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LOCUL ŞI ROLUL NORMELOR SOCIALE ÎN
ADMINISTRAREA ŞI STRUCTURAREA
RELAŢIILOR SOCIALE
THE PLACE AND THE ROLE OF SOCIAL
NORMS IN THE ADMINISTRATION AND
STRUCTURE OF SOCIAL RELATIONS
Valeriu Capcelea
Universitatea „Alecu Russo”
Bălţi, Republica Moldova
Abstract: This article points out the idea that the origin of
social norms is determined by social needs and it is presented under
two aspects: socio-historic and constructive-systematic. The article
reflects also the steps of normative cycle and it is studied the
correlation problem between administration objectives and social
norms. The author characterizes the normative institutional and noninstitutional administration, mentioning the need of their realization
in common in order to get over the state of chaos that exists in the
society nowadays at the same time, the author focuses the social
norms as mechanism of social control, especially the role of judicial
norms in the structure and establishment of social being.
Keywords: social norms, social needs, normative cycle,
social control.

Normele sociale reprezintă o formă deosebită a
manifestării structurării relaţiilor sociale, care obţine, în cadrul
lor, o existenţă specifică pe motiv, că prin intermediul lor,
structura relaţiilor sociale din „sistem în sine” se transformă în
„sistem pentru noi”1. Prin urmare, este necesar ca norma
socială să fie definită ca un fenomen specific al structurării
relaţiilor sociale, ce este depistat în mod subiectiv, reflectat şi
transformat în conformitate cu necesităţile sociale. Prin norme,
1

A se vedea în această ordine de idei: Беляев, А. А.; Коротков, Э.
М. Системология организации. Москва:
ИНФРА-М, 2000.
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structurarea relaţiilor sociale este strict determinată şi, totodată,
normelor le este caracteristic caracterul abstract, simplitate
relativă şi comunitate. Aspectele în cauză ale normelor sociale
pot fi examinate drept principii ale structurării normative a
relaţiilor sociale.
În procesul evoluţiei istorice a existenţei sociale, are
loc elaborarea normelor sociale în calitate de mecanisme
socioculturale specifice ale reglementării relaţiilor sociale, ale
dirijării acţiunilor subiective şi a conduitei, a înlăturării
indeterminării statistice a structurii sociale în lupta cu entropia
sistemică sau cu dezorganizarea.
Există, în opinia noastră, un principiu general al
conexiunii sistemice între structura socială şi norma socială calitatea şi cantitatea structurii se află într-o dependenţă
nemijlocită de particularităţile calitative şi cantitative ale
normelor sociale, care sunt determinate, la rândul lor, de
activitatea subiectivă corespunzătoare, de activitatea normativă
de creaţie, ce poate fi determinată ca o activitate a subiectului
în vederea înlăturării entropiei din sistemul de relaţii sociale2.
Astfel, structura socială reprezintă, într-un anumit sens,
sistematizarea normativă a relaţiilor sociale şi gradul de
structurare socială se evaluează prin definitivarea normativă a
relaţiilor sociale.
Geneza normelor sociale este determinată, în ultimă
instanţă, de necesităţile sociale şi are două aspecte ale
investigării: social-istorică – din unghiul de vedere al
dezvoltării istorice a normelor sociale şi a relaţiilor normative
pe parcursul evoluţiei formei sociale a dezvoltării materiei şi,
constructiv-sistemică – din unghiul de vedere al conlucrării
normelor în procesele sistemice de creaţie care se produc în
relaţiile sociale.
Spre deosebire de „starea de natură”, presocială a
dezvoltării lumii materiale, unde sistematizarea proceselor se
efectua în mod spontan, orbeşte, în rezultatul acţiunii legilor
naturale şi a mecanismelor sistemice intrinseci, în societate
structurarea relaţiilor sociale este legată, în mod direct sau
2

Плахов, В. Д. Социальные нормы: философские основания
общей теории. Москва: Мысль, 1985, p. 178.
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indirect, de activitatea conştientă a oamenilor şi depinde, întrun anumit mod, de ea. Se poate de stabilit trei tipuri de
structurare a relaţiilor sociale în sistemul social3. Primul tip
reflectă sistematizarea ce se definitivează în sistemele sociale
în rezultatul acţiunii unor mecanisme sistemice intrinseci, şi de
accea acest tip al structurării, după geneza sa, este asemănător
cu configurarea legăturilor sistemice şi a proceselor din natură
la diferite niveluri ale evoluţiei ei. Celelalte două tipuri de
sistematizare a relaţiilor sociale au ca izvor diverse activitatăţi
de ordin subiectiv, însă ele se deosebesc în mod substanţial, pe
motiv că sunt nişte produse specifice ale activităţii subiective.
Al doilea tip de structurare a relaţiilor sociale se afirmă în
conformitate cu scopurile şi planurile subiective şi se
manifestă, de multe ori, ca un rezultat bine programat al unei
activităţi organizaţionale subiective adecvate. El este un produs
specific al activităţii conştiente care se realizează în baza unui
scop bine determinat. Tipul al treilea al structurării, cu toate că
îşi are izvorul în activitatea subiectivă, apare totuşi în calitate
de produs indirect, accesoriu, fiind determinat în anumite
cazuri, de procesele sistemice intrinseci.
Pentru a funcţiona în mod adecvat, este necesar ca
societatea să impună membrilor săi, pe lângă drepturile pe care
le posedă şi anumite obligaţiuni. Respectarea liberă consimţită
a acestor obligaţii reprezintă premiza unui consens social
minimal care constă în acordul, explicit sau implicit, între
membrii ei asupra necesităţii efectuării unor scopuri colective
cu caracter general prin mijloace legitime.
Normele sociale şi administrarea socială sunt strâns
legate între ele: în anumite circumstanţe, norma socială apare
în calitate de factor determinant al conţinutului şi caracterului
procesului de administrare, a programului „tehnologic” şi
„operaţional” (contribuţia normelor la administrarea socială va
fi directă, iar administrarea va deveni normativă); totodată,
normele sociale sunt prezente în diversele verigi ale procesului
sistemic specific, formând baza lui.
În relaţiile de administrare, normele sociale sunt un
mijloc al structurării, reglementării şi sistematizării vieţii
3

Ibidem, p. 178-179.
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sociale. Momentul iniţial al administrării în ciclul administrativ
este definitivarea şi clarificarea scopului. În această ordine de
idei, savantul rus V. Plahov, menţionează că apare, în mod
inevitabil, problema: în ce corelaţie se află scopurile
administrării cu normele sociale?4. Pentru a da un răspuns
concret la această întrebare este necesar de a cerceta
următoarele variante posibile: 1) dacă normele sociale pot fi în
calitate de scop al administrării sau constituie conţinutul lui; 2)
dacă scopul compus sau „trunchiul scopurilor” conţine în sine,
în calitate de parte componentă, unele sau altele formaţiuni
normative; 3) dacă scopul administrării este definitivat din
punct de vedere normativ; 4) dacă scopul administrării e
determinat de către normele sociale complet sau parţial dintr-o
anumită parte.
O etapă importantă a ciclului administrativ este
adoptarea deciziei de administrare, care, în conţinutul său,
posedă, în mod obligatoriu, o dispoziţie care poate fi mai mult
sau mai puţin imperativă, generală şi necesară.
Etapa finală a ciclului administrativ este evidenţa şi
controlul executării deciziei de administrare5. În acest caz, intră
în acţiune un întreg sistem de criterii sociale, printre care un loc
important îl ocupă normele sociale – etaloanele sociale
legiferate, standardele, principiile, dispoziţiile. Controlul
executării deciziei de administrare, faptul dacă ele corespund
normelor, se efectuează din două părţi: extrinsec, din punctul
de vedere al corespunderii realizării deciziei cu normele sociale
existente – legile, deciziile, standardele acceptate etc., şi
intrinsec – din punctul de vedere a realizării de facto a decizieinormă, planului-lege etc.
În măsura în care ciclul administrativ este după natura
sa normativ, este influenţat şi condiţionat de normele sociale,
ele determină conţinutul şi caracterul administrării. Reieşind
din conţinutul procesului de administrare, putem conchide că
dirijarea reprezintă adaptarea sistemului de administrare la
dispoziţiile normelor sociale.
4
5

Ibidem, p. 203.

A se vedea: Harrington, H. J.; Harrington, J. S., 2001.,
Managementul total în firma secolului 21, Bucureşti, Ed. Teora,
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În continuare, este necesar să ne referim la aportul
direct al normelor sociale la administrare, care sunt în stare să
determine conţinutul şi caracterul ei. Aceasta ne arată că
administrarea reprezintă prin sine procesul de a aduce sistemul
care este administrat în conformitate cu dispoziţiile normei
sociale. Totodată, caracterul normelor determină, într-un
anumit sens, şi caracterul administrării: normele elaborate în
mod instituţional necesită pentru exercitarea lor, crearea unor
instituţii speciale ale administrării, iar normele neinstituţionale
funcţionează în mod spontan, fără intervenţia unor astfel de
instituţii. În afară de aceasta, asupra caracterului administrării,
o influenţă deosebită o are şi duritatea sau difuziunea,
determinarea sau indeterminarea, lipsa de personalitate sau
personificarea normelor sociale.
Administrarea normativă semnifică, într-un anumit
sens, interdicţia manifestărilor asistemice şi asociale, pe motiv
că ea este îndreptată spre limitarea diversităţii statistice a
relaţiilor sociale şi spre eliminarea indeterminării, care apare,
în mod inevitabil, în legătură cu aceasta în comportamentul şi
în activitatea subiectivă a omului. Graţie administrării
normative, este posibil de a păstra organizarea sistemului de
relaţii sociale. În această situaţie, administrarea normativă, în
calitate de proces legitim, se contrapune administrării sociale,
care se efectuează în baza şi prin intermediul formelor
„receptorice”, adică a prescripţiilor tactice de tipul comenzilor,
ordinilor etc., ce sunt în stare nu numai să sporească
structurarea socială, dar şi să introducă în ea elementele
haosului, asimetriei, întâmplării, adică a dezorganizării6.
Asemenea fenomene s-au manifestat în mod deosebit în
societatea totalitaristă, unde, în pofida faptului că era utilizat în
mod excesiv sistemul de planificare şi forţa coercitivă a
statului, administrarea normativă nu a fost la nivel.
Am sesizat deja că administrarea normativă poate fi
instituţională şi neinstituţională. Pentru cea instituţională este
caracteristic un scop bine definit, conştiinciozitatea, caracterul
planificat, care este realizat prin intermediul unor mecanisme
6

Vezi: Система. Симметрия. Гармония / Под ред. В. С. Тюхтина,
Ю. А. Урманцева. Москва: Мысль, 1988, p. 193-196.
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sau instituţii specializate cu caracter statal. Simultan, pentru
acest tip de administrare este caracteristic un grad înalt de
determinare, ea înclină deseori spre forme dure de
administrare, se bazează pe coerciţiune şi se manifestă frecvent
prin forme autoritare.
Administrarea neinstituţională, care se efectuiază prin
intermediul obiceiurilor sau tradiţiilor, prin interacţiunile
reciproce dintre indivizi, prin contribuţia acestora la viaţa
colectivă, prin opinia publică, este mai îngăduitoare, amorfă,
indeterminată, nu posedă frontiere sociale certe în spaţiu şi
timp. În cadrul administrării neinstituţionale, destul de cert, se
manifestă caracterul statistic al proceselor sociale sistemice, iar
în unele cazuri ea se poate materializa la fel ca procesele
„orbeşti”, ce au loc în natură. Administrarea instituţională, în
comparaţie cu cea neinstituţională, poate să se constituie nu
numai ca ceva conştient, cu un scop bine determinat, planificat,
dar şi în mod spontan. De obicei, administrarea neinstituţională
se bazează pe un caracter voluntar, pe recunoaşterea autorităţii
normelor şi pe acţiunea mecanismelor social-psihologice al
comunicării umane – imitare, contaminare etc. Una din formele
specifice ale administrării neinstituţionale este supunerea
comportamentului subiectiv opiniei publice.
Un rol important în administrarea neinstituţională îl
joacă şi normele corporative adoptate de către asociaţiile
obşteşti, colectivele de muncă, uniunile antreprenorilor,
instituţiile de învăţământ7. O mare parte din normele
corporative sunt reguli cu caracter organizatoric. Ele
consolidează ordinea formării, structurării şi funcţionării
corporaţiilor. Concomitent, ele stipulează drepturile,
obligaţiunile, responsabilitatea, corelaţia dintre membrii
acestor corporaţii. Normele corporative sunt stabilite de către
asociaţie şi exprimă interesele membrilor ei, fiind respectate în
7

A se vedea: Попов, Ю. Н. Корпоративная этика – философия
социального партнерства // Труд и социальные
отношения, 2003, nr. 1, p. 107-120; Попов, Ю. Корпоративная
этика содействует повышению социальных
качеств предприятия // Проблемы теории и практики
управления, 2003, nr. 4, p. 40-43.
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virtutea raţionalităţii, echităţii acestor prescripţii. În acelaşi
timp, încălcarea normelor corporative conduce la aplicarea
unor sancţiuni care sunt stipulate de către statutul corporaţiei în
cauză. Normele corporative ce se conţin în statute, regulamente
şi nu trebuie să contravină normelor morale şi dreptului pozitiv.
Din această cauză, organele statului şi autoadministrarea locală
trebuie să asigure caracterul legitim al creării şi legalitatea
acţiunilor normelor corporative8. Principiile morale, normele
moralităţii, conştiinciozitatea şi responsabilitatea membrilor
asociaţiilor corporative trebuie să determine ordinea activităţii
lor vitale.
În condiţiile economiei de piaţă, un rol deosebit îl
exercită legile şi normele economice9, care reglează relaţiile
dintre ramurile industriei, agriculturii, sferei de deservire şi
comerţului. Ştiinţa economică, prin normă înţelege un
regulament, o ordine obligatorie recunoscută, o măsură
instituită, o mărime sau o valoare medie. Economia de piaţă
reprezintă un sistem al relaţiilor şi proceselor economice, ce se
autoreglează, ceea ce duce la sporirea eficienţei legilor şi a
normelor economice. Totodată, statul trebuie să stimuleze
dezvoltarea economiei, să asigure menţinerea stabilităţii socialpolitice a societăţii, sporirea nivelului de viaţă al populaţiei.
Din această cauză, statul trebuie să apere ordinea stabilită a
antreprenoriatului liber, să ia măsuri pentru prevenirea
reducerii producţiei, crizei vieţii economice, creşterii şi
consolidării economiei în baza realizărilor ştiinţei, tehnicii,
tehnologiilor progresive. Concomitent, statul trebuie să
contracareze criminalitatea economică organizată şi corupţia,
cu scopul de a consolida democraţia şi legalitatea. Prin urmare,
în condiţiile economiei de piaţă, sistemul normelor economice,
al normativelor funcţionează într-o unitate dialectică cu
normele de drept.

8

A se vedea mai amănunţit: Elster, J. , 1989, Social Norms and
Economic Theory // Journal of Economic Perspectives, nr. 3 (4), p.
99-117.
9
A se vedea spre exemplu: Gheorghe, I. Ana. Profitul: concept,
norme, politici. Bucureşti: Ed. Economică, 1998.
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Un rol deosebit în condiţiile actuale ale crizei
ecologice globale, îl au normele ecologice, care pot să normeze
activitatea umană şi să stabilească criterii de calitate a
mediului, care pot să asigure atât condiţii favorabile de viaţă,
cât şi menţinerea şi regenerarea resurselor naturale. Statul
trebuie să stabilească normativele ecologice pentru a asigura:
securitatea producţiei, a produselor şi a serviciilor pentru
mediul înconjurător, sănătatea şi bunurile oamenilor; calităţii
produselor, a serviciilor în corespundere cu nivelul dezvoltării
ştiinţei, al tehnicii şi tehnologiilor; unificării măsurărilor;
economiei resurselor; securităţii obiectivelor economice, ţinând
cont de riscul apariţiei catastrofelor naturale şi industriale, al
altor situaţii excepţionale10.
Aşadar, administrarea instituţională este fondată pe
autoritatea puterii, în timp ce administrarea neinstituţională se
sprijină pe autoritatea morală. Acceptând, în anumite cazuri,
coerciţiunea, ea, spre deosebire de administrarea instituţională,
care se sprijină pe forţă, pe aparatul represiv al statului, este
legată de mecanismele psihice ale conformării subiectului
cerinţelor sociale.
În acelaşi timp, administrarea normativă, independent
de faptul dacă este instituţională sau neinstituţională, poartă un
caracter personificat sau anonim. Însă, spre deosebire de
administrarea neinstituţională, în condiţiile căreia lipsesc
frontierele genezei şi ale procesului de funcţionare a normelor,
administrarea instituţională, în anumite cazuri, se compune din
activitatea legislativă şi administrativă propriu-zisă. Ambele
forme sunt destul de autonome, independente una de alta,
forma instituţională a genezei normelor poate să se transforme,
în mod dialectic, în forma neinstituţională de funcţionare,
dezvoltare, acţiune şi, viceversa, normele ce s-au format în
mod spontan pot, în anumite condiţii, în procesul funcţionării şi
dezvoltării lor să obţină o asigurare instituţională. Sunt posibile
şi alte variante, de exemplu, apariţia şi funcţionarea normelor
sociale concomitent conform celor două tipuri – instituţional şi
neinstituţional. Aşadar, în pofida specificului genezei şi
10

A se vedea în detalii: Capcelea, A. , 2000, Dreptul ecologic. Ch.:
Ed. Ştiinţa, p. 75.
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funcţionării normelor sociale, ele sunt într-o conexiune
dialectică. În cazul în care în administrarea instituţională ele
acţionează relativ independent, această administrare se
divizează în activitate legislativă şi administrativă.
Instituţia administrării normative are scopul de a
asigura nu numai procesele formării normelor sociale de
specialiştii în domeniu: jurişti, eticieni, economişti, ecologişti
etc. - dar şi transformarea acestor norme în relaţii reale şi
conduită umană. Metodele şi formele creării normelor şi
realizarea lor pot fi diverse. Unele includ atât acţiunea fizică,
cât şi cea psihică, atât elemente creatoare, cât şi viceversa. Un
rol deosebit în administrarea normativă îl joacă controlul social
şi sistemul de stimulare din societate.
O funcţie importantă a normelor sociale este cea a
controlului social. Încă în sec. al XVII-lea Th. Hobbes a
formulat întrebarea: „Cum este posibilă o ordine socială
raţională atâta vreme cât oamenii, în mod natural şi inevitabil
egoişti, vor fi tentaţi întotdeauna să desfăşoare acţiuni
iraţionale şi să dea frâu liber numai instinctelor şi intereselor
lor individuale?”11. Răspunsul la ea i-a împărţit pe filozofi,
jurişti, istoricieni, politologi şi psihologi în două mari categorii:
1) cei care au accentuat, prin noţiunea de „control social”
extrinsec, importanţa normativităţii, a instituţiilor, normelor şi
a legii în asigurarea ordinii sociale; 2) cei care au remarcat,
prin noţiunea de „control social” sau „moralitate intrinsecă”
rolul important, exercitat de valorile şi idealurile sociale în
socializarea unor indivizi capabili să prezerve imperativele
ordinii sociale şi să le identifice cu propriile mobiluri de
acţiune12.
Noţiunea de control social desemnează ansamblul de
mijloace, mecanisme sau instituţii, de natură psihologică,
socială, culturală, juridică ori politică, prin intermediul cărora
11

