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Abstract  
The intercultural approach in the education constitutes a new way of 

conception and implementation of the educational curriculums and a new attitude of 
relationships between teachers, students and parents.  The intercultural view opens new 
ways to manifest the diversity and the differences. The intercultural education proposes 
processes that allow to discover the mutual relationships and offers solutions to surpass 
the barriers, that is why it is strongly built with other educational philosophies: 
education for human rights, education for democracy, civic education etc. 
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Ini�ierea în cultur� �i dobândirea instrumentelor culturale sunt cele 
mai importante exigen�e pe care �coala trebuie s� le îndeplineasc� acum �i 
în perspectiv�. A �ti s� te cultivi, s� utilizezi cu grij� facultatea de a judeca, 
de a ra�iona, de a distinge falsitatea de adev�r, r�ul de bine, urâtul de 
frumos sunt calit��i ce trebuie formate de-a lungul �colarit��ii, iar aceast� 
aspira�ie se intensific� ea îns��i, de îndat� ce este stimulat�. Cumulul 
cultural, o dat� interiorizat, treze�te în noi multiple nevoi spirituale �i 
deschide alte posibilit��i. Cultura na�te cultur�. În 1931, Silvestru G�in�, 
profesor la Universitatea din Cern�u�i �i, mai târziu, la cea din Ia�i, scria 
urm�toarele: Cultura nu este o entitate, o realitate dat�, ci un continuu proces de 
crea�ie (Cuco�, 2000: 58). 

Obiectivele pe care �coala le are de îndeplinit, pot fi sintetizate 
astfel: 

− de a preg�ti individul pentru o anumit� activitate benefic�; 
− de a-1 forma ca viitor cet��ean; 
− de a-1 dezvolta �i a-1 împlini ca fiin�� uman�. 
�coala trebuie s� transmit� elevilor valorile �i standardelor 

societ��ii, s� poten�eze �i s� dezvolte la elevi capacitatea de adaptare �i de 
în�elegere nu numai în planul cunoa�terii stricte, dar �i în registrul mai 
profund al spiritualit��ii.  

Adev�rata cultur� este cea care îl determin� pe individ s� se 
autoconduc� �i s� se orienteze inteligent în condi�iile vie�ii moderne, care 
oblig� la o permanent� înv��are. În sens larg, cultura reprezint� un 
ansamblu de: mituri, valori, norme; obiceiuri �i tradi�ii; modele de ac�iune, 
comportamente �i atitudini. Aceste elemente devin manifeste în rela�iile 
dintre membrii unei societ��i sau grup social, dar �i între ace�tia �i membrii 
altor grupuri socio-culturale; prin elementele sale, cultura permite acestor 
indivizi s� convie�uiasc�, s� tr�iasc� împreun�.  

Declara�ia de la Mexico, adoptat� cu ocazia Conferin�ei mondiale 
asupra politicilor culturale, organizat� de UNESCO, în august 1982, 
propune o defini�ie comprehensiv� a culturii: Cultura poate fi ast�zi 
considerat� un ansamblu de tr�s�turi distincte, spirituale �i materiale, intelectuale �i 
afective, care caracterizeaz� o societate sau un grup social. Ea înglobeaz�, pe lâng� arte 
�i litere, moduri de via��, drepturile fundamentale ale omului, sistemele de valori, 
tradi�iile �i credin�ele... Cultura îi d� omului capacitatea de reflec�ie asupra lui însu�i. 
Ea este cea care face din noi fiin�e specific umane, ra�ionale, critice �i etic angajate. Este 
cea care ne ajut� s� discernem valorile �i s� efectu�m alegeri. Prin ea, omul se exprim�, 
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ia cuno�tin�� de el însu�i, se recunoa�te ca un proiect neîncheiat, pune în chestiune 
propriile sale realiz�ri, caut� neîncetat noi semnifica�ii �i creeaz� opere care îl transcend 
(UNESCO, 1982: 200). 

Cultura este circumscris� unor coordonate de determinare (spa�iul 
geografic; num�rul �i tipul de rela�ii cu alte grupuri umane; istoria comun� 
de secole adunat�; limba vorbit�; structura organiza�ional� a grupului; 
concep�ia despre lume �i om �i religiile la care se ader�; de�inerea �i modul 
de exercitare a puterii în grupul respectiv; nivelul �i modalit��ile de educare 
a tinerilor, moduri de petrecere a timpului liber etc). 

Fiind un fenomen dinamic, cultura se reconstruie�te permanent, 
valorificând experien�a fiec�rei genera�ii �i chiar a unor subgrupe 
apar�inând aceleia�i comunit��i socio-culturale. 

Interculturalismul implic� în�elegerea, aprecierea �i valorizarea 
culturii proprii, precum �i respectul bazat pe o informare autentic� �i pe 
construirea curiozit��ii fa�� de cultura etnic� a celuilalt (Cosma, 2001: 102). 
Este un concept ce desemneaz� procesul complex de pre�uire a altor 
culturi - nu în sensul aprob�rii în toate aspectele acestora, ci ai tendin�ei de 
a vedea modul în care o cultur� poate fi izvor de valoare pentru proprii ei 
membri, dar �i pentru cei care apar�in altor grup�ri culturale. 

