anumite lucruri din mediul înconjurător sunt as-
pecte care ar trebui delimitate, căci, conform prin-
cipiilor toleranței, respectăm și acceptăm persoa-
na ca individualitate umană, dar nu vom tolera 
comportamentul indecent, acțiunile care s idează 
valorile morale și aduc prejudicii celor din jur sau 
care atentează la drepturile și libertatea altora. 

Conform aserțiunilor lui B. Reardon, respectul 
de sine și respectul față de ceilalți sunt calitățile 
esențiale ale unei persoane tolerante. La fel, co-
nștiința de sine și conștiința diferențelor umane 
sunt calități ale persoanei responsabile, capabile 
să trăiască în armonie cu diversitatea. Astfel, pe-
dagogul, ca model de promovare a comportamen-
tului tolerant, vizează contracararea in luențelor 
care ar duce la frica și excluderea altora și trebu-
ie să-i ajute pe tineri să-și dezvolte capacitățile de 
a-și formula o părere proprie, de a avea o re le-
xie critică și de a judeca în termeni etici. Modalita-
tea de a concepe educația (ca proces de transmi-
tere) ignoră în mod lagrant toleranța ca presupo-
ziție fundamentală proprie, întrucât funcționează 
și legitimează o alteritate radicală: copil (imatur) 
– adult (matur). 

Educația ca proces de transmitere are însă prea 
puține lucruri în comun cu paideia vechilor greci, 
stând mai degrabă în umbra e icienței de tip so-
ist. De asemenea, nu se poate nega că același tip 

de e iciență se înscrie și în paradigma empiristă a 
teoriei găleata cunoașterii, sintagmă ce îi aparține 
lui K. Popper și în conformitate cu care învățarea 
constă doar în absorbirea de cunoștințe: „Punctul 
de plecare al acestei teorii este convingătoarea te-
ză că, înainte să știm sau să spunem ceva despre 
lume, trebuie mai întâi să avem percepții, experi-
ențe ale simțurilor” [26].

În concluzie, toleranța ca atitudine și compor-
tament se învață, se însușește pe bază de modele 
de la cea mai fragedă vârstă, școala/universitatea 
devenind laboratoare principale pentru practica-
rea toleranței, dar și agenți de integrare socială și 
centre culturale comunitare. Crearea unei socie-
tăți mondiale cu adevărat tolerante reprezintă un 
ideal educațional internațional. Școala este mica 
societate, unde ar i bine să se conștientizeze fe-
nomenul. Or, mult râvnita toleranță pentru o lume 
nouă nu se moștenește prin naștere, ci se dobân-
dește prin educație, pentru aceasta însă avem ne-
voie de un arsenal impunător de cunoștințe, dar și 
de formarea unei noi mentalități.
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