Nobbes, Th. Leviathan sau materia, forma şi puterea unui stat
ecleziastic şi civil // Bacon, Morus, Hobbes, Locke. Bucureşti: Ed. De
Stat pentru literatură ştiinţifică şi didactică, colecţia „Texte
filozofice”, 1951, p. 99.
12
Rădulescu, S., 1994, Homo sociologicus (Raţionalitate şi
iraţionalitate în acţiunea umană). Bucureşti: Ed. Şansa, p. 259-260.
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orice societate impune membrilor săi exigenţele respectării
ordinii sociale şi morale13.
S-a constatat că în societăţile tradiţionale de până la
epoca modernă exista o slabă stratificare şi diferenţiere a
rolurilor şi funcţiilor sociale şi normele morale erau
mecanismele esenţiale de control social, pentru care era
caracteristic: 1) uniformitatea (capacitatea lor de a regla atât
relaţiile de status, de a conduce acţiunile şi conduitele tuturor
indivizilor şi de a fi învăţate de toţi membrii societăţii); 2)
legitimitatea implicită (calitatea lor de a răspunde
comandamentelor morale ale colectivităţii, în virtutea
caracterului lor „sacru” fortificată de autoritatea religioasă); 3)
caracter informal (funcţionarea lor era asigurată pe baza
aplicării unor sancţiuni neformale, mergând de la simpla
dezaprobare până la excluderea din grup, ori aplicarea unor
metode violente, care prevedeau exterminarea individului
deviant); 4) lipsa de specializare şi a intervenţiei unui terţ
(absenţa unor agenţi de control social specializaţi, care să se
situeze deasupra intereselor particulare ale părţilor. Sancţiunile
erau aplicate de cei mai vârstnici sau de capul familiei ori
comunităţii).
Celebrul sociolog francez E. Durkheim14 considera că
principala caracteristică a normelor morale în societatea
tradiţională, era represivitatea, tendinţa lor de a sancţiona orice
ruptură a legăturii de „solidaritate mecanică”, care cere, în mod
imperativ, membrilor săi să manifeste conduite şi să dezvolte
acţiuni asemănătoare. Odată cu apariţia societăţii moderne,
principala caracteristică a normelor morale devine cea
restitutivă, care stimulează legăturile de „solidaritate organică”
bazate pe „nesimilarităţi convergente”, pe diferenţierea şi
specializarea funcţiilor, în cadrul cărora se desfăşoară acţiuni
similare subordonate unui scop comun. Din această cauză, E.
Durkheim făcea o distincţie între dreptul represiv şi cel
13

Ibidem, p. 260.
Durkheim, É. De la division du travail social. Paris: P.U.F., 1973, p.
98-101 // Lallement, M. Istoria ideilor sociologice. Volumul 1 de la
origini pînă la Weber. / Trad. din limba franceză de Marius Conceatu.
Oradea: Ed. Antet, 1997.
14
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restitutiv pentru a caracteriza trecerea de la societatea
tradiţională la cea modernă, de la „comunitate” la „societate”.
Reieşind din această dualitate, Durkheim deduce două
forme istorice de solidaritate socială. Prima caracterizează
societăţile cu solidaritate mecanică, în societăţile „primitive”
sau „inferioare”. În cadrul lor, cele două consecinţe ale fiinţei
umane, conştiinţa individuală şi conştiinţa colectivă, sunt unite:
pe indivizi îi leagă asemănarea reciprocă. Întrucît în aceste
societăţi un anumit număr de stări de conştiinţă sunt comune
tuturor membrilor, orice abatere trebuie sancţionată cu
pedepsirea vinovatului. Aceasta este logica dreptului represiv.
A doua formă e caracteristică pentru societăţile cu
solidaritate organică, numite de el „industriale” sau
„superioare”. În cadrul lor, solidaritatea leagă cele două
conştiinţe ale fiinţei umane şi nu mai rezultă din asemănare, ci
din diferenţierea din ce în ce mai accentuată dintre indivizi.
Altfel spus, rolurile, în cadrul sistemului social, devin tot mai
compartimentale şi complementare.
În societatea contemporană, spre deosebire de
societatea tradiţională, are loc creşterea eterogenităţii, a
stratificării şi specializării funcţionale, care duce spre
schimbări radicale în controlul social: 1) apariţia mai multor
sisteme morale comune diverselor grupuri sociale; 2) trecerea
de la reglarea prin intermediul relaţiilor de status la reglarea pe
bază de contracte încheiate între părţi, supravegheate de un terţ;
3) apariţia legii ca formă principală de control social legitim,
caracterizată prin voinţa generală, impersonală, a colectivităţii,
care se situează deasupra intereselor particulare ale părţilor
aflate în litigiu; 4) autonomizarea dreptului, desprinderea lui de
alte instituţii (economice, politice, religioase), valorile şi
interesele acestora; 5) crearea unor mecanisme specializate şi a
unor agenţi specializaţi cu aplicarea deciziilor legale15.
Ilustrul politolog german M. Weber16 consideră
dreptul, în opoziţie cu morala sau cu consuetudinea, ca una
15
16

Rădulescu, S. Op. cit., p. 262-263.

A se vedea: Weber, M., 1993, Etica protestantă şi spiritual
capitalismului. Traducere de Ihor Lemnij, postfaţă de Ioan
Mihăilescu. Bucureşti: Ed. Humanitas.
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dintre principalele forme de raţionalizare a societăţii moderne
şi contemporane care, alături de alte instrumente normative,
presupune precizie, eficienţă, ierarhizare, eliminarea
raporturilor personale şi înlocuirea lor cu raporturi impersonale
(„birocratice”) ce oferă posibilitatea de a realiza o finalitate
obiectivă comună. El menţionează că un drept sistemic,
universal şi formal se impune în faţa obiceiurilor locale şi a
raporturilor de implicaţie personală din societăţile
precapitaliste.
Totodată, sfera normelor sociale aparţine şi de
domeniul culturii. Ca atare, orice sistem de norme sociale şi
orice instituţie socială nu pot fi evaluate decât în ansamblul
culturii din care fac parte şi în legătură cu întreaga concepţie
dominantă despre lume şi existenţă, din care decurg. De
asemenea, orice act sau fapt social nu poate fi înţeles, apreciat
şi calificat decât în mod comparativ, în lumina întregului
ansamblu de scopuri, valori şi mijloace care caracterizează o
cultură. Orice sistem de cultură şi de valori implică un anumit
sistem de morală, iar dreptul este modalitatea realizării
idealului moral, de aceea forţa lui obligatorie depinde de
măsura în care serveşte aceste idealuri.
S-a remarcat însă că, în această viziune, normele de
drept au o poziţie de subordonare, o existenţă vegetativă, pe
când, într-o societate democratică şi liberă dreptul trebuie să
supună unei cenzuri proprii înseşi scopurile, valorile societăţii,
contribuind la definirea acelui orizont de idealitate care
transcende necesităţile practice imediate şi considerentele de
oportunitate17.
Coerenţa, coezivitatea, funcţionalitatea şi echilibrul
dinamic al societăţii nu reprezintă un dat, ci, mai degrabă, un
rezultat care presupune conformitatea cu modelele culturalnormative de dorit ale comportamentelor majorităţii indivizilor
şi grupurilor sociale. Acest proces complex şi contradictoriu se
conturează la interferenţa diverselor procese de socializare,
adaptare şi integrare, control social, acesta din urmă vizând
corespondenţa dintre rolurile prescrise şi cele efectiv jucate şi
incluzând un ansamblu de modalităţi, mijloace şi mecanisme
17

Popa, N., 1992, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, , p. 42.
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culturale, morale şi normative prin care societatea impune
individului o serie de constrângeri şi interdicţii pentru a-1
obliga să se conformeze normelor şi valorilor de bază ale
societăţii18.
Pentru E. Durkheim constrângerea reprezintă trăsătura
fundamentală a existenţei sociale în măsura în care facilitează
crearea unei conştiinţe colective caracterizate de solidaritate
morală. Definind faptele sociale, el le privea ca fiind reguli sau
procedee de acţiune extrinseci individului şi care sunt
înzestrate cu o putere de constrângere de aşa natură, încât nu li
se poate împotrivi nimeni, nu le poate ocoli nimeni fără a
provoca reacţia colectivităţii19.
După cum remarcă pe bună dreptate, un şir de
sociologi,20 controlul social are atât o funcţie represivă, cât şi
una stimulativă. După cum observă Durkheim, funcţia
represivă se exercită mai puternic, când e vorba de afectarea
vieţii colectivităţii, de „ofensarea sentimentului colectiv” care e
în stare să mobilizeze resursele întregii comunităţi pentru a
sancţiona un asemenea act. Controlul social este mai eficace
atunci când individul este mai dependent de ceilalţi indivizi,
când este necesar de a ţine seama de consecinţele acţiunilor lui
asupra acţiunilor celorlalţi.
Savantul american H. Mead releva asupra dimensiunii
psihosociale a controlului social, a modalităţilor psihologice de
internalizare a normelor, valorilor şi regulilor sociale, astfel
încât individul să considere supunerea faţă de ele nu ca o
constrângere extrinsecă, ci ca o obligativitate intrinsecă,
motivată moral21. Respingând ideea dezvoltării unui eu
autonom, independent de influenţele culturale exercitate de
18

Voinea, M., Banciu, D. , 1993, Sociologie juridică, Bucureşti:
Universitatea Româno-Americană, p. 107 şi urm.
19
Durkheim, E. , 1974, Regulile metodei sociologice /Traducere de C.
Sideţeanu, ediţia a II-a. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, , p. 57-68.
20
Vezi, spre exemplu: Szczepanski, J., 1972, Noţiuni elementare de
sociologie / traducere din limba poloneză de N. Mareş. Bucureşti: Ed.
Ştiinţifică, , p. 175.
21
Mead, G. H., 1925, The Genesis of Self and Social Control, New
York,
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simboluri, Mead a propus ca dimensiune fundamentală a
controlului social interiorizat noţiunea de „celălalt generalizat”.
În conformitate cu ideile sale, formarea „Eu-lui” este un proces
de interacţiune între doi poli: „Eu” şi „celălalt” care presupune
ca fiecare individ să posede faculatea de a-şi evalua propriile
acţiuni din perspectiva celorlalţi participanţi implicaţi în aceste
acţiuni. Prin dobândirea conştiinţei de sine şi a capacităţii de
descifrare a simbolurilor individul devine capabil de a-şi
exercita acţiunile în aşa fel, încât să răspundă cerinţelor altor
acţiuni. Astfel, individul are capacitatea de a se transpune pe
plan mental în locul celorlalţi, interpretând, în mod
semnificativ, gesturile şi atitudinile acestora, elaborând, la
rândul lui, gesturi şi atitudini conforme aşteptărilor celorlalţi.
Administrarea normativă se efectuează şi prin
intermediul educaţiei. Problema în cauză capătă o importanţă
primordială în legătură cu faptul că administrarea normativă se
transformă într-un fapt real cu condiţia actualizării normelor
sociale în conştiinţa individuală şi în comportament. Tot
timpul, pentru societate există o problemă vitală destul de
importantă – de a forma, în cadrul socializării individului, o
conştiinţă normativă respectivă prin intermediul căreia se va
actualiza un anumit sistem al normelor sociale şi, în genere,
structura socială. În acest sens, educarea oamenilor, în aspectul
ei instituţional, reprezintă o formă a influenţei conştiente
îndreptată spre socializarea individului în direcţia cuvenită,
care se finalizează prin dezvoltarea memoriei subiective şi la
formarea conştiinţei normative a subiectului. Fiind prezentate,
într-un anumit mod, conştiinţei sociale, normele sociale se
materializează în conştiinţa individuală şi cea de grup, devine
un constituent necesar şi specific al personalităţii, al structurării
grupurilor umane22.
Administrarea normativă ce se realizează în procesul
educaţiei duce spre aceea că subiectul, care este, în acest caz,
obiect al educaţiei, asimilează, în mod conştient sau
inconştient, unele sau altele norme. Astfel, în toate
circumstanţele, conştiinţa normativă a oamenilor constituie o
22

Vezi: Şimandan, M., 2005 , Medieri normative ale socialului,
Timişoara, Editura Mirton, , p.42 si urm.
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formă individuală şi de grup a existenţei conştiinţei sociale
normative. Putem, prin urmare, conchide că formarea
conştiinţei normative a personalităţii poate fi efectuată prin
suprimarea dialectică a deosebirii dintre individ şi societate.
Formarea conştiinţei normative este un moment esenţial al
socializării omului, o condiţie indispensabilă şi necesară a
devenirii personalităţii. A. Kardiner susţine că conţinutul
procesului de socializare posedă o triplă finalitate: 1) psihică:
maturizarea copilului prin fixarea unor trăsături psihice
persistente; 2) socială: deprinderea cu exigenţele impuse de
exercitarea corectă a rolurilor sociale; 3) culturală:
internalizarea „codurilor” culturale, a simbolurilor normative şi
evaluative23. În rezultatul socializării, se constituie
personalitatea socială, iar modelul cultural pe care se sprijină
formarea acestei personalităţi este aşa-numitul sociotip
(„personalitate de bază”24) care poate fi definit ca o configurare
psiho-socio-culturală comună membrilor unei anumite
societăţi, ce reprezintă un tip de personalitate exemplară în
raport cu care indivizii pot să manifeste variante particulare ale
propriei lor personalităţi. Individul care este supus influenţelor
socializării, luând ca bază sociotipul, devine apt a deprinde
exerciţiul normelor de conduită şi acţiune, obţinând, simultan,
capacitatea de a descifra semnificaţiile culturii care l-a
socializat.

23
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Rădulescu, S. Op. cit., p. 237.
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CULTURĂ ŞI TIPURI DE VALORI ÎN FAMILIE.
PERSPECTIVE TEORETICE
Tiberiu Dughi
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
Abstract: This paper proposes a theoretical approach of
nature of values, definitions and of different classification of general
values. Are presented Rockeach’s, Hofstede’s and Schwartz’s theories
who propose each one different type of values: terminal and
instrumental values or conservationism/autonomy, equality/hierarchy,
mastery/harmony.
The values are important because is main component of
parents personality. That is good to know the place and the role of
values for family culture and the role in education of children.
Keywords: nature of values, conservationism, autonomy,
equality, hierarchy.

Se vorbeşte în prezent tot mai mult de o „criză a
valorilor”, de transformări culturale majore în contextul
intersectării diverselor culturi care sunt puse în situaţia de a
coexista în acelaşi spaţiu. Fiecare comunitate încearcă să îşi
menţină sau să îşi promoveze propriile caracteristici culturale
pentru a-şi păstra unicitatea în diversitate. Acest proces de
păstrare a caracteristicilor culturale, de menţinere a unei
dinamici caracteristice a valorilor în comunitate se desfăşoară
şi în cadrul familiei, ca şi componentă activă, distinctă a
comunităţii, generatoare de influenţe şi sensibilă la acestea.
Pentru a analiza tendinţele orientării atitudinal –valorice
a personalităţii părinţilor, am ales modelul structural-sistemic şi
relaţional-dinamic. Acest model realizează o sinteză între
perspectiva psihologică – intrapersonală şi cea psihosocială –
relaţională, interpersonală, între abordarea structurală şi cea
dinamică-procesuală. Are la bază următoarele idei (Dumitru,
2001):
- abordarea personalităţii ca un sistem complex cu
elemente inter-relaţionate specific;
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- se considera că personalitatea este rezultanta
activităţii , a relaţiei individului cu mediul său;
- natura şi dinamica personalităţii depind de natura şi
calitatea intrarelaţiilor dintre elementele sale şi mediul extern;
- accentul se pune pe relaţiile dintre structurile
constituite şi nu pe structuri în sine;
- realizează o sinteză între static şi dinamic, între
structural şi funcţional, între stabilitate şi schimbare.
1. Valorile – definiţii, caracteristici.
Conform acestui model teoretic, un loc central în
structura de personalitate îl ocupă sistemul de valori.
Din diversele perspective de definire a conceptului de
valoare, relevante pentru lucrarea de faţă sunt următoarele
definiţii:
- valorile sunt „principii abstracte despre ceea ce este
important şi de preţuit în viaţă, despre cum trebuie
oamenii să se comporte şi să aprecieze (în termeni de
bun/rău, drept/nedrept, urât/frumos etc.) situaţiile,
evenimentele, persoanele precum şi obiectele sociale
şi umane.” (Iluţ, 2004, p.11);
- valoarea este produsul unei judecăţi sociale,
instituindu-se drept criteriu şi standard evaluativ,
acceptat şi împărtăşit de majoritatea membrilor unei
colectivităţi căreia îi este specifică o anumită cultură.
(Dumitru, 2001).
M. Rockeach consideră că valorile, corelate cu
atitudinile constituie axul principal orientativ al personalităţii.
Valorile sunt descrise de acesta astfel:
- posedă o structură complexă, având o componentă
cognitivă, una afectivă şi una comportamentală;
- sunt relativ stabile în timp, fiind manifestarea unor
credinţe şi convingeri;
- se organizează la nivelul personalităţii într-o structură
ierarhică, într-un sistem cu rol de ghidare a persoanei
pe parcursul traseului existenţial.
Pentru viaţa umană, valorile:
- constituie standarde de evaluare şi judecare a
obiectelor, faptelor, evenimentelor şi acţiunilor
umane;
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-

ne conferă o anumită identitate socială şi individuală,
asigurându-ne confort şi securitate existenţială;
- ne ajută să acţionăm într-o manieră proprie şi cu
anumite mijloace;
- ne orientează în relaţionarea cu alţii şi în influenţarea
acestora;
- ne facilitează adaptarea şi inserţia într-un anumit
spaţiu social. (Dumitru, 2001).
Există două categorii de caracteristici ale valorilor:
caracteristici structurale şi caracteristici dinamice. (Dumitru,
2001, pp.94-98)
Caracteristicile structurale ale valorilor:
- valoarea este un fenomen relaţional, ea se instituie
printr-o relaţie funcţională subiect-obiect;
- relaţia funcţională subiect-obiect este o relaţie
evaluativă, selectiv-preferenţială, determinată de
criterii constituite şi instituite la nivel social. Valoarea
reprezintă aprecierea unui obiect de către subiect,
după unele criterii împărtăşite la nivelul socialului,
privind satisfacerea unor nevoi, aspiraţii individuale
sau colective. Dimensiunea sa socială este dat de
faptul că nu orice apreciere individuală a unui lucru
determină valoarea lui ci numai acelea care sunt în
consens cu opţiunile grupului sau ale societăţii.
- Valoarea este o formaţiune care are elemente
cognitive – judecăţi, elemente afective – sentimente şi volitive – orientare către scop şi efort voluntar
pentru realizarea lui. Valorile există doar acolo unde
se manifestă preferinţe evaluative bazate pe anumite
judecăţi şi care orientează activitatea individului spre
un anumit scop. P. Andrei arată că „fenomenul valorii
e un sentiment ce întovărăşeşte o judecată şi care
caută să concretizez obiectul său sub forma unui
scop”.(Dumitru, I. apud Andrei, I., 1997)
- Valorile sociale, ca urmare a procesului de
internalizare, devin latente , virtual-subiective, ca şi
atitudinile.
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-