Comunit��ile interculturale sunt grupuri culturale, etnice, religioase 
etc. care tr�iesc în acela�i spa�iu, între�in rela�ii deschise de interac�iune, 
schimb �i recunoa�tere mutual�, respectând valorile, tradi�iile �i modurile 
de via�� ale fiec�ruia. Nivelul concret, cotidian este cel care între�ine �i 
define�te interculturalismul, experien�a diversit��ii culturale tr�it� în modul 
cel mai firesc, sesizat în contactele realizate nu din considerente 
programatice �i planific�ri strategice, ci prin schimburile �i împrumuturile 
derulate la nivelul micro (individualizat) - �i care sunt apoi asimilate, 
acceptate de c�tre grupul socio-cultural l�rgit.  

Interculturalitatea este un proces ce se produce la intersec�ia dintre 
culturi, nefiind un scop în sine, dar care poate deveni o finalitate atunci 
când sunt sesizate transform�ri nefire�ti sau comportamente nefaste la 
acest nivel de intersectare a culturilor. Bernard Lewis precizeaz� c� în 
procesul educa�ional cu copii �i tineri, etapele educa�iei interculturale sunt: 

− a-i ajuta s� câ�tige capacitatea de a recunoa�te inegalitatea, 
injusti�ia, rasismul, stereotipurile �i prejudec��ile; 

− a le da cuno�tin�e �i abilit��i care s�-i ajute s� înfrunte �i s� 
schimbe aceste mecanisme aberante care mai apar �i ast�zi în 
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societ��ile mozaicare în care tr�im; tinerii trebuie s� ie poat� 
face fa�� în cadrul societ��ii (Cosma, 2001: 102). 

Aprecierile lui O. Safran referitoare la finalit��ile educa�iei  sunt de 
mare actualitate: „Func�ia fundamental� a educa�iei este de a vehicula, 
actualiza �i valorifica experien�a social� în vederea asigur�rii unei integr�ri 
eficiente �i rapide a individului în societate �i, prin aceasta, în vederea 
cre�rii premiselor autodetermin�rii individului ca factor de progres social”. 
(Safran, 1982). 

Educa�ia intercultural� este una dintre dimensiunile educa�iei 
integrale, considerat� nou�, de�i existen�a ei ar fi fost impus� de 
caracteristicile statului român dintotdeauna. Marea dilem� în realizarea 
practic� a educa�iei interculturale, în spa�iul educa�ional românesc, este 
aceea a imposibilit��ii de a împrumuta modele. Din punct de vedere 
cultural, na�iunile sunt unice, iar a educa tinerii în spiritul multi sau 
interculturalismului determin� conota�ii distincte de la un stat la altul: 
statele devenite multina�ionale datorit� migra�iei impun o politic� 
educa�ional� specific�, pe când statele na�ionale în care, de secole, 
convie�uiesc grup�ri minoritare �i popula�ia majoritar�, detremin� o cu 
totul alt� postur� a educa�iei interculturale. Diferen�a dintre cele dou� 
tipuri de state ar trebui s� se men�in� în mod firesc - solu�ia împrumutului 
de dileme �i posibile rezolv�ri este ineficient� �i determin� prefabricarea 
unei strategii de educa�ie intercultural� inadecvate situa�iei reale. Iat� de ce, 
responsabilitatea factorilor educa�ionali - în special �coal� �i familie - ar 
trebui reinstaurat�, nefiind indiferent nici unei na�iuni în spiritul c�rei 
culturi î�i educ� o familie propriii copii. 

Problema educa�iei interculturale este una fireasc�, dar trebuie 
tratat� adecvat spa�iului �i situa�iei în care apare. Ca orice interven�ie 
educa�ional�, �i cea în dimensiuni interculturale trebuie s� se supun� 
teleologiei ac�iunii umane.  

Educa�ia intercultural� propune procese ce permit descoperirea 
rela�iilor mutuale �i ofer� solu�ii pentru dep��irea barierelor, drept pentru 
care este strâns corelat� cu alte filosofii educa�ionale: educa�ia pentru 
drepturile omului, educa�ia pentru democra�ie, educa�ia civic� etc.  

Pentru atingerea scopurilor educa�iei interculturale, speciali�ti în 
domeniu precum  Christine Bennett precizeaz� dimensiunile de realizare 
practic� a acesteia: mi�carea intercultural�, curriculum intercultural, 
procesul formal de educa�ie intercultural� �i angajamentul intercultural 
(Cosma, 2001:127). 
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Mi�carea intercultural� se centreaz� pe asigurarea egalit��ii �anselor 
educa�ionale, pe realizarea echit��ii între diversele grupuri socio-culturale. 
Concret, se are în vedere transformarea climatului �colar prin 
redimensionarea curriculumului ascuns (etichete folosite pentru elevi, 
asigurarea disciplinei în mod discriminatoriu, gruparea elevilor la diverse 
activit��i etc). 