La nivelul personalităţii valorile se organizează întrun sistem de valori, cu o structură ierarhică dinamică
şi complexă.
- Valorile se însuşesc prin procesul de socializare şi
prin educaţie. Calitatea actului educativ se constituie
în punct esenţial de pornire şi de aprofundare a
fenomenului de constituire a structurii axiologice a
persoanei , asigurând şi autodeterminarea acesteia.
Educaţia bazată pe valori şi utilizând valori conferă
autonomie şi independenţă individului, asigurând
condiţii pentru o manifestare liberă a acestuia.
Caracteristici dinamic-procesuale ale valorilor:
- valorile interiorizate, devenite elemente structurale ale
personalităţii, au statutul de motive şi principii
acţionale. Ele devin imbolduri ale conduitei asigurând
o anumită raţionalitate axiologică acesteia.
- Inserate în structura personalităţii, valorile se
organizează într-un sistem ce reprezintă referenţialul
axiologic al individului în relaţiile sale cu lumea.
Acesta desemnează totalitatea mobilurilor interne şi a
normelor sociale interiorizate de către subiect şi
utilizate de acesta în fiecare act de valorizare.
Referenţialul axiologic este el însuşi o valoare
dobândită care îndeplineşte rolul de criteriu şi
standard apreciativ general ce condiţionează
asimilarea noilor valori. (Cucoş, C., 1995)
- Valorile asigură orientarea generală a individului şi a
grupului, o anumită constanţă comportamentală a
oamenilor în diversitatea situaţională, o anumită
consensualitate relativă în raportarea la real, într-un
anumit spaţiu socio-cultural. În acest sens o anumită
matrice culturală produce prin socializare şi educaţie,
un anumit tip de personalitate.
Principalele trăsături ale valorilor după Schwartz&Bisky
(Schwartz, 1997) sunt:
- valorile se referă la scopurile dezirabile şi la modurile
în care pot fi atinse acestea;
- valorile transced acţiunile şi situaţiile specifice;
această caracteristică le distinge de concepte înrudite
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cum ar fi normele sau atitudinile care se referă la
acţiuni şi situaţii obiective, specifice;
- în funcţie de valori sunt evaluate şi selectate
comportamentele, relaţiile şi acţiunile în care persoana
se va implica. Ele servesc ca standarde sau criterii.
Persoana decide care acţiuni, persoane sau evenimente
sunt bune sau rele,justificabile sau nu, care trebuie
adoptate sau evitate în funcţie de măsura în care toate
acestea sunt în concordanţă sau nu cu valorile
împărtăşite de persoana respectivă.
- Valorile sunt ordonate după importanţa lor relativă.
Această ordonare constituie de fapt setul de valori
specific fiecărei persoane, set care se constituie într-un
indicator foarte important pentru caracterizarea unei
persoane, a unei organizaţii sau a unei naţiuni.
2. Set de valori
Valorile, ce alcătuiesc un complex sistem axiologic, se
organizează, aşa cum arată Petre Iluţ (2004), pe mai multe
niveluri: valori general umane, valori specificie unui sistem
sociopolitic, valori ce caracterizează o anumită cultură sau
etnie, valori ale grupurilor sociale mari şi medii, valori ale
microgrupurilor (familie, de exemplu) şi valori individuale.
Este de la sine înţeles că la un moment dat o persoană nu face
parte exclusiv dintr-un anumit grup, complet izolată de
celelalte, ceea ce conduce la o saturare cu valori a sistemului
individual funcţie de valorile specifice grupurilor
supraordonate nivelului individual sau microgrupal.
În ceea ce priveşte modul în care aceste valori devin
specifice individului, acelaşi autor (2004) indică două surse ale
acestui proces de internalizare a valorilor, ambele având ca şi
element comun relaţia, raportul. Este vorba de raportul dintre
subiect şi obiectele, situaţiile exterioare, pe de-o parte şi de
raportul dintre ceea ce este propus ca model social acceptat la
nivel de comunitate. Mecanismul efectiv de asimilare a
valorilor este mai greu de evidenţiat, dar se poate spune totuşi
că intervin în acest caz procesele de învăţare, de imitare, de
identificare. Raportarea se face le membrii diferitelor grupuri la
care aderă copilul, grupuri în care el îşi găseşte modele de
referinţă ce stau la baza formării propriului său model valoric.
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3. Valori şi cultură
Această idee a formării personalităţii ca urmare a
contactelor cu modele din grupurile sociale, a raporturilor
active cu realul social se regăseşte şi în teoriile
comportamentaliste. Dintre acestea, perspectiva teoretică
culturalistă a evidenţiat acest postulat al constructivismului,
accentuând rolul achiziţiilor şi a culturii în detrimentul
aportului pe care l-ar avea la dezvoltarea umană datul natural,
înnăscutul. „Curentul culturalist a demonstrat modul în care
diferite obiceiuri şi cutume ce caracterizează psihologic unele
grupuri umane pot contribui la încorporarea de către indivizi a
unor trăsături de grup.” (Neculau, 2004, p.82)
Este important în acest context să se clarifice termenul
de cultură. Acelaşi autor (2004), citându-l pe Beauvois,
subliniază faptul că prin cultură se înţelege ansamblul de
influenţe care se opun naturii prin cutume, comunicare şi
discurs, credinţe, reprezentări. Specifice unei anumite culturi
sunt practicile culturale care sunt concrete, ele putând fi
observate şi comparate. Ele fac parte din conceptul de cultură
alături de obiceiuri sociale, moravuri, ansamblu de
comportamente împărtăşite şi transmise de membrii unei
comunităţi. Comportamentaliştii exclud ca punct de interes
pentru studiul culturii cunoştinţele, atitudinile sau valorile,
concentrându-se pe fapte sociale, pe practici, pe ceea ce fac
oamenii în mod curent.
Consumul cultural presupune din această perspectivă o
serie de acţiuni pe care le fac indivizii pentru a accesa produse
ale culturii în scopul obţinerii de satisfacţie şi recunoaştere.
Raportat la acest consum, în studiul nostru ne axăm pe
surprinderea acţiunilor pe carele întreprind părinţii în sensul
accesării de către copii a numitor produse culturale, în care să
se regăsească valorile la care aderă părinţii.
Cercetările evidenţiază diferenţieri semnificative în
cazul setului de valori al părinţilor şi implicit în transmiterea
acestora copiilor în funcţie de diverşi factori: nivelul studiilor,
categorie socio-profesională, rezidenţa părinţilor; sexul, rangul
naşterii, vârsta copilului etc. În ceea ce priveşte natura valorilor
transmise, aceasta este şi ea foarte variată. Se transmit valori
diverse de la cele materiale la cele morale, cu preponderenţă
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diferită în funcţie de factorii enunţaţi mai sus. Modul de
transmitere al acestor valori poate lua forma indiferentismului,
a refuzului de asumare a sarcinilor educative, sau a unei
implicări active mai mult sau mai puţin selective a părinţilor.
(Stănciulescu, E., 1997)
4. Tipuri de valori
Identificarea diferitelor tipuri de valori a făcut obiectul
mai multor cercetări. Datorită complexităţii şi gradului mare de
subiectivitate, acest proces de cunoaştere şi de clasificare a
tipurilor de valori este unul mai dificil. Fiind implicată în mare
măsură şi raportarea la propria cultură a cercetătorului,
rezultatele obţinute sunt diverse şi cu un anumit grad de
relativitate.
Prezentăm în continuare o serie de tipuri de valori obţinute de
cercetători americani în urma studiilor realizate (în Ionescu,
Gh., Toma, A., 2001).
1. Una dintre cele mai utilizate clasificări a valorilor este
cea realizată de Rokeach. Acesta stipulează că există
două categorii mari de valori:
- Valori
- Valori terminale
instrumentale:
sau finale:
- Ambiţia;
- O viaţă
- Orizont larg
confortabilă;
(minte
- o viaţă
deschisă);
provocatoare,
- Capacitate;
interesantă;
- Voioşie;
- un sens de
- Puritate;
realizare;
- Curaj;
- o lume a păcii;
- Iertare;
- o lume a
- Ajutorare;
frumuseţii;
- Onestitate;
- egalitate;
- Imaginaţie;
- securitatea
- Logică;
familiei;
independenţă;
- recunoaştere
- Intelectualism;
socială;
- Dragoste;
- înţelepciune;
- Supunere;
- libertate;
- Politeţe;
- fericire;
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armonie
- Respectabilitate;
interioară;
- Autocontrol.
- dragoste maternă;
- plăcere;
- salvare(mântuire);
- autorespect;
- prietenie
adevărată;
- securitate
naţională.
2. După Allport, Vernon şi Lindzey există şase orientări
valorice majore pe care omul le poate adopta într-o
mai mică sau mai mare măsură:
a. omul teoretic care are ca şi orientare majoră
descoperirea adevărului; este critic şi raţional, îşi
ordonează şi îşi sistematizează cunoştinţele;
b. omul economic evaluează ceea ce este folositor; este
interesat de afaceri practice, judecă lucrurile după
posibilitatea de a le realiza sau de a le avea.
c. Omul estetic apreciază frumuseţea şi armonia; este
interesat de nivel, de grad, de simetria lucrurilor; este
preocupat de realizarea şi împlinirea în experienţa
artistică;
d. Omul social valorizează altruismul şi filantropia; est
cald, afectiv, dezinteresat, evaluând oamenii ca
finalităţi prin ei înşişi;
e. Omul politic preţuieşte puterea şi influenţa; el caută
posturile de leader şi, în acelaşi timp, experienţele
concurenţiale, de competiţie;
f. Omul religios preţuieşte unitatea spirituală; el caută
comuniunea cu cosmosul, relaţiile mistice în legătură
cu unitatea.
Din încercarea de a surprinde valori general valabile
pentru diferite culturi, Schwartz (1997) şi-a fundamentat
demersurile de cercetare pe trei întrebări:
1. Ce îl face pe om să rămână autonom sau să adere la
grup?
2. Cum să motivezi oamenii să coopereze cu ceilalţi
pentru a gestiona interdependenţele?
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3.

E mai important să aderi, să accepţi sau să
exploatezi?
Cele trei întrebări legate fiecare de relaţiile dintre
individ şi societate, de asigurarea unui comportament social
responsabil, respectiv de rolul umanului în mediul natural şi
social, au condus la identificarea a trei perechi, bipolare, de
tipuri de valori: conservatorism/autonomie, ierarhie/egalitarism
şi stăpânire (mastery)/armonie.
Specific culturii axate pe conservatorism este integrarea
persoanei în grup, în colectivitate; omul îşi găseşte sensul vieţii
prin relaţiile sociale, identificându-se cu grupul, participând la
viaţa grupului. Acest tip de valoare provoacă la menţinerea
unui status-quo şi la reducerea acţiunilor şi înclinaţiilor care
pot distruge solidaritatea grupului şi a ordinii tradiţionale.
Valorile specifice sunt ordinea socială, respectul pentru tradiţii,
securitatea, autodisciplinarea.
În culturile centrate pe autonomie, persoana este văzută
ca o entitate autonomă care îşi găseşte sensul în propria
unicitate, care caută să-şi exprime propriile atribute şi este
încurajată să procedeze în acest fel. Schwartz evidenţiază două
tipuri de autonomie:
- autonomia intelectuală – se accentuează ideile
independente şi dreptul individului de a-şi urma
propria direcţie intelectuală; valori – curiozitatea,
inteligenţa, creativitatea;
- autonomia afectivă – se accentuează independenţa
individului de a-şi urma propriile trăiri emoţionale;
valori – plăcere, viaţă antrenantă şi interesantă.
Într-o cultură axată pe o înaltă ierarhizare, sistemul
ierarhizat al rolurilor asigură un comportament social
responsabil. Oamenii sunt socializaţi şi sancţionaţi în sensul
aderării la obligaţiile şi regulile ataşate rolului lor social.
Această orientare valorică asupra ierarhiei accentuează
legitimitatea unei inegale distribuiri a puterii, a rolurilor şi a
resurselor. Cultura bazată pe egalitarism, în opoziţie, descrie
individul ca fiind egal din punct de vedere moral cu ceilalţi, cu
care şi împărtăşeşte interese de bază ca fiinţă umană. Oamenii
sunt obişnuiţi să internalizeze aderarea la cooperare cu ceilalţi
şi preocuparea pentru binele general. Acest tip de orientare
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valorică accentuează depăşirea intereselor egoiste, promovând
valori ca: egalitate, justiţie socială, libertate, responsabilitate,
onestitate.
În culturile centrate masiv pe dominare (mastery),
oamenii caută în mod activ să stăpânească şi să schimbe mediul
natural şi social, să îşi asume controlul, să supună lumea
voinţei lor şi să o exploateze în vederea atingerii unor scopuri
personale. Acest tip de orientare valorică accentuează reuşita
prin afirmare de sine activă, având ca valori centrale ambiţia,
succesul, îndrăzneala, competiţia. În opoziţie, cultura centrată
preponderent pe armonie promovează acceptarea lumii aşa cum
este, încercarea de a o păstra, conservarea mai degrabă decât
schimbarea şi exploatarea ei. Armonia presupune integrarea
armonioasă în mediu, conform cu valori ca: protecţia mediului,
comuniunea cu natura, o lume a frumosului.
Identificarea tipului valoric al culturii organizaţionale
pornind de la aceste perechi de tipuri valorice facilitează
schimbarea orientării valorice atunci când se impune pentru a
asigura creşterea eficienţei individuale şi organizaţionale.
Prezintă interes nu numai cunoaşterea determinantelor valorice
al e culturii organizaţionale ci şi individuale pentru a putea
iniţia cu mai mare eficienţă procesele de socializare ale
membrilor organizaţiilor care nu a u aderat încă la cultura
acesteia. Există astfel premisa creşterii coeziunii grupului de
muncă, a eficienţei şi a productivităţii.
Sintetizând, putem contura câteva premise teoretice
pentru analiza influenţei valorilor şi consumului cultural în
familie:
- sistemul valoric individual al părinţilor, consideraţi
atât ca indivizi cât şi ca familie, este saturat de valorile
structurilor sociale mai largi din care ei fac parte;
- valorile se transmit prin procesele de învăţare şi
imitare, părinţii fiind de cele mai multe ori agenţi
activi ai învăţării şi, inevitabil, modele;
- personalitatea este rezulatntă şi a presiunilor mediului
cultural extern, cultură exprimată prin fapte concrete
derulate zilnic de apartenenţii la o anumită
comunitate;
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dacă valorile se regăsesc şi în faptele concrete al
individului atunci cu atât mai mult, setul de valori al
părinţilor şi cel ce se doreşte a fi transmis copiilor se
reflectă în activităţile concrete pe care ei le desfăşoară
şi pe care le propun copiilor: activităţi profesionale,
activităţi casnice, petrecerea timpului liber, practici
religioase, activităţi sociale, activităţi educative –
autoeducaţie şi educaţie exercitată asupra copiilor.
Acestea din urmă se referă la lectură, vizionarea unor
programe TV, spectacole, filme, audiţii, vizite,
excursii, jocuri, activităţi suplimentare celor şcolare,
învăţarea unei limbi străine, practicarea unor sporturi
etc.
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DETERMINAREA RISCURILOR ŞI
AMENINŢĂRILOR LA ADRESA SECURITĂŢII
NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
drd Albu Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Abstract: Many centuries „the security” represented the most
important preoccupation of a one political entity, taking about an
empire, a kingdom or a state-nation. From foreign studies about the
security to the Conception of the national security of the Republic of
Moldova, this concept supported and supports a variety of definitions.
But we will mention the fact that with reference at the notion of security
there are concepts as: threatening, risk and danger. The diversity of
the sources’ insecurity of a one state has various forms of occurrence,
and between them it is hard to make a clear distinction. That is why the
present study proposes for itself to identify parameters of impact of
foreseeable effects (in economical, financial, political, social, cultural
and military plan) on the national security of the Republic of Moldova.
Keywords: national security, threatening, risk, danger.

Conceptul de securitate naţională, exprimat prin
elementele sale componente, a cunoscut de-a lungul timpului
modificări vizibile, exprimate, mai ales, prin atitudinea
statelor faţă de condiţiile considerate ca necesare pentru
definirea şi realizarea conţinutului său. De la studiile străine
despre securitate şi până la Concepţia securităţii naţionale a
Republicii Moldova25, acest concept a suportat şi suportă o
varietate de definiţii. Perceperea contemporană a securităţii
exclude abordarea statică şi prevede o viziune largă asupra
acesteia, incluzând nu numai factorii militari, dar şi cei
economici şi politici, formarea unor relaţii de prietenie, etc.
Astfel, securitatea reprezintă un sistem funcţional multietajat
extrem de complicat, care este dominat de desfăşurarea
continuă a proceselor de interacţiune şi contrapunere a
intereselor vitale ale persoanei, societăţii, statului cu
25

Adoptată prin Hotărârea Parlamentului din 5 mai 1995.
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ameninţările şi riscurile la adresa acestor interese, atât în plan
intern, cât şi în cel extern. De menţionat faptul că conţinutul
pericolelor şi caracterul reacţiei la acestea sunt indicatori
importanţi ai unei societăţi concrete. Actualul studiu îşi
propune să identifice parametrii de impact ai efectelor
previzibile (în plan economic-financiar, politic, social, cultural
şi militar) privind securitatea naţională a Republicii Moldova.
Cu referinţă la noţiunea de securitate naţională apar
conceptele de: ameninţare, risc, pericol. Prin risc se înţelege
o primejdie (pericol) căreia i se poate evalua (măsura), până la
un anumit punct, eventualitatea, care poate fi mai mult sau
mai puţin previzibilă26. Pericol- situaţie, stare, întâmplare etc.
care (poate) pune în primejdie viaţa, integritatea cuiva sau a
ceva27. Ameninţarea semnifică o acţiune ostilă, cu scopul de a
intimida. Ea poate fi exercitată în mod direct de cel care
ameninţă sau poate fi percepută ca atare de cel care se
consideră ameninţat28. Însă, ecartul dintre o realitate (acţiune)
şi perceperea ei ca ameninţare este foarte mic şi greu de
identificat. De aceea, în relaţiile dintre state, problematica
ameninţării şi a percepţiei acesteia ca atare este foarte
sensibilă. Ameninţările sunt şi capabilităţile cele mai imediat
deţinute de adversari, care pot fi folosite pentru a exploata
vulnerabilităţile29.
Astfel, există distincţii clare între aceste trei
concepte, însă mai apare şi al patrulea concept, cel de
vulnerabilitate, prin care se pot explica mai nuanţat
slăbiciunile societăţii de tranziţie, aspectele ei criticabile,
nevralgice. Vulnerabilitatea are o cotă de probabilitate ca şi
riscul, pentru că nu tot ce e vulnerabil poate deveni un pericol
26 Dictionnair de la LANGUE FRANCAISE. Encyclopedie, noms
communns, noms propres, 1995.
conform Dicţionarului enciclopedic ilustrat . Editura: Cartier,
Chişinău, 1999.
28
Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii. Identificarea, elaborarea
şi evaluarea soluţiilor de rezolvare nonconflictuală a diferendelor
interetnice
în
http://www.google.ro/riscuri_si_amenintari.pdf
(10.05.2005)
29
Puşcaş V., 1999, Relaţii Internaţionale Contemporane, ClujNapoca, Editura: SINCRON, p. 55.
27
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real. Conform lui Barry Buzan, „principalii factori care
afectează intensitatea ameninţărilor sunt specificul identităţii
lor, proximitatea geografică şi spaţială, probabilitatea că ea se
manifestă, povara consecinţelor sale şi amplificarea sa
eventuală de circumstanţe istorice”30. Dificultatea de evaluare
a riscurilor, ameninţărilor, vulnerabilităţilor este determinată
şi de faptul că securitatea naţională cuprinde două dimensiuni:
externă şi internă. Astfel, şi conceptele menţionate sunt
determinate de factori interni şi externi. De exemplu,
ameninţările pot surveni şi de la mişcări susţinute intern
(războaie de secesiune, rebeliuni). Extern, mai există
ameninţări direcţionate contra ideilor sau ameninţări ca
tentativă (reuşită) de deprivare a unor state de resurse naturale
vitale pentru economie sau ca tentative de cenzurare a
resurselor energetice şi dereglare de preţuri care pot produce
mari pierderi în stat; pot lua forma unor pretenţii teritoriale,
incursiuni armate sau controlul asupra unor zone strategice. În
acelaşi timp, natura ameninţărilor, riscurilor, vulnerabilităţilor
care afectează securitatea naţională poate fi identificată în
funcţie de: domenii de activitate, entităţi comunitare şi
religioase; arie geografică, timp, volum, importanţă (interes,
gravitate), probabilitate.
Gama surselor insecurităţii unui stat cuprinde forme
diverse de manifestare, între care, adesea, este dificil de făcut
o clară distincţie. Dacă riscurile şi pericolele conţin un angajament mai redus al actorului internaţional în plan acţional şi
volitiv, ameninţările şi agresiunile presupun conturarea unei
pregnante voinţe politice de punere în mişcare a mijloacelor
prin care urmăreşte satisfacerea propriilor interese în
detrimentul intereselor de securitate ale altui stat. Riscurile şi
uneori pericolele atrag din partea subiectului care ar putea fi
afectat, o oarecare doză de asumare, în limitele unui spaţiu
critic care, odată depăşit, poate atrage intrarea în nivelul
ameninţării sau chiar agresiunii31. Deşi, la etapa
30

Barry Buzan, 2000, Popoarele, statele şi teama, Chişinău,
Editura: Cartier, p.19.
31
Mircea Chelaru, 1993, O posibilă soluţie, Bucureşti, Editura Balek,
pag. 25.
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contemporana, riscul unei agresiuni armate deschise a fost
considerabil diminuat, statele continuă să-şi întărească forţa
militară, recurgând la mijloace preponderent calitative în
detrimentul celor cantitative.
În ceea ce priveşte Concepţia Securităţii Naţionale,
ea accentuează că Republica Moldova nu are inamici, de unde
reiese că şi posibilitatea unei ameninţări serioase la securitatea
militară a ţării este puţin probabilă. În pofida diminuării
radicale a ameninţărilor militare în forma lor pură pentru
majoritatea naţiunilor europene, Republica Moldova continuă
să fie ameninţată de separatismul politic şi teritorial, care de
fapt prezintă obstacolul principal pentru procesul consolidării
statale şi a reintegrării societăţii. Prezenţa pe malul stâng al
Nistrului a trupelor ruse împotriva voinţei autorităţilor
constituţionale, dar şi contrar unor importante decizii
internaţionale (Declaraţia Summetului OSCE de la Istanbul,
1999), reprezintă o ameninţare reală la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova. Controlul forţelor separatiste
asupra frontierei de est cu Ucraina, diferitele forme de
contrabandă, precum şi spălarea masivă de bani, rămân în
continuare un focar de tensiune militară şi o resursă generală a
reflexului de capturare a regiunii prin controlul militar şi
politic, alimentarea formaţiunilor paramilitare transnistrene,
procurarea armamentului, muniţiilor şi altor materiale
militare. Din cauza imixtiunii externe şi a dimensiunii
geopolitice a conflictului transnistrean, Moldova nu dispune
de potenţialul politic şi militar de a răspunde acestor probleme
de securitate întrun mod adecvat şi eficient. Moldova are
nevoie acută de asistenţă şi susţinere în elaborarea unei
strategii durabile şi eficiente pentru a răspunde riscurilor
„securităţii dure"32.
Astfel, coroborând interesele naţionale fundamentale şi
obiectivele pe care le-a promovat Moldova pe termen scurt,
mediu şi lung, prin strategiile de securitate naţională, analiştii
politici şi militari au stabilit până la această dată o paletă
32

Nicolae Chirtoacă, 2005, Tranziţia spre democraţie şi reforma
sectorului de securitate în Moldova, în
Moldova pe calea
democraţiei şi stabilităţii, Chişinău, Editura: Cartier, p.52.
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foarte largă şi diversificată a riscurilor, pericolelor,
ameninţărilor şi agresiunilor la adresa securităţii şi apărării
naţionale. Am evitat abordarea surselor de insecuritate prin
prisma detalierii şi particularizării, preferând, să le apreciem
prin prisma clasificării şi descrierii acestora.
Doctrina Militară a Republicii Moldova defineşte
următoarele ameninţări militare la adresa suveranităţii,
independenţei şi integrităţii teritoriale:
•
pretenţiile teritoriale ale altor state;
•
amestecul extern în afacerile interne cu
scopul de a destabiliza situaţia internă în ţară;
•
prezenţa trupelor străine pe teritoriul unui
stat împotriva voinţei poporului;
•
activităţile subversive ale organizaţiilor
separatiste, tentativele de a viola integritatea teritorială a
ţării;
•
crearea forţelor armate ilegale pe teritoriul ţării.
Conform Concepţiei Securităţii Naţionale, prin
ameninţarea la adresa securităţii naţionale se înţeleg: „acţiuni,
condiţii şi factori care pun în pericol statul, societatea şi cetăţenii", acestea luând următoarele forme:
•
acţiuni orientate spre schimbarea violentă a
ordinii constituţionale, subminarea suveranităţii statului şi
a integrităţii teritoriale; activităţi care, direct, sau indirect,
promovează expansiunea operaţiunilor militare împotriva
ţării, sau cauzează război civil;
•
acte violente sau armate care subminează
fundamentele statului;
•
spionajul, transferul de date, precum şi
primirea şi stocarea informaţiei, clasificată drept secret de
stat, cu intenţia de a le transfera altor state, ori structurilor
anticonstituţionale;
•
trădare exprimată prin asistenţă acordată
altor state în vederea realizării de activităţi ostile
împotriva Republicii Moldova;
•
acţiuni având drept scop încălcarea
drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor,
cauzând ameninţări la adresa securităţii statului;
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pregătirea şi comiterea actelor de terorism, atentate la
viaţa, sănătatea şi inviolabilitatea demnitarilor de stat,
reprezentanţilor altor state în timpul aflării lor în
Republica Moldova; acţiuni care contribuie la apariţia
stării excepţionale în sistemul de transport, de
comunicare, de menţinere a vieţii şi a infrastructurii
economice;
•
contrabanda cu arme, muniţii, explozive,
substanţe otrăvitoare, toxice, radioactive, narcotice şi cu
alte substanţe a căror producere, folosire, transportare şi
depozitare ilegală afectează interesul statului;
•
crearea sau participarea în organizaţii sau
grupări ce prezintă pericol pentru securitatea statului.
Asemeni altor ţări din Europa de Sud-Est care nu au
reuşit sa finalizeze reformele de tranziţie spre economia de
piaţă, Moldova se confruntă cu un spectru larg de ameninţări
şi riscuri nemilitare, printre care vom menţiona pe cele ce
vizează principalele domenii de activitate.
Republica Moldova este extrem de vulnerabilă în
ceea ce priveşte securitatea economică. În ultimii ani a devenit
evident că factorul economic este cel decisiv pentru
securitatea naţională şi dezvoltarea durabilă a ţării. Numai
stabilizarea şi creşterea economiei ţării va putea satisface
interesele cetăţenilor, societăţii şi statului, va soluţiona
problemele referitoare la deficienţa resurselor necesare
stabilizării situaţiei, astfel rezolvând probleme legate de
securitatea naţională. În domeniul economic, în primul rând ,
se evidenţiază riscuri interne, care se manifestă prin:
• eşecul posibil al reformelor liberale şi democratice
din motivul incapacităţii elitelor politice de a asigura în
Republica Moldova o tranziţie fermă spre economia de piaţă;
• erodarea bazei economice a securităţii naţionale
prin declinul producţiei, accentuarea dezechilibrului balanţei
comerciale, creşterea inflaţiei, mărirea deficitului bugetar,
etc.;
• rolul crescând al economiei tenebre, a guvernării
corupte şi ca rezultat, menţinerea unui stat slab şi ineficient în
toate expresiile sale instituţionalizate, etc.
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Din cauza dimensiunilor mici şi sărăciei ţării noastre,
deficienţele şi problemele legate de securitatea ei economică
sunt mai mari decât ale altora, iar premizele care au favorizat
derularea insecurităţii economice sunt nu numai de origine
internă, dar şi externă:
•
incapacitatea de plată a datoriilor externe
şi izolarea financiară a Republicii Moldova;
•
substituirea
masivă
a
produselor
naţionale prin produse străine de calitate proastă,
importate la preţuri de dumping;
•
limitarea posibilităţilor de export şi de
desfacere a mărfurilor moldoveneşti;
•
accentuarea dependenţei economice a
Republicii Moldova de ţări şi pieţe de desfacere;
•
existenţa unor încercări de aservire şi
punere sub control străin a unor sectoare economice
strategice;
•
separatismul intern care afectează
integritatea economiei naţionale;
•
contrabanda, traficul ilegal de mărfuri.
Actualele deficienţe economice ale Republicii Moldova
sunt în mare parte determinate şi de reticenţele pe care le
manifestă clasa politică în a se orienta spre modelul
geoeconomic al relaţiilor economice externe care îşi au
originea în vechiul sistem sovietic centralizat. Astfel de surse
de risc afectează grav securitatea economică a statului şi
influenţează în mare măsură şi celelalte surse de risc din
domeniul politic, social şi cultural. De exemplu, revenirea
comuniştilor la vechea structură administrativ-teritorială
(raioanele) demonstrează mai curând nişte motive politice şi
strategice, decât raţionamente economico-financiare.
Dacă ne referim la riscurile din domeniul politic,
atunci ele sunt considerate cele mai variabile. Factorul politic
este cel mai incert şi determină definirea intereselor naţionale.
Atitudinea insuficientă şi deseori superficială faţă de interesele
naţionale şi faţă de securitatea acestora condiţionează
fragilitatea şi vulnerabilitatea întregului organism statal. Cu
părere de rău, nu vom încerca să determinăm starea actuală în
ceea ce priveşte definirea şi realizarea intereselor naţionale ale
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Republicii Moldova, dar vom stabili riscurile politice ale
securităţii naţionale care diminuează afirmarea statalităţii
noastre:
• instabilitatea politică33;
• lipsa consensului politic asupra problemelor majore
ale Republicii Moldova;
• proliferarea intereselor de grup şi nedefinirea clară a
interesului naţional;
• politici de secesiune teritorială;
• ruinarea spaţiului spiritual unic, iar dezintegrarea
economică şi diferenţierea socială provoacă creşterea
tensiunilor în relaţiile dintre regiuni şi centru, creând o
ameninţare reală la adresa orânduirii republicane34.
Sursele principale ale acestor riscuri sunt interesele
contradictorii, subiectivismul, lupta pentru putere şi lipsa unei
moralităţi în viaţa politică. Astfel de surse nu sunt specifice
doar Moldovei. Situaţia complexă a trecerii de la o economie
centralizată la o economie de piaţă, de la un regim politic
autoritar la unul democratic este un factor favorizant al
proliferării acestor surse. În acelaşi timp, din complexele
probleme legate de consolidarea statului şi securităţii acestuia
face parte şi politica externă a Moldovei, menită să lanseze
ţara în eficiente şi multiple relaţii cu statele străine şi să
promoveze statul pe arena internaţională. Cu toate acestea,
imaginea Moldovei şi a moldovenilor rămâne a fi alterată.
Când asemenea ameninţări sunt percepute, pot fi puse în cauză
pe de o parte, identitatea colectivă, specificul cultural sau
coeziunea naţională, iar pe de altă parte se evidenţiază
riscurile din domeniul psihologic (slăbirea coeziunii psihice a
societăţii moldoveneşti ca urmare a consumării energiilor în
preocuparea de adaptare la procesele tranzitorii în desfăşurare;
diminuarea încrederii populaţiei în instituţiile statului, care se
manifestă şi prin neparticiparea la alegeri, insuficienta
33

Notă: însă remarcăm faptul, că aproape fiecare schimbare de
guvern a fost însoţită de o deplasare spre stânga a mesajului
reformator intern şi de o orientare către Moscova a celui extern.
34
Alexei Rusnac, 2005, Aspecte ale teoriei securităţii, Chişinău,
Fundaţia „DRAGHIŞTEA”, p. 28.
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preocupare pentru cunoaşterea şi valorificarea potenţialului
psihic al poporului în depăşirea dificultăţilor perioadei pe care
o parcurgem).
Analiza factorilor de risc enumeraţi trebuie să
pornească de fiecare dată de la faptul că, în anumite condiţii,
aceştia se pot transforma în pericole iminente, veritabile
ameninţări sau chiar în agresiuni. Creşterea sau descreşterea
importanţei fiecăruia va depinde de un complex de factori,
dintre care şi evoluţia situaţiei geopolitice a Republicii
Moldova, unde interesele marilor puteri privind această zonă
şi sistemul de securitate europeană vor fi determinante.
În general, influenţa spaţiului geopolitic asupra stării de
securitate ale Republicii Moldova este o problemă complexă
şi importantă ca pentru orice alt stat. Pentru Moldova
procesul alegerii geopolitice este foarte dificil în toate
domeniile, însă calea istorică de dezvoltare a Moldovei, ca stat
european, este legată de integrarea europeană. În noua
arhitectură a Europei, locul Republicii Moldova este
determinat de amplasarea sa, aflîndu-se la confluenţa a trei
regiuni politico-geografice: Europa Centrală, Europa de SudEst şi Europa de Est. După destrămarea Uniunii Sovietice
Moldova nu a întrerupt relaţiile cu fostele republici sovietice
din motive economice, pentru a păstra pieţele externe de
desfacere şi a se asigura cu resurse energetice şi materie
primă. Însă calitatea de membru al Comunităţii Statelor
Independente nu a permis Republicii Moldova soluţionarea
problemelor stringente ale securităţii naţionale. Iar alegerea
vectorului de integrare a Moldovei cu ţările Uniunii Europene
sau cu Rusia depinde de orientările şi interesele geoplitice ale
acestor actori, cât şi de dependenţa Republicii Moldova de
sursele energetice externe.
Abordarea problemei integrării Republicii Moldova în
Uniunea Europeană presupune aflarea răspunsurilor la mai
multe întrebări. Prima şi cea mai importantă întrebare este
dacă în Republica Moldova se doreşte acest lucru. Practic, ca
şi majoritatea ţărilor ex-socialiste, Moldova şi-a declarat drept
politică prioritară aderarea la procesul de integrare europeană.
Cu toate că în 1995 a fost adoptată Concepţia politicii externe,
ce asigura prevederile declarate anterior, Moldova greu s-a
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definitivat în privinţa orientării sale. Pe parcursul anilor, de la
proclamarea independenţei a fost edificat un dialog relativ
stabil între Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Putem
vorbi chiar despre un cadru juridic, mai mult sau mai puţin
funcţional, care pare să confirme doleanţa noastră de integrare
europeană (este vorba de Acordul interimar privind comerţul,
Acordul privind comerţul cu mărfuri textile şi Acordul de
Parteneriat şi Cooperare). Iar după semnarea Planului de
Acţiune dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană35 se
constată un impact pozitiv în domeniul reformelor electorale
şi justiţiei, cu excepţia mass-mediei. Actualul guvern
urmăreşte strategia „paşilor mici”, ceea ce permite adaptarea
la noile condiţii, dar le permite sa controleze procesele din
interiorul statului, astfel promovând interesele sale sub
presiunea factorilor externi.
Interesele geopolitice ale Federaţiei Ruse se rezumă la
restabilirea statutului de putere politico-militară în spaţiul exsovietic. Păstrarea acestui statut în Europa, va însemna
tendinţa Rusiei de a restabili posibilitatea de control asupra
situaţiei din Europa Centrală şi de Est, în acelaşi timp îi va
permite să menţină influenţa militară şi politică asupra ţărilor
din „vecinătatea apropiată”. În Cursul Strategic ale Federaţiei
Ruse cu ţările-membre ale Comunităţii Statelor Independente
se prevede că „pe teritoriul spaţiului CSI sunt concentrate
interesele noastre principale, vitale în domeniul economic, de
apărare, de securitate, iar apărarea şi asigurarea drepturilor
cetăţenilor de origine rusă, constituie baza securităţii naţionale
a ţării”. În continuare se menţionează că: „De aceea, în
relaţiile cu ţările terţe şi organizaţiile internaţionale este de a
obţine înţelegerea lor, că această regiune este în primul rând
zona de interes a Rusiei”36. Astfel, sunt evidenţiate pretenţiile
de dominare în această regiune, unde colaborarea şi integrarea
Republicii Moldova în structurile euro-atlantice şi rezolvarea
35

Planul de Acţiuni nu stipulează nicăieri posibilitatea aderării ulterioare a
Moldovei la UE, dar prevede o politică pe termen mediu ce urmăreşte extinderea
„ariei de pace, stabilitate şi prosperitate” în jurul frontierelor Uniunii.
36
Стратегический курс Российской Федерации в отношении со странами
СНГ. // «Независимость», 1995б 4 октября.
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conflictului din estul republicii va prezenta un obstacol în
realizarea intereselor menţionate ale Rusiei. În acelaşi timp, în
Republica Moldova se evită dezvoltarea perspectivei de
integrare în structurile euro-atlantice pentru asigurarea
securităţii naţionale.
Însă integrarea Moldovei în structurile europene depinde şi
de rolul ce îi este atribuit de Europa în contextul de fortificare a
securităţii europene. Astăzi, a devenit tradiţională fraza că
„Republica Moldova este un stat important în contextul securităţii şi
stabilităţii în Europa” sau că este „un focar de instabilitate
regională”. Această caracteristică este vizată şi de poziţia tampon
între cele două grupări politico-militare – NATO şi Alianţa militară a
CSI. În acelaşi timp, pe parcursul ultimilor ani, situaţia din regiunea
transnistreană, controlată de forţele separatiste pro ruse, a devenit o
provocare la adresa intereselor de securitate şi a valorilor
democratice ale comunităţii Euro-Atlantice lărgite. Faptul aderării
României, stat vecin, ca membru cu drepturi depline la Alianţa NordAtlantică, precum şi declaraţiile anterioare ale Ucrainei privind
aderarea sa la NATO păreau să fi schimbat formatul geopoliticii
regionale. În acest context, nu putem trece cu vederea specificul de
securitate politică şi militară ce decurg din amplasarea geografică a
Ucrainei. Fiind o putere regională, Ucraina poate contribui la
schimbări în cadrul sistemului european de securitate, în caz de un
eventual conflict dintre aceasta şi Rusia. În măsură egală şi eventuala
integrarea Ucrainei şi Rusiei pot duce la o destabilizare a situaţiei pe
continentul european, iar potenţialul acestui stat poate, în oarecare
măsură, să schimbe balanţa de putere, ce s-a creat între NATO şi
Rusia.