Abordarea intercultural� a curriculumului se refer� la cunoa�terea �i 
în�elegerea diferen�elor culturale �i utilizarea elementelor de civiliza�ie ale 
fiec�rui grup socio-cul-tural, minoritar sau nu. Aceasta este perspectiva 
care integreaz� dimensiunile multietnice �i globale între caracteristicile 
definitorii ale curriculumului tradi�ional; în structurarea actual�, de�i 
curriculumul nucleu nu ofer� elemente suficiente de interculturalitate, 
exist� oportunit��i pentru conturarea unor experien�e de înv��are 
multicultural�. 

Procesul de educa�ie intercultural� se concentreaz� pe competen�a de a 
în�elege s� negociezi diversitatea cultural� specific� diferitelor na�ionalit��i 
sau grupuri etnice (Ciolan, 2000). Indivizii nu trebuie s�-�i renege sau s�-�i 
resping� propria identitate cultural� doar pentru a fi accepta�i într-un 
mediu cultural diferit - dimpotriv�, ei pot fi factori viabili de negociere 
intercultural�, de valorificare a diversit��ii, de acceptare �i utilizare pozitiv� 
a diferen�elor. 

Angajamentul cultural este îndreptat definitoriu spre combaterea 
unor extremisme -rasism sau oricare alt� form� de discriminare - prin 
formarea unor valori �i atitudini adecvate. Este o „alfabetizare etnic�” sau, 
o „alfabetizare cultural�” ce presupune aderarea individului la acest mod 
de vie�uire social�. 

Modele de dezvoltare a programelor de educa�ie intercultural� au fost 
concepute în cadrul Open Society Institute �i distribuite cadrelor 
responsabile de aceast� dimensiune educa�ional� din diverse ��ri europene.  

Programe interculturale relevante ce pot fi utilizate în �colile 
române�ti pot fi: 

− orientate pe con�inut - prin introducerea unor materiale care s� 
sprijine con�tientizarea elevilor fa�� de elementele 
semnificative ale culturilor reprezentate în comunitatea 
respectiv� (introducerea unor lecturi, celebrarea unor eroi �i a 
unor s�rb�tori tradi�ionale diverselor grupuri); 

123
 
PREJA, R., (2012) Cultural and Intercultural Dimensions in the Educational Process, Logos,  
Universality, Mentality, Education, Novelty, Section Social Sciences, Year 1, Issue 1, pp: 119-125 



Logos Universalitate Mentalitate Educa�ie Noutate 
Sec�iunea �tiin�e Sociale 

 

 
 
 

− orientate pe elev - ce eviden�iaz� nevoile academice �i de 
educa�ie diferen�iate. Zonele în care se pot dezvolta aceste 
programe: 

−  definirea unor caracteristici culturale pentru stilurile de 
înv��are, în vederea adapt�rii stilurilor de predare la nevoi 
specifice diverselor grupuri de elevi; 

−  educa�ia bilingv�; 
−  programe de recuperare pentru grupurile ce se apreciaz� cu o 

lips� de competen�e 
− într-un domeniu sau altul; 
− programe de studiere a limbii materne, implicând �i programe 

culturale specifice minorit��ilor (Banks apud Cosma, 2001: 
128).  

− orientate social - presupun introducerea unor modific�ri atât la 
nivelul activit��ii �colare (educa�iei formale), cât �i al 
contextului cultural �i socio-politic al educa�iei. Scopul definit 
este cel al cre�terii toleran�ei, diminu�rii prejudec��ilor �i 
stereotipurilor negative - într-un cuvânt, al descre�terii gradului 
de discriminare negativ�. 

Criteriile de succes în realizarea educa�iei interculturale în �coal� 
(Batelaar apud Cosma, 2001: 129) sunt: 

− asigurarea unei balan�e între diferitele finalit��i majore ale 
educa�iei (scopuri culturale, profesionale de calificare, sociale, 
de dezvoltare personal�); 

− asigurarea de oportunit��i pentru comunicare �i cooperare, 
chiar între grupuri diferen�iate; 

− asigurarea de �anse egale de educa�ie (participarea la 
interac�iunile în clas�, abordarea procesului formal de educa�ie 
pe fundamentele inteligen�elor multiple etc.); 

− reflectarea diverselor realit��i specifice societ��ilor 
multiculturale prin toate tipurile de curriculum; 

− prezentarea informa�iilor din cât mai multe perspective, pentru 
a stimula con�tiin�a diversit��ii �i a unit��ii prin diversitate. 

�coala determin� comportamente adecvate astfel, cet��eanul 
devine con�tient de rolul s�u, înva�� s� interac�ioneze cu societatea �i este 
capabil s� participe responsabil la activit��ile publice. Aceste competen�e 
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necesare particip�rii la via�a public�, pe care cet��eanul le înva�� pe toat� 
durata vie�ii, reprezint� �i o finalitate implicit� a educa�iei interculturale.  
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