Desigur că interesele geopolitice ale Moldovei şi
Ucrainei nu au acelaşi suport şi aceleaşi posibilităţi vizavi de
continuarea promovării reformei şi asigurării securităţii
naţionale sau contracararea riscurilor la adresa acesteia. De
exemplu, Ucraina are şansele de a parcurge tranziţia mai puţin
anevoios, dispune de resurse naturale, de un potenţial uman
relativ înalt. Republica Moldova, însă, este preponderent
agrară, depinde întru totul de factorul energetic din exterior.
Aflându-se mereu în cercul vicios al reformelor cu instabilităţi
sistemice şi cu înalte preţuri sociale, Republica Moldova nu
poate face faţă tentativelor, presiunilor politice, economice şi
militare asupra statului, care prezintă un pericol pentru
securitatea naţională. De aceea, este important ca Moldova să
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ţină cont de implicaţiile, schimbările survenite în mediul de
securitate în Europa, insistând asupra unei cooperări mai
strânse cu Uniunea Europeană în vederea stabilizării situaţiei
de-a lungul noii frontiere a UE şi promovând o colaborare mai
activă cu NATO ca o necesitate obiectivă şi iminentă pentru
asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova.
Concluzii

În evaluarea riscurilor şi ameninţărilor asupra
securităţii naţionale trebuie să ţinem cont de faptul că ele nu
sunt independente, ci intercondiţionate, ele se influenţează
reciproc, rezultând o diversitate de scenarii posibile. De
exemplu, analizînd factorii politici, economici sau geopolitici
de risc, se identifica şi pericole în sfera internaţională
(acţiuni ale altor state ce dăunează consolidării ţării noastre),
cu caracter economic, politic, cultural etc., care au drept scop
limitarea influenţei în exterior, lezarea intereselor naţionale şi
reducerea influenţei ca stat ( cum ar fi, crearea în spaţiul
postsovietic a unor zone de criză dirijate, menite să împiedice
sau să frâneze procesele de integrare în structurile
internaţionale - altele decât CSI; manipularea politică a
conflictelor teritoriale şi etnice cu scopul de a menţine
instabilitatea şi incertitudinea situaţională, precum şi pentru a
şantaja conducerea Republicii Moldova; insecuritatea căilor şi
a infrastructurii de transport al resurselor energetice, care sunt
până în prezent conectate la reţele controlate de formaţiunile
separatiste, din aceasta rezultând o posibilă blocadă energetică
iniţiată de Rusia pentru a face presiuni asupra Republicii
Moldova).
Precum s-a menţionat, într-un anume mod vor evolua
factorii de risc la adresa securităţii naţionale, dacă Republica
Moldova va accede în structurile de securitate europene şi
euro-atlantice, după cu totul alte coordonate şi dacă se va
bloca accesul în aceste structuri. Este greu de imaginat cum
vor evolua riscurile asupra securităţii ţării noastre în condiţiile
neintegrării şi rămânerii în „zona gri" . Însă, indiferent de
situaţiile prefigurate în cadrul acestui studiu, este cert că la
etapa actuală au crescut şi continuă să crească riscurile şi
pericolele de natură internă, care le potenţează alarmant pe

44

cele externe. Pericolele şi ameninţările la adresa securităţii
naţionale constituie, în majoritatea lor, consecinţe directe sau
indirecte ale destrămării URSS, însă apreciem că tabloul
surselor de insecuritate se supune unei dinamici proprii, în
care rolul esenţial revine includerii Moldovei în una din
schemele de securitate viabile în contextul procesului de
integrare europeană. Republica Moldova întârzie cu reacţiile
la acele oportunităţi pe care ni le oferă configuraţia
geopolitică a Europei. În comparaţie cu succesele altor ţări exsocialiste (spre exemplu ţările Baltice), Republica Moldova nu
are o strategie coerentă de securitate naţională, de consolidare
şi dezvoltare a unui proces stabil de democratizare. Un lucru
este cert că cele mai multe din pericolele existente astăzi
trebuie căutate în organizarea şubredă a instituţiilor de stat, în
corupţia şi abuzul de putere, în instituţiile slabe şi în
responsabilitatea limitată a oficialilor pentru obligaţiile lor,
ceea ce erodează calitatea administrării în stat şi alimentează
insecuritatea individuală şi regională. Astfel, sunt trei principii
de bază care pot reduce ameninţările de securitate în cazul
statelor slabe, cum este Republica Moldova, şi anume:
democraţia, buna guvernare şi supremaţia legii. Iar încercarea
de a lista principalele riscuri la adresa securităţii naţionale a
Republicii Moldova poate prezenta un pas în direcţia formării
adevăratei culturi pentru securitate.
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Implementarea reformei în domeniul educaţiei a adus cu
sine o focalizare a actului didactic pe achiziţiile finale ale
elevului, accentuându-se puternic rolul dimensiunii acţionale în
formarea personalităţii acestuia. Prezenţa competenţelor,
considerate ,,ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi
dobândite prin învăţare” (CNC) în ansamblul finalităţilor
educaţiei justifică orientarea acceptată.
Finalităţile educaţiei religioase decurg, aşa cum este
firesc, din perspectiva de abordare a acesteia, respectiv din
paradigma abordată. Acceptată fiind în şcoala românească
paradigma creştină, una din definiţiile date educaţiei religioase
este aceea care o consideră drept ,,un complex de acţiuni prin
care se urmăreşte în chip metodic şi sistematic creşterea moralspirituală a individului, prin implementarea, în viaţa şi
activitatea lui, a valorilor moral-spirituale şi religioase, în
vederea dezvoltării armonioase a fiinţei şi vieţii lui, pentru
sine, pentru societatea şi pentru Biserica de care aparţine.”
(Ana Danciu, 1999, p. 21 ) Aşadar finalitatea educaţiei
religioase, după cum rezultă din definiţia amintită este aceea de
,,creştere moral-spirituală.” Idealul educaţiei religioase,
respectând cele patru elemente funcţional - structurale ale unei
finalităţi, este acela de a cultiva „toate forţele de care dispune
omul ca fiinţă psihofizică, precum şi valorile ideale menite să
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inspire pe cele dintâi şi să le dea direcţie, cu alte cuvinte
educaţia va tinde continuu la realizarea valorilor ideale şi la
idealizarea forţelor reale.” (Radu D, 1990, p……) Cum putem
însă realiza acest scop?
Referindu-se la procesul de educaţie grecii foloseau
termenul de ,,morfosis”- ,,formare”, termen pe care îl întâlnim
foarte des şi în Sfânta Scriptură. De altfel, aşa precum ştim,
omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, iar
,,pentru noi creştinii, obişnuiţi să privim fiecare aspect al vieţii
noastre în lumina poruncilor lui Dumnezeu, educaţia creştină –
dorinţa noastră pentru copiii noştri – înseamnă a-i ajuta pe
aceştia să câştige ceea ce Sfântul Apostol Pavel numeşte
,,chipul/ forma lui Dumnezeu.”(Maica Magdalena, 2000, p.8):
„O, copiii mei, pentru care sufăr iarăşi durerile naşterii până ce
Hristos va lua chip în voi.”(Galateni 4,19) Se ştie că una dintre
urmările păcatului strămoşesc este alterarea chipului lui
Dumnezeu din om, dar, Mântuitorul Iisus Hristos prin
Întruparea, Jertfa sa pe Cruce, Învierea şi Înălţarea la cer
restabileşte situaţia şi îndeplineşte ceea ce teologia numeşte
mântuirea obiectivă, respectiv posibilitatea mântuirii fiecăruia
dintre noi în condiţiile în care noi luptăm pentru dobândirea ei:
,,lucraţi cu frică şi cu cutremur la mântuirea voastră” (Filipeni
2, 12). Mântuirea subiectivă, conlucrarea omului cu
Dumnezeu, începe cu harul primit de om prin Taina Botezului
şi mai apoi prin celelalte mijloace şi se desăvârşeşte prin
eforturile depuse de acesta pentru a-şi manifesta credinţa prin
faptele bune pe care le va face. Aşadar, educaţiei religioase
căreia i-am stabilit drept finalitate ultimă asumarea chipului lui
Hristos:,, de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care
trăieşte în mine,” (Galateni 2,20) sau dobândirea asemănării cu
Dumnezeu trebuie să îi atribuim drept finalităţi intermediare nu
atât trezirea conştiinţei religioase cât pregătirea omului pentru
însuşirea mântuirii subiective, respectiv asumarea şi explicarea
credinţei, precum şi aplicarea şi justificarea faptelor bune.
Simion Mehedinţi mărturisea că ,,a face din poporul nostru un
popor de sfinţi, asta nu stă în cadrul firii omeneşti. Să-l
apropiem însă de învăţăturile Evangheliei, asta se poate
oricând.”(1935, p.27, în Cucoş, 1999, p.146) Deosebim astfel
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următoarele elemente componente esenţiale ale obiectivelor
generale ale educaţiei religioase şi anume:
- categoria corespunzătoare registrului cognitiv care
sintetizează elementele legate de explicarea credinţei;
- categoria afectiv-atitudinală care cuprinde aspectele
legate de formarea comportamentului religios-moral.
Referindu-se la directia pe care trebuie să o urmeze
educaţia, Jaques Delors identifică ,,patru tipuri fundamentale
de învăţare, care pe parcursul vieţii, constituie pilonii
cunoaşterii: a învăţa să ştii, ceea ce înseamnă dobândirea
instrumentelor cunoaşterii; a învăţa să faci, astfel încât
individul să intre în relaţie cu mediul înconjurător; a învăţa să
trăieşti împreună cu alţii, pentru a coopera cu alte persoane,
participând la activităţile umane; a învăţa să fii, un element
important ce rezultă din primele trei.”(Delors, p.69) propunând
astfel o educaţie centrată pe formare, pe ,,asumarea
responsabilităţii şi adoptarea unor valori spirituale.”(idem,
p.76). Conform aceluiaşi raport ,,dezvoltarea individului, care
începe la naştere şi continuă de-a lungul întregii sale vieţi, este
un proces dialectic ce are ca punct de plecare cunoaşterea de
sine, pentru a se deschide spre relaţiile cu cei din jur.” (idem
p.78) Finalitatea educaţiei religioase fiind precum am arătat de
la început aceea de a te forma să fii, obiectivele generale ale ei,
păstrând registrele amintite mai sus, concretizează cele patru
modalităţi de învăţare.
Considerând religia drept o legătură personală a omului
cu divinitatea educaţia religioasă îşi fixează ca finalitate
formarea competenţei de comunicare (cuminecare) religioasă.
Cum caracterizăm însă această competenţă?
A forma o competenţă de comunicare presupune în
primul rând dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi de
producere de mesaje, adică de text oral şi scris. Cum
creştinismul acceptă un Dumnezeu personal, asemenea oricărui
act de comunicare şi în spaţiul religios avem doi actanţi,
emiţătorul şi receptorul, Dumnezeu şi omul, şi un mesaj. Să nu
uităm însă că avem un element de specificitate – Cuvântul
Ziditor: ,,La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul (…) Toate prin El s-au făcut ; şi fără
de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut (…) Cuvântul era

49

lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în
lume.” (Ioan 1,1-3-9) Dumnezeu transmite omului Cuvântul
Său, se transmite pe Sine, omul astfel, răspunzând chemării,
comunică şi se cuminecă cu El ,,Iată, stau la uşa şi bat; de va
auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi
cina cu el şi el cu Mine.”(Apocalipsa 3,20) Hristos Cuvântul
spunea ,,Eu sunt Calea; Adevărul şi Viaţa” (…….), iar virtuţile
care se cer creştinului pentru a intra în relaţie cu El sunt
credinţa, nădejdea şi dragostea: ,,Şi acum rămân acestea trei:
credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este
dragostea.”(I Corinteni 13, 13)
Dacă anterior caracterizam competenţa de comunicare
cu ajutorul capacităţilor de comprehensiune şi producere de
text oral şi scris, competenţa de comunicare religioasă implică
la rândul ei înţelegerea mesajului divin alături de re-producerea
lui prin intermediul comportamentului nostru. Corelând aceste
elemente în scopul realizării unei comunicări autentice
identificăm drept finalităţi subsecvente competenţei de
comunicare competenţele lingvistice (comprehensiune şi
interpretare de text biblic) şi (inter)culturale (comprehensiune
şi interpretare de texte sfinte ale altor religii şi raportate a lor la
creştinism), ca mijlocitoare ale transmiterii Adevărului şi ale
fundamentării credinţei, alături de competenţele de
autocunoaştere (raportarea critică a identităţii noastre la
principiile promovate de creştinism) şi interpersonale
(transferare a învăţăturii acceptate în comportamentul cu
semenii), ca rezultante ale acceptării drumului nădejdii pentru
dobândirea veşniciei.
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Figura nr. 1. Fundamentarea competenţei de comunicare
religioasă
Referindu-ne la competenţele interculturale care sunt
vizate de către educaţia religioasă amintim faptul că, fiind
propovăduitor al învăţăturii Mântuitorului Iisus Hristos,
creştinismul promovează iubirea aproapelui drept condiţie
esenţială pentru dobândirea vieţii veşnice:,,Să iubeşti pe
Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău
şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele
tău ca pe tine însuţi.”(Luca 10, 27) Pilda samarineanului
milostiv, dincolo de învăţăturile dogmatice pe care le transmite,
reprezintă un exemplu de necontestat pentru modul în care ar
trebui să fie relaţiile între semeni, iar porunca Mântuitorului
,,Mergi şi fă şi tu asemenea” (Luca 10,37) subliniază încă o
dată importanţa iubirii, implicit deci, a acceptării celui de
alături.
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De altfel, din perspectiva dialogului interconfesional si
intererligios, interculturalitatea presupune însă, în primul rând,
cunoaşterea propriei tale identităţi astfel încât să fie posibilă
mai apoi raportarea, în cunoştinţă de cauză la alţii. Fidelă
învăţăturii Mântuitorului şi programa şcolară pentru disciplina
Religie are inclusă în obiectivele sale cadru şi pe acela de
educare a atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă
de cei de alte credinţe şi convingeri. Analizând cu atenţie
conţinuturile disciplinei observăm că prin structura lor au în
vedere elemente care formează competenţa interculturală şi
anume:
- aspecte ce vizează recunoaşterea, argumentarea,
aplicarea şi integrarea învăţăturii de credinţă în contextul
cultural şi social-actual;
- aspecte ce constă în identificarea, utilizarea, folosirea
şi compararea unor concepte religioase, în context
interdisciplinar, interreligios sau intercultural;
- valori şi atitudini care presupun conştientizarea şi
aplicarea, în viaţa de zi cu zi, a învăţăturii creştine, cu tot ceea
ce înseamnă ea în formarea personalităţii umane, cu
particularităţile specifice ce ne individualizează confesional şi
cu larga deschidere pe care trebuie să o manifestăm în plan
religios şi social.
Încercând o analiză mai amănunţită a elementelor care
compun fiecare subsecvenţă a competenţei de comunicare
observăm că ele rezultă chiar din argumentele care susţin
această educaţie, aşa precum este ilustrat în tabelul nr.1.
Tabelul nr.1. Structura competenţei de comunicare din prisma
COMPETEN
ŢA DE
COMUNICARE

argumentelor care susţin educaţia religioasă
Competenţe
subsecvente
Competenţa
lingvistică

Argument
Argumentul
teologic
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Obiective
Propovăduir
ea
Evangheliei
;
Dobândirea
mântuirii;

Competenţa
(inter)culturală

Argumentul
istoric

Argumentul
cultural

Argumentul
interculturalităţii,
al dialogului
interconfesional şi
interreligios

Competenţa de
autocunoaştere
Competenţe
interpersonale

Argumentul
psihologic
Argumentul
pedagogic
Argumentul etic

Argumentul
sociologic
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Cultivarea
respectului
faţă de
istoria
neamului şi
a Bisericii;
Formarea
unei
persoane
bine
poziţionate
din punct de
vedere
cultural;
Aplicarea
principiului
iubirii
creştine;
Cultivarea
respectului
faţă de
valorile
celorlalţi
semeni ai
noştri;
Formarea
unei
personalităţi
complete;
Cultivarea
valorilor
religiosmorale
Cultivarea
respectului
şi
ataşamentul
ui faţă de
comunitate;

Argumentul
juridic

Cultivarea
respectului
faţă de
normele
care
orientează
viaţa şi
activitatea
noastră

Dacă actul comunicării se transferă în cadrul liturgic,
apare transformarea lui în actul cuminecării. Prin analiză
constatăm aceeaşi disociere a competenţei de comunicare
(cuminecare), argumentată de data aceasta chiar de participarea
de Liturghia catehumenilor (competenţele lingvistice şi
culturale) şi Jertfa Euharistică (competenţe de autocunoaştere
şi interpersonale). Liturghia catehumenilor prin structura ei –
Antifoanele, Apostolul, citirile din Sfânta Evanghelie dă
posibilitatea participării tuturor, atât a celor botezaţi cât şi a
celor care nu au avut parte de această Sfântă Taină, subliniind
încă o data deschiderea pe care o are Biserica faţă de toţi
oamenii, indiferent de credinţă. Citirile care se fac permit
explicarea învăţăturii de credinţă ajutând astfel la formarea
competenţelor lingvistice şi interculturale, ca elemente
subsecvente competenţei de comunicare. În aceeaşi ordine de
idei, partea a doua a Liturghiei, Jertfa Euharistică, restrictivă la
nivelul participării (doar ,,cei credincioşi”, adică cei botezaţi)
impune o abordare a competenţei interculturale la nivel
atitudinal, prin intermediul competenţelor interpersonale şi de
autocunoaştere, ca elemente indispensabile competenţei de
cuminecare. Nu poţi participa la cultul divin fără o pregătire
sufletească prealabilă, fără o împăcare cu tine şi cu semenii tăi,
nu poţi ajunge la cuminecarea cu Dumnezeu fără iubirea
semenului tău, fără co-împărtăşirea cu el.
În concluzie, indiferent de registrul căruia ne adresăm,
cognitiv sau atitudinal sau de spaţiul pe care îl vizăm, laic sau
liturgic, educaţia religioasă impune ca finalitate formarea
competenţei interculturale.
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DIALOGUL BILATERAL CREŞTINO-IUDAIC.
ACCENTE ŞI PERSPECTIVE
Caius Cuţaru
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
„Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob,
nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască,
pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus.”
(Galateni 3, 28)
Abstract: The changing of the paradigm that has occurred in
the last century allows us to speak about the inter religious dialogue
between the great religions of the world and, especially, the
monotheistic religions, that have many things in common. In what
regards the Christian Jewish dialogue, some important steps were
noticed: the tendency of Christianity to be more opened towards the
Judaism by abandoning the injuries and the common accuses,
preparing the interreligious dialogue and the taking place of this
dialogue with the up mentioned results that enables the approach
between these two religions.
Keywords: interreligious dialogue, Christianity, Judaism,
restorationism.

Introducere
Un imperativ al vremii noastre, cerut de noile realităţi
socio-politice, este cel al realizării unităţii întregii omeniri.
Într-o lume a conflictelor, a discriminărilor şi a urii rasiale, care
a caracterizat până nu de mult relaţiile interumane, şi care mai
răbufneşte şi acum, omul religios este chemat să aleagă între
dezbinare şi unitate, între conflict şi pace. Unitatea omenirii
trebuie căutată şi în spaţiul religios, nu numai în cel economic,
politic, cultural, deoarece fără aportul dimensiunii religioase a
fiinţei umane, una care nu trebuie deloc trecută cu
vederea,37(Samuel P. Huntington, 1998) nu se poate ajunge la
37

Faptul că nu se poate face abstracţie de dimensiunea
religioasă a omului se poate uşor constata în conflictele
existente în zilele noastre. Mă refer în special la cel din Iraq,
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adevărata unitate. De aceea, religia prin reprezentanţii ei
încearcă să creeze o punte de legătură între oameni, încercând
să umple abisul religios care-i desparte încă pe cei care au
apartenenţe religioase diferite. În faţa lui Dumnezeu, Creatorul
tuturor, nu există diferenţieri de ordin material, social, cultural,
deoarece, după cum se exprima Sfântul Apostol Pavel: „Voi
toţi una sunteţi în Hristos Iisus” (Galateni 3, 28).
Ultimele trei decenii ale secolului XX au reprezentat
încununarea efortului depus atât de lumea creştină, cât şi de cea
necreştină, în vederea realizării unui dialog sincer. Gândurile şi
perspectivele desprinse de pe urma dialogului interreligios ne
oferă prilejul să putem spera şi chiar să credem că unitatea
omenirii în Dumnezeu este realizabilă. În virtutea realizării
acestui deziderat al unităţii omenirii participă şi ţările ortodoxe
la mişcarea ecumenică, după cum se exprimă întâistătătorii
acestor ţări: „În acelaşi spirit, al grijii pentru unitatea tuturor
celor care cred în Hristos, am participat la Mişcarea Ecumenică
din vremea noastră...”(Pr. Prof. Dr. Ion Bria, 1996, p. 300).
Atitudinea din ce în ce mai deschisă a Ortodoxiei faţă de
religiile necreştine izvorăşte din iubirea de oameni proprie
creştinismului, dar ea are şi o solidă fundamentare biblică,
teologică, istorică şi practică.
În ce priveşte raportul dintre creştinism şi iudaism, în
pofida faptului că pe plan doctrinar există încă multe deosebiri,
pe latura socială, politică, culturală s-au înregistrat cele mai
multe succese. În special, cei care sunt purtători ai
monoteismului, trebuie să aibă ca obiectiv major în viaţă
refacerea unităţii omenirii, realizată pe calea dialogului
interreligios, oferind un răspuns afirmativ întrebării adresate
lumii întregi de către înţeleptul evreu Hilel: „Să o facem, căci
dacă nu acum, atunci când? Şi dacă nu noi, cine o va face?”
(Dr. Moses Rosen, 1992, p. 375). Niciodată, ca până acum,
conferinţele ecumenice n-au oferit astfel de posibilităţi de
acţiuni eficace şi utile.

între suniţi şi şiiţi, la cel din Kaşmir, între musulmani şi
hinduşi, la conflictul din fosta Yugoslavie între catolici şi
ortodocşi, dar şi între musulmani şi creştini,etc.;
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Ecumenismul – o nouă şansă pentru conştientizarea
unităţii neamului omenesc
În redescoperirea unităţii, ecumenismul devine o ocazie
providenţială; el este, înainte de toate, lucrarea lui Dumnezeu,
dar tot aşa şi o lucrare temeinică a oricărui individ; o minune a
lui Dumnezeu, dar o minune în istorie, cum spunea Patriarhul
ecumenic Athenagoras: voinţa lui Dumnezeu care va intra în
timp, atunci când timpul se va oferi oamenilor (Vladimir
Zielinski, 1998, p. 158). Vl. Zielinski afirma că progresul
ecumenic constă în deplasarea centrului problemei ecumenice
de la tema diferenţelor la cea a unităţii: „Inima îl simte pe
Dumnezeu, iar nu raţiunea. Iată ce este credinţa: Dumnezeul
sensibil inimii şi nu raţiunii” (Ibid, p. 142). În jurul acestei
trăsături trebuie purtat dialogul de profunzime şi trebuie
realizată o eventuală apropiere.
Astăzi problema se pune în termenii „umanizării” lumii
locuite de om şi a „dezumanizării” omului însuşi. Omul caută
să-şi pună tot mai pregnant amprenta asupra mediului său
ambiant, nelăsând nimic din ceea ce-l înconjoară la voia
întâmplării, dar uită cel mai adesea de sine, pierzându-se în
lucruri puţin importante pentru destinul său veşnic, care nu
presupune o înveşnicire terestră. Ceea ce numim criza sa de
identitate păstrează în sine ameninţarea cea mai profundă
pentru transcendenţa omului şi anume sufocarea sa în paradisul
său prea omenesc şi prea îngust. Criza de identitate a omului
contemporan este, deci, criza transcendenţei sale, e vorba
despre criza credinţei, într-un sens mărturisită şi actualizată.
Crizele ne fac să comunicăm cu taina care ne uneşte.
Există un imperativ la originea noului ecumenism, cel al
responsabilităţii creştinilor faţă de lumea celui de-al treilea
mileniu în care am intrat nu de mult (Pr. Lect. Dumitru
Abrudan, 1979, p. 176, care se exprima în felul următor: „În
măsura în care cineva se simte şi este responsabil faţă de
poporul în sânul căruia s-a născut şi faţă de ţara al cărei
cetăţean este, în aceeaşi măsură devine slujitor şi apărător al
idealurilor general-umane”). Istoria care-şi accelerează cursul
pe zi ce trece, noile tehnologii, puterea omului faţă de forţele
ascunse ale naturii, manipularea cursului firesc al vieţii, sclavia
faţă de imperiul informaţiei, etc., reprezintă tot atâtea provocări
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la adresa omenirii, căreia îi este tot mai dificil să-şi stăpânească
creaţia.
Soluţia ieşirii din criză este una evidentă din punct de
vedere teologic, şi anume reabsorbţia lui Dumnezeu în creaţia
din care a fost exilat la nivel conceptual şi nu în mod real,
deoarece Dumnezeu nu a lipsit niciodată din creaţia Sa, ci o
însoţeşte spre destinul ei final: un cer nou şi un pământ nou.
Deci, părăsirea viziunii antropocentrice şi revenirea la
teocentrism îl poate izbăvi pe om de sine însuşi, de toate
spaimele, temerile şi scăderile sale pe care şi le proiectează în
exterior. Numai Dumnezeu îl poate izbăvi pe om de el însuşi.
Mai ales creştinismul nu a putut rămâne spectator în faţa
responsabilizării umane în ce priveşte creaţia văzută, care
reprezintă sursa existenţai umane şi s-a implicat în iniţierea
unui dialog responsabil între toate religiile lumii.
În pofida neîmplinirilor, ecumenismul există atât ca
mişcare pusă în practică, iniţiată şi organizată, cât şi ca elan
spontan. Înregistrăm astăzi un ecumenism al unei inimi
neliniştite, dar şi un ecumenism calm şi îndelung chibzuit al
argumentelor irefutabile; un ecumenism sălbatic şi un
ecumenism savant. Cel mai bun ecumenism ar fi trezirea
forţelor latente, care dorm în fiecare religie. Este ecumenismul
cufundării în taina „celuilalt” (Vl. Zielinski, op. cit., p. 126).
Măreaţa idee a ecumenismului ar fi aceea a păstrării
specificului propriu fiecărei religii, precum o spune Profetul
Miheia în capitolul 4, versetul 5: „Toate popoarele să păşească,
fiecare cu numele Dumnezeului său”.
Deschiderea lumii creştine spre iudaism
Ecumenismul este expresia etapei irenice în care s-a
intrat în secolul XX, etapă precedată însă de o îndelungată
istorie a antisemitismului prezent în mediile creştine.38 Există şi
exemple de Sfinţi Părinţi care au dat expresie unei atitudini ce
poate fi calificată drept antisemită. Este cazul Sfântului Ioan
38

Cu toate acestea, nu trebuie uitat nici celălalt aspect, şi
anume faptul că în general, cultura, învăţătura şi viaţa iudaică
au înflorit tot în ţările creştine de pe continentul european.
Aşadar, aspectele luminoase se amestecă cu cele întunecate în
bimilenara istorie a convieţuirii celor două religii şi civilizaţii;
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Gură de Aur pentru Răsăritul creştin sau al Sfântului Agobard
al Lyonului, pentru Apusul creştin. Chiar unele sinoade locale
sau ecumenice, pentru Biserica Romei, s-au exprimat în aceeaşi
notă (Există, în acest sens, o ilustrativă bibliografie în lucrarea
lui Leonard Swindler, 2002, pp. 154-159;). Şi în mediul
protestant recent apărut se remarcă aceeaşi ură înverşunată
împotriva evreilor. Astfel, Martin Luther, cu puţin timp
înaintea morţii sale a scris o critică violentă intitulată Despre
evrei şi minciunile lor, în care, printre altele, a consemnat că
evreii sunt „oameni care urmăresc cu neînduplecare şi distrug
întreaga creştinătate, în mod intenţionat... ei au otrăvit apele şi
fântânile, au furat copii şi i-au nenorocit, pentru a-şi calma
impulsurile în secret vărsând sânge creştinesc” (Martin Luther,
1543 cf. L. Swindler, op. cit., pp. 157-158).
În acest context, nu trebuie să ne mire faptul că creştinii,
educaţi la şcoala urii faţă de cel diferit şi care-şi conservă în
modul său specificul religios şi naţional, au permis şi chiar au
încurajat ororile Holocaustului fascist. Însă, această realitate,
deşi recentă, este de acum de domeniul trecutului, iar realitatea
prezentului este cu totul alta, ceea ce nu trebuie, însă, să ne
predispună la o uitare precoce a dezastrului prin care a trecut
Europa secolului trecut.
Cea mai spectaculoasă schimbare este neîndoielnic cea
care a avut loc în a doua jumătate a secolului al XX-lea în
imaginea despre iudaism a mediilor creştine. Fie că este vorba
despre cercuri universitare, de medii religioase sau de marele
public în general, iudaismul este privit astăzi cu un viu interes
care se manifestă în special prin locul pe care-l ocupă temele
biblice în domenii atât de variate cum sunt psihanaliza sau
literatura. Iudaismul nu mai este considerat un fenomen exotic,
recunoscându-i-se rolul fundamental pe care l-a jucat în istoria
culturii occidentale, calificată drept iudeo-creştină (Josy
Eisenberg, 1995, p. 154). Această, schimbare de mentalitate
este, cu siguranţă, unul dintre aspectele cele mai revoluţionare
şi pozitive ale acestui bilanţ. Ea se manifestă în special în
transformarea relaţiilor iudeo-creştine.
Biserica i-a disculpat oficial pe evrei de acuza de deicid;
ea a proclamat recunoaşterea legitimităţii credinţei iudaice, a
recomandat studierea surselor comune iudaice şi creştine. Nu
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în mod întâmplător, din cărţile de cult ortodoxe, de exemplu,
au fost înlăturate numirile jignitoare de jidovi sau jidani, fiind
înlocuite cu cele de evrei sau iudei. Tot în acest context mai
tebuie să amintim şi deschiderea către iudaism operată în sânul
lumii catolice, în special după lucrările Conciliului II Vatican
(Caius Cuţaru, 2005, pp. 72-92).
Desigur, această mişcare nu este întotdeauna lineară, ea
mai întâlneşte prejudecăţi şi obstacole. S-a stabilit un climat de
relaţii, constând în dialog şi stimă reciprocă, climat care
contrastează net cu ceea ce Jules Isaac denumise cu atâta
dreptate „două mii de ani de învăţământ al dispreţului” (Israël
Shahak, 1997, p. 188). În felul acesta, secolul XX a văzut pe
rând, cea mai teribilă catastrofă pe care a suferit-o vreodată
iudaismul (Maurice-Ruben Hayoun, 1996, p. 247),39 apoi
renaşterea şi pe urmă recunoaşterea lui (O istorie pe larg a
poporului evreu poate fi întâlnită în Viviane Prager, 2001, pp.
871-1141). Este o ilustrare vie a virtuţii speranţei, virtute care
este tot atât de teologală pentru evrei, ca şi pentru creştini.
Dialogurile interreligioase actuale constituie nu numai o
necesitate internă inerentă religiilor pentru apărarea valorilor
religioase de antropocentrismul nivelator al civilizaţiei
contemporane, dar şi o obligaţie comună faţă de omul
contemporan. Atitudinea din ce în ce mai deschisă a
creştinismului, în general, şi a Bisericii Ortodoxe, în special,
faţă de religiile necreştine izvorăşte din iubirea de oameni
proprie creştinismului, dar ea are o solidă fundamentare
biblică, teologică, istorică şi practică, fundamentare care îi
obligă pe ortodocşi să se deschidă către toţi semenii de altă
credinţă şi să conlucreze paşnic cu ei (Pr. Dr. Nicolae
Achimescu, 2006, pp. 49-75).
Derularea dialogului creştino-iudaic
Pentru buna derulare a unui dialog bilateral rodnic,
partea creştină şi cea iudaică s-au angajat iniţial într-o fază
39

Consecinţele holocaustului s-au impregnat adânc în
mentalitatea iudaică a secolului XX, încât teologia iudaică
imediat ulterioară celui de-al Doilea Război Mondial şi-a pus
în mod acut întrebarea: Ce făcea Dumnezeu în timpul
holocaustului?;
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pregătitoare a acestuia, care a constat într-o primă întâlnire ce a
avut loc pe 27 iunie 1965 la San Francisco la o conferinţă
religioasă pe tema păcii. În faţa unui public de 10000 de
persoane, reprezentanţi ai religiilor necreştine (musulmană,
mozaică, budistă, hindusă) şi ai creştinismului au ţinut
cuvântări despre fundamentarea religioasă a noţiunii de pace,
iar un cor interconfesional a intonat imnuri religioase
aparţinând tuturor denominaţiunilor.
Un alt moment în acest demers de apropiere
interreligioasă l-a reprezentat o declaraţie oficială a celui de-al
treilea Congres al clerului şi al laicatului din Eparhia Greacă de
Nord (Athena, iulie 1968), unde s-a afirmat: „Credem că
mişcarea ecumenică, chiar dacă a luat naştere în sânul
creştinismului, trebuie să fie o mişcare a tuturor religiilor care
îşi dau mâna” (Serafim Rose, 1995, p. 23).
The Temple of Understanding Inc., o fundaţie americană
iniţiată în 1960 ca un soi de „Asociaţie a Religiilor Unite”40, cu
scopul de a clădi Templul simbolic în diferite colţuri ale lumii,
a ţinut până în prezent mai multe conferinţe la vârf. Prima
dintre acestea a avut loc la Calcutta în 1968, când călugărul
trapist Thomas Merton a declarat: „Suntem deja în unitate.
Ceea ce trebuie să ne redobândim însă este unitatea
primordială”.41 Următoarea conferinţă a avut loc în aprilie 1970
la Geneva, unde s-au întâlnit optzeci de reprezentanţi ai
religiilor pentru a pune bazele „Proiectului de creare a
Comunităţii Mondiale a Religiilor”. Pe 2 aprilie, la catedrala
Sfântul Petru a avut loc o slujbă interconfesională fără
precedent, descrisă ca fiind un eveniment epocal în istoria

40

Faţă de această organizaţie s-au exprimat în mod critic unii
teologi ortodocşi, printre care şi Serafim Rose, dar şi alţii,
deoarece ar promova un sincretism religios ieftin, reprezentând
unul din motoarele principale de propulsare a noii mişcări
religioase mondiale New Age;
41
Thomas Merton (1915-1968) s-a convertit la catolicism,
intrând în ordinul trapist la mănăstirea „Our Lady Of
Gethsemene” din Kentuky. El pledează pentru un monahism
orientat către lume, bucurându-se de o popularitate imensă;
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religiilor. Cu acest prilej, fiecare participant s-a rugat în limba
lui şi potrivit propriei sale religii.42
În iunie 1970, la Zürich, a avut loc o Conferinţă de
evaluare, unde teologii au declarat necesitatea dialogului cu
religiile necreştine. La întâlnirea de la Addis Abbeba din
ianuarie 1971, Comitetul Central al Consiliului Ecumenic al
Bisericilor a aprobat ca reprezentanţii diferitelor religii să se
întâlnească cât mai de posibil.43
În februarie 1972, un alt eveniment ecumenic fără
precedent a a vut loc la New York. Pentru prima dată în istorie,
potrivit Arhiepiscopului Iakonos al New York-ului, Biserica
Ortodoxă a intrat într-un dialog oficial cu reprezentanţii
cultului mozaic. În cele două zile de discuţii s-a ajuns la
rezultate foarte precise, ce pot fi considerate simptomatice
pentru rezultatele viitoarelor „dialoguri cu religiile necreştine”.
La întâlnirea de la Addis Abbeba din ianuarie 1979,
Mitropolitul Georges Khodre al Patriarhiei Ecumenice a făcut
apel la dialogul cu religiile necreştine, urgentându-i pe creştini
să „investigheze viaţa de autentică spiritualitate a celor
nebotezaţi” şi să-şi îmbogăţească experienţa cu „comorile ce se
află în sânul comunităţii religioase universale”.
După acestă etapă pregătitoare, absolut necesară, a
urmat etapa dialogului propriu-zis, în care au fost dezbătute
diferitele aspecte dogmatice ale credinţei fiecărei tradiţii
religioase în parte.

42

Acest fapt s-a mai repetat şi în cadrul întâlnirii de la Assisi
din 1986, când Papa Ioan Paul al II-lea a încuviinţat ca
reprezentanţii diferitelor religii să-şi oficieze rânduielile cultice
potrivit specificului propriu în citadela franciscanismului. Se
ştie că însuşi întemeietorul ordinului franciscan, misticul
medieval Francisc de Assisi, a încercat să intre într-un dialog
interreligios cu musulmanii, dialog care să culmineze prin
convertirea acestora la creştinism, încercare nereuşită;
43
În acord cu această directivă s-a programat pentru mijlocul
anului 1972 un „dialog major creştino-musulman”, cu
aproximativ 40 de participanţi de ambele părţi, la care au fost
prezenţi şi delegaţi ortodocşi;
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Cu prilejul întâlnirilor ţinute la Geneva în decembrie
1972 s-a insistat asupra datoriei pe care o au creştinii şi evreii
de a renunţa la atitudinile exclusiviste din trecut şi la orice
formă de triumfalism, spre a păşi pe calea dialogului.
Punctul de plecare propriu-zis îl constituie Conferinţa
internaţională de la Seelisberg (Elvaţia) din perioada iulieaugust 1947, apreciată ca prima manifestare a dorinţei comune
de apropiere dintre cele două religii. A fost organzată de
Societatea Prieteniei Iudeo-Creştine.
S-a organizat apoi la Bossey, în iulie 1976 o întâlnire
între teologii creştini şi cei mozaici cu titlul: „Biserica şi
poporul lui Israel”, pentru ca o întâlnire similară să aibă loc din
nou la Bossey, între 12-20 august 1968, cu tema: „Situaţia
omului în lumea de astăzi”. La Geneva, în 5 iunie 1968
discuţiile s-au purtat pe platforma elementelor comune de
credinţă. Apoi, între 27-30 mai 1969, la Geneva a avut loc o
consultaţie internaţională la care s-au dezbătut temele:
„Ierusalimul în tradiţia iudaică şi creştină” şi „Educaţia şi
prejudecăţile religioase”.
Evreii şi creştinii s-au întâlnit din nou la Geneva în
perioada 11-13 februarie 1970. Aceasta a fost prima lor
consultaţie publică. Cu acest prilej s-a discutat despre
„Influenţa credinţei asupra păcii şi a problemelor
internaţionale”, precum şi despre „Dreptatea rasială”. Tot în
anul 1970, între 27-30 octombrie, la Lugano, s-a ţinut o
consultaţie care a prilejuit un schimb de vederi asupra
problemelor de interes comun.
În decembrie 1972 reuniunea de la Geneva a studiat
următoarele teme: despre manifestările violente, rasismul în
Africa de Sud, conflictele din Orientul Mijlociu, dreptatea
socială şi Biblia. A urmat consultaţia de la Cartigny, între 2125 ianuarie 1974, iar apoi întrunirea de la Colombo din aprilie
1974.
Între 13-16 ianuarie 1975, la Londra a avut loc colocviul
consacrat examinării relaţiilor religioase dintre creştini şi evrei.
După o întâlnire la Geneva, în 1976, au urmat două consfătuiri
internaţionale în martie 1977 la Lucerna şi în octombrie 1979
la Bucureşti.

64

Au trecut apoi 12 ani până la organizarea celei de-a treia
întâlniri de la Athena în anul 1993. Putem deduce cât de multe
probleme delicate au trebuit înfruntate (Pr. D. Abrudan, art.
cit., p. 65). Pregătirea acestei întâlniri academice de către
partea ortodoxă a reprezentat rodul unei bune colaborări cu
reprezentanţii „Comisiei Iudaice Internaţionale pentru
Întâlnirile Interreligioase” („International Jewish Comunittee
on Interreligion Consultations”). Excelenţele lor Dr. Gerhart
Reiner şi Jean Halpurin, activând în numele Congresului
Mondial Iudaic, au studiat elementele comune ale tradiţiei
celor două religii. Tema principală a întâlnirii a fost:
„Continuitate şi reînnoire”.
Dincolo de această înlănţuire de locuri şi date, poate fi
identificată strădania comună a celor două părţi aflate în dialog,
dar şi tematica aflată în discuţie, prin care s-a încercat
ajungerea la un acord în privinţa acelor problematici care
permit acest lucru.
Concluzii
Prin natura sa dialogul înseamnă deschidere. Cu toate că
s-au înregistrat unele reuşite în această încercare de apropiere
dintre religii, Jean-Claude Basset este de părere că această
realitate este mai corect să nu o denumim ca fiind dialog
interreligios propriu-zis. A încerca să-i determinăm conturul
sau să-i trasăm liniile de forţă ale viitorului său ar fi, de
asemenea, puţin nerealist (Jean-Claude Basset, 1996, p. 503).
Dialogul interreligios poate fi comparat cu un altoi pe vechiul
trunchi al vieţii religioase a umanităţii; problema este de a ştii
dacă altoiul se prinde şi astfel să se reînnoiască roadele
pomului.
Ortodoxia şi iudaismul, ca două dintre religiile
monoteiste angajate în dialogul interreligios, presupun în mod
fundamental un schimb de cuvinte, de idei, de concepte
religioase şi o ascultare reciprocă ce angajează, pe picior de
egalitate, credincioşi de diferite tradiţii religioase.
După o îndelungată perioadă de tentative punctuale mai
mult sau mai puţin fructouase în încercarea de apropiere între
religiile lumii, în anii ’70 putem constata o veritabilă explozie a
dialogului interreligios la nivel internaţional, atât bilateral, cât
şi multilateral.
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Mai puţin spectaculos, dar mai realist, un dialog de bază
sau cel puţin pe plan local se dezvoltă peste tot în lume, acolo
unde comunităţile religioase diferite coexistă, iar în ţara noastră
se poate constata încercarea de dialog realizată între Biserica
Ortodoxă Română şi cultul mozaic, atât înainte, cât şi după
1989. Dezvoltarea contemporană a dialogului este direct legată
de existenţa agenţilor internaţionali ai întâlnirilor dintre religii.
Departe de a fi o dezvoltare care se înscrie în
continuitatea tradiţiilor religioase, dialogul creştino-iudaic este
impus din exterior, sub presiunea mutaţiilor din lumea
contemporană, în mod particular în Occident. Printre
elementele decisive ale şocului contemporan asupra vieţii
religioase pot fi menţionate: pluralismul confesional, politic şi
filosofic ce caracterizează societăţile actuale, secularizarea care
tinde să progreseze pe întreaga planetă, relativismul gândirii
filosofice, care renunţă la orice afirmaţie univocă de adevăr,
precum şi alte fenomene care fac întâlnirea dintre religii tot mai
de neoprit.
Viitorul dialogului bilateral creştino-iudaic se întrevede
a fi, pe viitor, unul fructuos, şi datorită reconsiderării de care se
bucură Persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos,
recuperată, după două mii de ani de poporul evreu tot mai mult.
A apărut, nu de mult timp, gruparea aşa-numiţilor evrei
mesianici care stau într-un dialog strâns cu fraţii lor creştini,
luând în discuţie personalitatea Mântuitorului şi rolul Său în
istoria mântuirii neamului omenesc. Toate acestea ne fac să
credem că şi în perioada ce va urma, legăturile dintre cele două
religii monoteiste, care au atât de multe lucruri în comun, vor
deveni tot mai puternice.
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EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ PRIN
STRATEGIA LIMITEI ABSURDE
Maria -Tereza Pirău
Universitatea de Nord - Baia Mare
Abstract: One of the definitory characteristics of the didactic
strategy is it's logical structure. According to this cryteria, the
didactic strategies were classified into: inductive, deductive,
analogycal and transductive ones. This paper sets it's goal in
presenting an innovative strategy, which I callled "The Absurd Limit
Strategy" as it involves a structure of reasoning analogycal to the
"demonstration by abridgement to absurd". This strategical demarche
is applicable in values education. Considering that interculturality is
a manifesting form of the contemporany ethos, through which one
transmits a set of ethical values requested by our world, that tends
toward globalisation - tolerance, solidarity, comprehension, peace,
pluralism, so on - the Absurd Limit Strategy can be used in
Intercultural Education.
Keywords: didactic strategy, values education, interculturality,
globalisation, Absurd Limit Strategy.

1. Descrierea strategiei
Strategia limitei absurde pe care o propun pentru
educaţia interculturală mi-a fost inspirată de ideile lui Socrate,
Platon, I. Kant, E. Geissler, O.Reboul şi, nu în ultimă instanţă,
de modelul logic al demonstraţiei prin absurd.
Aşa de pildă, potrivit lui E. Geissler, în realizarea
educaţiei axiologice trebuie realizate, între alte condiţii,
scoaterea în evidenţă a deciziilor şi comportamentelor lipsite
de consistenţă şi stabilitate axiologică şi provocarea unei
experienţe de trăire a valorii;
La rândul său, O. Reboul evocă argumentul a
contrario de inspiraţie platonică care rămâne un mod eficient
de-a defini şi întemeia valorile. În acest tip de argumentare, se
pleacă de la ceea ce, prin consens general, nu poate fi
considerat dezirabil. Căci – scrie Reboul – “dacă întrebăm pe
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cineva ce este dreptatea îi va fi, fără îndoială greu să răspundă.
Dar, dacă va fi întrebat ce este injustiţia, va şti, căci fiecare
recunoşte injustiţia întotdeauna şi oriunde” (Reboul, O., 1991,
pg.11, s.n.). Pe scurt, acest mod de-a proceda are darul de-a
lumina valorile prin contrast şi de-a le face astfel inteligibile.
Să amintim şi faptul că rolul daimonionului socratic –
aşa cum l-a conceput filosoful grec e negativ şi nu pozitiv: în
sensul în care zeul lăuntric - conştiinţa morală - nu spune
purtătorului său ce trebuie să facă, ci numai ceea ce nu trebuie
să facă.
Deşi are elemente comune cu argumentul a contrario
strategia limitei absurde este mai mult decât o metodă de
argumentare.
Ea include un evantai de metode, mijloace, forme de
organizare şi un anumit stil comunicaţional bazat pe ascultare
activă.
Strategia limitei absurde debutează cu o amenajare a
condiţiilor învăţării sub forma unei probleme care incită elevii
la tatonări şi formulări de ipoteze. Este de preferat ca modul de
formulare al problemei să ia o formă narativă, în acest caz,
obţinerea experienţei de trăire a valorii fiind mult mai
probabilă.
În raport cu problema pusă de profesor, elevii sunt
încurajaţi să formuleze ipoteze. Punctul culminant al strategiei
este verificarea ipotezei false: profesorul propune generalizarea
acesteia ca şi cum ea ar fi corectă, ceea ce duce la o
restructurare a situaţiei problematice, astfel încât aceasta să
permită descoperirea soluţiei de către elevi.
Ca urmare, strategia pe care am numit-o a limitei
absurde presupune următorii 5 paşi:
1. amenajarea situaţiei de plecare şi formularea
problemei (tip încercare şi eroare);
2. elaborarea şi emiterea ipotezelor;
3. verificarea ipotezei false (printr-un tip de
raţionament analog cu reducţia la absurd) şi
restructurarea situaţiei problematice;
4. descoperirea unei certitudini
5. interpretarea rezultatului şi concluzia.
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Pe lângă problematizare şi descoperire, strategia
propusă include şi alte metode cum sunt: conversaţia euristică,
dezbaterea, exerciţiul empatetic, jocul de rol, analiza cazului,
prezentarea narativă a conţinutului (povestirea), ş.a.
În funcţie de pregătirea psihopedagogică a dascălului
pot fi inserate elemente de psihodramă, sociodramă, debate,
etc.
Mijloacele de învăţământ în educaţia valorilor sunt,
mai ales, psihologice. Portrivit lui Geissler (1977) aceste
mijloace sunt: încurajarea, blamul, somaţia, pedeapsa, jocul,
competiţia, munca. Mijloacele de învăţământ, în sensul dat
termenului în literatura noastră, nu sunt implicate în mod
deosebit de strategia pe care o propun. Dacă există un domeniu
al educaţiei în care cu siguranţă maşina nu-l poate înlocui pe
om sau în care, spre a-l cita pe J.Piaget, maşina nu poate decât
să “suplinească un indezirabil caracter mecanic al funcţiunii
profesorului” (Piaget, J., 1972, pg.69) acesta este domeniul
educaţiei axiologice.
Forma principală de organizare a activităţii este
munca pe echipe, dar ea e alternată cu studiul individual (al
sarcinii ce precede dezbaterea în grup) şi cu activitatea frontală
care survine o dată cu verificarea ipotezei false şi restructurarea
situaţiei problematice.
Rolul profesorului este, în principal, acela de animator
şi catalizator al activităţii elevilor. Chiar dacă el este cel care
propune sarcinile şi regulile jocului profesorul are întotdeauna
grijă să obţină acordul elevilor. Regulile trebuie să servească
demersului euristic, adică găsirii soluţiei la problema propusă.
De asemenea, e important ca profesorul să se folosească cât
mai mult de elevii săi pentru a degaja concluziile.
Înainte de-a trece la ilustrări concrete mi se pare
necesar să formulez o restricţie. Dacă este posibil să creăm
contexte generative de transfer emoţional şi cognitiv (ceea ce
vrea, de fapt să demonstreze strategia pe care o propun) în
schimb, voinţa subiectului impune constrângeri. Rămâne
întotdeauna la latitudinea celui educat să decidă, prin sine
însuşi, ceea ce va face în continuare.
Strategia
implică
exerciţiul
sentimentului
responsabilităţii: se propune o valoare şi sunt conştientizate
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consecinţele distrugerii ei, fie prin indiferenţa noastră, fie
datorită lipsei virtuţii care corespunde - în plan psihologic acelei valori. Astfel, prin utilizarea strategiei limitei absurde în
educaţia valorilor se formează la elevi deprinderea de-a
anticipa consecinţele propriilor alegeri.
De fiecare dată când am utilizat această strategie
efectul a fost acelaşi: obţinerea asentimentului, a adeziunii,
manifestarea preferinţei elevilor/studenţilor pentru valoarea
aflată - prin absurd - în pericolul de-a fi distrusă.
De aici şi până la cultivarea virtuţii corespunzătoare
valorii rămâne un pas de făcut. Personal, cred că acest pas ţine
de domeniul libertăţii subiectului şi că trebuie să-i acordăm
această libertate.
2. Ilustrare concretă : “Greierele şi furnica”
Ilustrarea pe care o propun am aplicat-o elevilor de
gimnaziu şi mi-a fost inspirată de O.Reboul. Vorbind despre
ceea ce el numeşte “pedagogia secretului” ( utilizată de marii
maeştri ai antichităţii: Socrate, Platon, Iisus) filosoful francez
al educaţiei consideră că aceasta “nu este apanajul câtorva
maeştri mai mult sau mai puţin esoterici” şi că, dimpotrivă, ea
s-ar putea aplica inclusiv învăţământului contemporan. Aşa de
exemplu “se poate începe prin a citi elevilor “Greierele şi
furnica” întrebându-i cine are dreptate. Apoi, se poate continua
prin a-i face să citească ei înşişi fabula dând dreptate când
greierului când furnicii; a provoca apoi o dezbatere, fără a da
niciodată răspunsul care, fără îndoială, nu există. Da, a motiva
elevii prin enigmă făcându-i să caute până când înţeleg, în cele
din urmă, că secretul se găseşte în ei înşişi” (O Reboul, 1991,
pg. 56).
Cum se va vedea, strategia pe care o propun e diferită:
ea provocă elevii să dea răspunsul şi să conştientizeze
consecinţele absurde ale absolutizării acestuia. Pentru a arăta
asemănarea şi diferenţa dintre strategia propusă şi “pedagogia
secretului” la care face referire Reboul, voi valorifica acelaşi
motiv al fabulei lui La Fontain.
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Scop: formarea atitudinii corespunzătoare toleranţei
ca valoare.
Obiective afective:
- receptarea valorii (elevii vor recunoaşte faptul că
suntem diferiţi - prin înclinaţii, opinii, mod de viaţă);
- asentimentul (elevii vor recunoaşte avantajul faptului
de-a fi diferiţi, al diversităţii);
- valorizarea toleranţei (elevii vor recunoaşte toleranţa
ca valoare şi vor respinge intoleranţa).
Potrivit convingerii mele, în educaţia axiologică, e
preferabil ca obiectivele să rămână, pentru elevi, implicite.
Strategia limitei absurde îşi atinge efectul cu condiţia ca elevii
să fie luaţi prin surprindere şi să li se permită să descopere ei
înşişi consecinţele profunde ale întregului demers al lecţiei.
Conţinut: fabula “Greierele şi furnica” de La Fontaine
Timp necesar: 50 minute
Materiale necesare: textului fabulei, câte un exemplar
pentru fiecare elev
Demers strategic:
Se comunică elevilor faptul că vor participa la un joc
didactic în care îşi vor asuma rolul unor personaje dintr-o
fabulă.
Se distribuie textul. Se cere elevilor să facă întâi
lectura fabulei în mod individual încercând să-i înţeleagă
mesajul. Apoi, la cererea profesorului, fabula este lecturată cu
voce tare, de câteva ori, pe roluri. La fiecare nouă lectură
profesorul le sugerează elevilor ca, prin intonaţie şi accent, să
surprindă altă gamă de sentimente pe care le trăiesc personajele
(furnica: indignare, revoltă, furie, dispreţ; greierele: teamă,
umilinţă, nedreptate, revoltă).
Acest exerciţiu empatetic e important pentru a arăta
elevilor varietatea stărilor şi a punctelor de vedere pe care le
presupune o situaţie morală, faptul că niciodată doi oameni
care sunt, din punctul de vedere al unui al treilea, în aceeaşi
situaţie, nu sunt de fapt în aceeaşi situaţie.
Se constituie apoi două grupe: grupa furnicilor şi
grupa greierilor. Se cere fiecărei grupe ca, plecând de la

72

pretextul fabulei, să conceapă câte o scrisoare adresată
celeilalte grupe. Scrise în numele personajului reprezentat de
către fiecare grupă, scrisorile trebuie să pledeze cauza acestuia
şi, mai ales, să facă inteligibil punctul său de vedere părţii
adverse.
Se va face lectura scrisorilor, apoi se cere elevilor să
fie pregătiţi să intre în dialog cu câte un reprezentant al grupei
adverse interpretând spontan rolul personajelor. În sfârşit, se
organizează o dezbatere pentru a afla cine are dreptate.
Descrierea punctului culminant: restructurarea
situaţiei problematice, descoperirea limitei absurde
Deşi cea mai mare parte a orei este dedicată
tatonărilor este nevoie de acest antrenament prelungit pentru a
determina grupurile să devină uşor partizane în susţinerea
atitudinii corespunzătoare rolului asumat şi să se cristalizeze
raportul de forţe, ca urmare a argumentelor exprimate. Numai
pe această bază se poate ajunge la restructurarea situaţiei
problematice şi declanşarea emoţiei.
În general, argumentele converg spre a da drepatate
furnicii. Ea este purtătoarea câtorva virtuţi fundamentale:
hărnicie, responsabilitate, are spirit economic şi e prevăzătoare.
În plus, ea întruchipează foarte bine modelul moral totalitar
care ne-a fost inoculat şi care răzbate simptomatic în alegerile
copiilor noştri. Argumentele greierilor sunt în general
hedoniste: ei au creat voie bună, au uşurat munca, au asigurat
divertismentul în orele de odihnă ale harnicelor furnici.
Când raportul de forţe este în favoarea furnicii
profesorul restructurează problema sub forma unei sentinţe:
“Da, cred că furnicile au dreptate: nu trebuie să încurajăm
lenea”. Încălziţi de disputa precedentă elevii reacţionează
emotiv: grupul furnicilor jubilează, greierii sunt dezamăgiţi.
Când polarizarea sentimentelor la cele două grupe e maximă,
profesorul se adresează furnicilor pe un ton calm (fără
culpabilizare, fără ironie): “Va trebui doar să acceptaţi că deacum inainte veţi trăi într-o lume fără muzică. Ea a dispărut,
nu mai există nicăieri, nici la radio, nici la televizor; nu mai
există discuri, casete şi, evident greierii şi păsările nu mai
cântă; pentru că, greierii, în această poveste, simbolizează
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muzica. Pe ea am judecat-o. Despre ea trebuia să decidem
dacă e de vreun folos sau nu. Voi aţi decis. O binefăcătoare
linişte se va aşterne peste lumea noastră. Veţi munci fără să
împărţiţi cu nimeni agoniseala voastră, în deplină linişte, fără
muzică, de dimineaţa până seara şi de seara până dimineaţa.
Lumea voastră e de-acum, populată de fiinţe aidoma vouă,
care fac aceleaşi lucruri ca şi voi, gândesc la fel, trăiesc la fel.
Desigur, e o lume liniştită şi bănuiesc că de aceea aţi ales-o”.
La început surprinşi, elevii sfârşesc prin a protesta
împotriva unui astfel de final. Grupul furnicilor spune de
regulă: “Dar aşa nu vrem!”
Cu un prilej, când am organizat împreună cu studenţii
o astfel de oră de dirigenţie la clasa a VI-a, mi s-a întâmplat ca
unul dintre elevi, reprezentant al furnicilor, să spună: “Nu-i
nimic, vom învăţa noi să cântăm.” I-am răspuns că există, întradevăr, această posibilitate numai că, în acest caz, problema se
reia de la capăt: cu timpul, furnicile se vor diviza în furnici
muncitoare şi furnici cântătoare, adică furnici/furnici şi furnici/
greieri. Pe scurt, în acest caz, problema e doar amânată, nu
rezolvată.
Elevii trebuie ajutaţi să descopere cât de mult datorăm
faptului că suntem diferiţi şi cât de greşit este a-l judeca pe
celălalt exclusiv potrivit măsurilor noastre. Ei trebuie provocaţi
să refacă raţionamentul, imaginându-şi o lume exclusiv a
greierilor şi conduşi să descopere că şi una şi alta dintre lumile
acestea sunt absurde şi că în realitate nici ei nici nimeni nu- şi
doreşte să trăiască în ele.
Concluzii
Potrivit criteriului structurii logice strategiile didactice
au fost împărţite în inductive, deductive, analogice şi
transductive. Lucrarea de faţă propune un demers strategic
inedit, pe care l-am numit strategia limitei absurde întrucât
presupune, o structură a raţionamentului analoagă
demonstraţiei prin reducţie la absurd.
Am considerat acest demers strategic aplicabil cu
deosebire în educaţia valorilor. Întrucât interculturalitatea este
o formă de manifestare a ethosului contemporan prin care se
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transmite un set de valori etice revendicate de lumea noastră ce
tinde spre globalizare - toleranţa, solidaritatea, înţelegerea,
pacea, pluralismul, ş.a. – strategia limitei absurde poate fi
utilizată în educaţia interculturală.
Strategia limitei absurde pe care o propun ca
modalitate posibilă pentru formarea valorilor interculturalităţii
- constă într-un fel de raţionament înveşmântat în formă
narativă care vizează două efecte: un efect cognitiv şi unul
afectiv. Ambele sunt necesare în educaţia valorilor.
Efectul
cognitiv
se
datorează
structurii
raţionamentului care aminteşte de demonstraţia prin reducţie la
absurd.
Raţionamentul prin reducţie la absurd este utilizat în
logică şi matematică. El se bazează pe două dintre principiile
logicii clasice: principiul noncontradicţiei şi principiul terţului
exclus. Esenţa acestui tip de raţionament constă în a deconstrui
unul dintre două enunţuri contradictorii, dovedind, pe această
cale, faptul că celălalt enunţ este acceptat în sistemul dat de
propoziţii.
Desigur, în educaţia axiologică este vorba despre
judecăţi de valoare şi nu despre judecăţi logice. Dar, dată fiind
structura bipolară a valorii (valoare/ nonvaloare), se poate
ajunge la iluminarea cognitivă a zonei binelui tocmai prin
delimitarea prealabilă a răului. Acest lucru îl permite strategia
propusă: stabilirea unei certitudini cu privire la ceea ce este
indezirabil din punct de vedere etic.
Din punct de vedere afectiv strategia propusă
declanşează două stări: surpriza şi sentimenul absurdului.
Crearea unui efect de surpriză este posibilă datorită modului de
structurare al strategiei: în prima fază, problema este favorabilă
tatonărilor, nu lasă să se întrevadă scopul urmărit de către
profesor. Acum, problema sugerează două vaiante de răspuns,
ambele legitime, iar subiecţii au sentimentul că sunt angajaţi
într-o competiţie în care câştigă cel ce emite răspunsul cel mai
bine argumentat. Acest exerciţiu este valoros în sine: el
dezvoltă nevoia de-a argumenta alegerile, sugerează
relativitatea opţiunilor valorice, legitimitatea negocierii lor,
dezvoltă o atitudine critică faţă de valori. Atfel, pentru fiecare
dintre cele două opţiuni sunt aruncate în joc argumente şi
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contraargumente. Pe acest fundal, apare nevoia imperioasă a
unui reper axiologic. Acest reper e descoperit datorită
reamenajării situaţiei problematice de către profesor. “Reperul”
nu e o regulă care indică ceea ce trebuie făcut ci, el indică –
asemenea daimonionului socratic - ceea ce nu trebuie făcut,
ceea ce, odată săvârşit, frizează absurdul.
Sentimentul absurdului apare în momentul
conştientizării unui efect pe care, în fond, nu-l doreşte nimeni.
Iar ceea ce e surprinzător pentru subiecţi este că nu se
gândiseră la el.
Surpriza este cu atât mai mare cu cât profesorul şi-a
jucat mai convingător rolul imparţial, luând în serios fiecare
argument emis. În termenii dezbaterii iniţiale soluţia era
negociabilă, deci fiecare putea avea, în felul său, dreptate.
Tocmai în acest context profesorul aduce în discuţie ceea ce,
întrucât e absurd, devine inegociabil: e evident, de pildă, că
nimeni nu doreşte să trăiască într-o lume fără muzică.
Aplicând astfel de strategii, elevii învaţă să-şi
întemeieze anticipativ alegerile, derivând în prealabil
consecinţele lor. Învaţă că purtăm răspunderea consecinţelor
faptelor noastre. Învaţă că regulile, ca şi valorile, trebuie mereu
repuse în chestiune. Învaţă că există o limită absurdă a oricărei
reguli şi că atitudinea care obiectivează această limită este
fanatismul.
Învaţă că uneori - spre a spune după Piaget - nimic nu
e mai imoral decât să crezi prea mult în morală şi că “un
minimum de umanitate valorează mai mult decât toate
regulile”.
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CULTURA CA OBIECTIV AL „PROGRAMULUI DE
VECINĂTATE REPUBLICA MOLDOVA – ROMÂNIA”
drd Mariana Ţîbulac
Facultatea de Istorie, USM
Abstract: I have tried in this study to present succinctly the
importance of cultural factors. I have underlined the role of culture in
contemporary society, showing through this the priority of cultural
identity as opposed to national identity. The existence of a series of
scientific work and periodicals, cultural foundations, legal acts that
describe cultural collaboration with other states, etc., have made this
article possible. A study is proposed to promote cultural dialogue,
without taking account of geopolitical interests, economics, etc., in
this way showing the contribution of culture to the process of Eurointegration. The actual role of artists, writers, painters, musicians,
artistic people, is to rediscover their identity in Europe through what
they do. The reason they are considered the “message bearers” of
Euro-integration through culture, culture becoming one of the most
important parts of a free collaboration between all the countries in
Europe.
Keywords: cultural factors, contemporary society, identity,
national identity, Euro-integration.

Actualmente programele de vecinătate au scopul de a
contribui la soluţionarea problemelor comune, de a crea
condiţii pentru o mai bună vecinătate, de a evita apariţia unor
noi linii de divizare pe continent,etc. 1 Aceste principii sunt de
ordin general. Însă procesul de elaborare a “Programului de
vecinătate Republica Moldova – România” ne permite să
urmărim cum se traduc în fapt aceste deziderate. Extinderea
Uniunii Europene a determinat o evoluţie accelerată a tuturor
activităţilor ce ţin de cooperarea transfrontalieră. Programele
de vecinătate (fie în sfera economică, fie ştiinţifico-culturală,
etc.,) reprezintă o iniţiativă a Comisiei Europene, scopul căreia
este de a crea instrumente viabile şi eficiente în acest domeniu.
Una din direcţiile prioritare ale “Programului de Vecinătate
Republica Moldova – România”, este dezvoltarea culturii.
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Deşi această componentă a fost una dintre cele mai vechi
responsabilităţi ale statului în multe sisteme politice europene,
ea rămâne o apariţie relativ recentă în ierarhia profesională
(politică sau administrativă).2 Poate părea surprinzător cît de
mult este gata să investească un stat în promovarea gloriei sale
prin intermediul culturii. Astăzi în faţa întregii Europe se
conturează un şir de obiective de ordin mult mai general. Unul
din scopurile politicii culturale a oricărui stat, este de a
consolida societatea în faţa stresurilor cu care aceasta se
confruntă.
Cultura, considerată ca obiectiv al acestor programe, a
jucat întotdeauna un rol fundamental în susţinerea dezvoltării
politicilor privitoare la forţa de muncă, ca şi pentru creşterea
economică şi dezvoltarea durabilă, şi mai are, de asemenea, un
rol foarte important şi în privinţa diminuării excluziunii şi
marginalizării sociale. România, alături de alte state, este de
părerea că diversitatea culturală reprezintă un factor important
pentru asigurarea pluralismului, democraţiei, coeziunii sociale,
şi a identităţii societăţilor şi indivizilor, precum şi a dialogului
social. Această idee va fi inclusă ca bază în viitoarea Convenţie
pentru Diversitate Culturală Europeană. Viitoarea Convenţie va
constitui un instrument esenţial pentru asigurarea dezvoltării
diferitelor culturi, asigurând echilibrul între libera mişcare a
bunurilor şi serviciilor culturale, şi protecţia necesară pentru
cultura minorităţilor.3
Opinia divizată asupra identităţii culturale şi naţionale
este deosebit de importantă, mai ales în societăţile
multiculturale, pentru marea lor necesitate de a cultiva
sentimentul comun al apartenenţei între diversele ei comunităţi.
Tânăra democraţie multi-etnică şi multi –lingvistică, apărută
după 1991, în cadrul Republicii Moldova, precum şi
suveranitatea şi independenţa ei, au pus capăt contraverselor
din teritoriu asupra identităţii culturale şi naţionale. Deci orice
cultură este creată prin prismă istorică, mai ales că istoria
recentă a limbii moldoveneşti (idem limba română) în
Republica Moldova este de o importanţă esenţială pentru
înţelegerea incertitudinilor privind identitatea naţională şi
culturală a republicii la începutul secolului - XXI. În acest sens,
în ciuda tuturor dificultăţilor interne, Moldova încearcă astăzi
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să se apropie tot mai mult de restul Europei, iar cultura a
început deja să joace partida sa importantă pentru destrămarea
izolării Moldovei ca ţară ce caută să obţină integrarea în larga
comunitatea europeană iniţiind relaţii de colaborare atât cu
România cît şi cu alte state.4 În mod natural, Moldova începe să
aibă relaţii strânse cu România (prin programul ei anual de
cooperare care include restaurarea patrimoniului, sprijinul
pentru artele scenice, inclusiv echipament pentru teatre, donaţii
de cărţi pentru bibliotecile publice, cât şi instrumente muzicale)
şi există speranţa că aceste relaţii se vor lărgi şi mai mult pe
viitor, fapt enunţat şi prin acordul cultural reînnoit între
Moldova şi Ucraina, care nădăjduim că nu va zăbovi prea
mult. Recent Moldova a devenit un participant foarte activ al
proiectului MOSAIC al Consiliului Europei. În cadrul acestuia,
factori culturali de decizie şi administratori au luat parte la
seminarele multilaterale privind finanţarea şi sponsorizarea
culturii, condiţiile de lucru pentru artişti şi diversitatea
culturală. Aceste întâlniri le-a oferit posibilitatea să consolideze
relaţii, să schimbe informaţii, să-şi împărtăşească experienţa cu
colegii lor din alte ţări participante la acest proiect.
Ca şi Consiliul Europei, Fundaţia Culturală Europeană
promovează activităţile culturale şi educaţionale, precum şi
cercetarea „naturii multinaţionale a caracterului european”.5 De
rând cu acestea, Teatrul Naţional de Operă şi Balet a devenit un
bun ambasador al Moldovei atât în România cît şi în Europa
occidentală, traseu ce poate fi urmat şi de Filarmonica
Naţională, Sala cu Orgă, etc.
Poate fi considerat important faptul că, cât timp statele
nou independente din Europa de Est şi Centrală sunt în
căutarea unor politici alternative, situaţii comparate şi parteneri
de schimb cultural, ele nu trebuie să se orienteze exclusiv după
Europa de Vest, dar să continue să-şi împărtăşească experienţa
şi ideile între ele. Lucru evidenţiat şi de misiunea Programului
Politici Culturale, precum şi Institutul pentru o Societate
Deschisă, Artă şi Cultură, etc. Organizate sub egida Fundaţiei
Soros - Moldova, acestea au menirea de a contribui la
implimentarea şi dezvoltarea pe baze democratice a unei
politici culturale eficiente si flexibile care va profita de
avantajele economiei de piaţă pentru a sprijini, a promova şi a
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proteja valorile culturale. Scopul acestor programe este de a
sprijini dezvoltarea strategiei culturale a Republicii Moldova
sub aspecte de finanţare a culturii, descentralizare culturală,
structurare eficientă a managementului cultural şi dezvoltare a
infrastructurii culturale propriu – zise, precum şi alte chestiuni
ce vizează consolidarea integrării. Metoda de lucru tipică
pentru Fundaţie este consultaţia cu grupe de interes, analiza
necesităţilor lor, apoi oferirea unei anumite asistenţe în formă
de proiect de finanţare.
Privind în viitor, cultura atât în Moldova, cât şi în
România, va concura inevitabil pentru atenţia oamenilor şi
implicarea în cu totul alte activităţi şi va miza în ultimă instanţă
pe abilitatea lor de a crea şi susţine propriile lor oportunităţi.
Însă criza de informaţie în Republica Moldova s-a simţit în
toate timpurile, iar nevoia de informare şi de cultură este din ce
în ce mai mare.
Rolul de comunicaţie culturală al mass-mediei, audiovizualului, şi presei, este decisiv şi necesită a fi dezvoltat în
coordonare cu instituţiile culturale, ONG-urile şi artiştii.6
În capitala României regulat se desfăşoară festivalul
Târgului Internaţional de Carte. Eveniment devenit, după 1989,
un reper preţios pentru profesioniştii domeniului şi pentru toţi
iubitorii de literatură. Editurile basarabene ca Polirom,
Albatros, Arc, Ştiinta, Litera, Cartier, Museum, Prut
Internaţional, atestă o etapă nouă în activitatea editurilor
noastre. Şi anume, preocuparea pentru consolidarea propriului
prestigiu prin atragerea unor nume de prim-plan ale literaturii
române contemporane. Este cea mai convingătoare dovadă că
integrarea culturală românească nu mai seamană cu recuperarea
unor naufragiaţi, ci că se face in ambele sensuri. Editurile
basarabene au difuzat cu mult succes printre participanţi, la
orice târg de carte, diverse numere ce reprezintă în diverse
interviuri, anchete si analize sociologice peisajul editorial din
Republica Moldova, inclusiv rolul statului in "promovarea"
literaturii autohtone. Acţiuni culturale de acest gen au loc şi în
sediul Ambasadei României la Chişinău, care a lansat o nouă
iniţiativă de susţinere a oamenilor de creaţie, intelectualilor şi
tuturor meşteşugarilor din ţara noastră. La sediul Ambasadei
fiind amenajată o sală specială care va deveni pe parcurs o casă
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a tuturor românilor de pretutindeni, aici urmînd să se
desfăşoare diverse manifestări culturale (lansări de carte,
vernisaje de pictură) care vin să confirme existenţa spirituală
romănească în spaţiul pruto – nistrean .7
"Declarăm cu toată responsabilitatea şi în cunoştinţa de
cauză că acest stat, insolvabil si falimentar la toate capitolele,
nu poate exista de unul singur şi, cu atit mai mult, nu se poate
integra de unul singur în structurile europene şi euro-atlantice.
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană ar fi
posibilă doar în cazul când acest teritoriu va (re)deveni parte
integrantă a Statului Unitar Român", se spune într-o declaraţie
adoptată în şedinţa de constituire a Comitetului Român pentru
Integrare .8
Problema colaborării internaţionale a Republicii
Moldova este de o deosebită actualitate, având o conotaţie
ştiinţifică, teoretică, culturală şi politică cu implicaţii proprii.
Cu timpul au fost coordonate şi aprobate mai multe programe
de acţiuni comune cu România precum şi cu alte state. S-au
făcut schimb de studenţi, fiind înmatriculaţi ca bursieri un
număr amplu atât la studii liceale cât şi universitare. Există
deci o colaborare fructuasă în problemele legate de organizarea
şi modernizarea învăţămîntului la toate formele, şi anume,
schimb de delegaţii a specialiştilor, de informaţii şi experienţă
privind sistemele naţionale de învăţămînt, elaborarea şi
armonizarea programelor şi manualelor de studii, atît şcolare
cît şi cele universitare.9 Analiza procesului de colaborare dintre
Republica Moldova şi România denotă că pentru a consolida
relaţiile dintre cele două state frăţeşti a fost nevoie ca ambele
părţi să depună mari eforturi diplomatice şi politice întru
estomparea divergenţelor şi promovarea unui dialog constant,
care să stimuleze aceste relaţii reciproce. Actualmente este
absolut necesară dezvoltarea relaţiilor diplomatice, relaţii
întemeiate pe valorile comunităţii de limbă, de neam şi de
istorie, pe respect şi asistenţă reciprocă în domeniul politic, cît
şi în scopul integrării culturale şi economice. În vizita sa la
Chişinău, Mihai Răzvan Ungureanu a reiterat că „pentru a fi o
ţară europeană, nu este suficientă doar retorica. Republica
Moldova trebuie să convingă Europa nu prin vorbe, ci prin
fapte. Cred că Moldova poate face faţă exigenţelor. Nu oamenii
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politici au făcut Europa, ci intelectualii, oamenii de cultură,
care au intrat mai apoi în cultură. Europa politică este Europa
valorilor culturale, o Europă a progreselor obţinute în
realizarea obiectivelor integrării.” .10
Cât priveşte contextul valorilor culturale naţionale şi în
raport cu acestea, problematica actuală vizează starea limbii
populaţiei autohtone majoritare, care pare a fi una dintre cele
mai acute. Limba cel mai important element al identităţii unui
popor, starea limbii acestui neam fiind un prim indiciu asupra
stării culturii .11 Perioada de renaştere naţională şi culturală de
după 1989, a şi generat ideea promovării acestui proiect
arătând că dialogul intercultural poate avea loc numai la nivel
cultural, lipsit de interesele economice, politice, rasiale,
naţionale, etc. Astfel, conservarea limbilor naţionale este vitală
nu din cauza că ele exprimă conştiinţa naţională – deseori în
aceste limbi se vorbea cu mult înainte că noţiunea de patrie să
fi devenit o noţiune de bază – ci pentru că limbile nu reprezintă
altceva decât bogăţia gândirii şi a modului de exprimare
europeană .12
Deci, valorificarea potenţialului – sau mai degrabă,
susţinerea indivizilor în efortul lor de a se realiza ca
personalităţi prin limbă, sau prin orice altceva – este unul din
principalele scopuri ale acestui proiect în domeniul politicilor
culturale româneşti. Artiştii sunt cei ce şi-au propus să
promoveze dialogul cultural, fără să se ţină seama de
interesele geopolitice, economice etc., contribuind astfel la
procesul de eurointegrare prin intermediul artei13. O mare
parte din aceste responsabilităţi revin şi sistemului de educaţie.
După cum am menţionat mai sus, acesta are o influenţă mai
lejeră, prin intermediul radio–televiziunii, bibliotecilor,
arhivelor şi noilor tehnologii. Bibliotecile, în timpul de faţă,
sunt deosebit de vitale acolo unde oamenii nu dispun de bani
pentru a–şi cumpăra cărţi, publicaţii periodice, casete sau CD–
uri (discuri). Biblioteca publică poate deveni punctul central al
vieţii unui cetăţean european dornic de cunoştinţe, oferind
acces la cunoştinţele pe care nici o bibliotecă privată nu le va
putea furniza. Atât în viaţa culturală a Republicii Moldova, cât
şi a României, arta profesionistă şi cea produsă de amatori s–au
dezvoltat întotdeauna în paralel. Pe teritoriul Moldovei
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majoritatea institutelor ştiinţifice cât şi cele culturale au fost
fondate încă în perioada URSS şi destinate rezolvării unor
sarcini unionale. Ca obiectiv al programului cultural se pune
problema modificării radicale a activităţii acestui
gen de
instituţii, deoarece mulţi savanţi nu au învăţat deocamdată să
lucreze în condiţii noi, astfel făcându-se simţită necesitatea
perfecţionării managementului cultural-ştiinţific, în scopul
bunăstării prosperării lui. 14
Programele democratice de cooperare trebuie să ţină
cont de tangenţele existente între cultură şi industria mică, care
nu numai că contribuie în mod semnificativ la crearea locurilor
de muncă şi la apariţia prosperităţii, ci de asemenea imprimă
culturilor locale un caracter propriu şi vitalitate .15 Astfel, este o
greşeală de neiertat ca programele de susţinere a culturii să fie
axate în întregime pe instituţiile mari sau pe oameni de cultură
cu renume. Ceea ce contează, din mai multe considerente, este
faptul de a păstra diversitatea culturii, păstrând legătura
existentă între oameni şi moştenirea lor culturală şi exploatând
la maximum capacităţile lor creative, indiferent de contextul
lor economic în care activează.
În cadrul dialogului internaţional, cultura devine parte din ce
în ce mai importantă a acestuia datorită elementelor sale
constitutive precum ar fi mutualitatea şi calitatea ei de mesager
mondial. Prin contribuţia sa la cunoaşterea şi respectarea
valorilor comune ale culturii şi civilizaţiei româneşti cu accent
pe democraţie, pluralism şi interculturalitate, „programul de
vecinătate” analizat, rămâne a avea un rol remarcabil în
formarea competenţelor de tip european necesare la moment
noii generaţii.
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EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ. ASPECTE ALE
PREDĂRII/ÎNVĂŢĂRII DISCIPLINELOR
TEHNICE DIN PERSPECTIVĂ
INTERCULTURALĂ
Carmen Bal
Universitatea Tehnica din Cluj Napoca
Abstarct: The intercultural education is addresses to all
students and search to open the sensibility, the respects and the
diversity, the tolerance and solidarity. He corresponded to a new
ideology option and politics who far away by the absence of the clear
choice in the systems of values make this options for prepared the
futures citizens for a new harmonious life in the multicultural society.
Keywords: intercultural education, multicultural society,
group cooperation, teaching methods.

1. Noţiuni introductive
Europa contemporană se caracterizează tot mai mult
prin extinderea componentei sale interculturale, astfel încât
aceasta din urmă, a devenit o componentă structurală şi nu doar
una conjuncturală. Întâlnirea reală sau virtuală a culturilor
aduce în prim-plan probleme ale căror rezolvare impune
reorientarea sau chiar restructurarea organizării instituţionale
dinspre viziunea multiculturală (a juxtapunerii culturilor) spre
viziunea interculturală (a interferării creative a culturilor).
Educaţia interculturală a fost susţinută de multiple
organisme internaţionale, constituind un suport acţional în
multe state democratice din lume.
Educaţia interculturală nu este considerată o ştiinţă
sau o nouă disciplină, ci o nouă metodologie ce îşi caută
reperele teoretice şi praxiologice de integrare a datelor
psihologice, sociologice, antropologice, istorice, politice în
spaţiul educaţional.
Conceptul de ,,interculturalitate” a fost dezvoltat în
numeroase activităţi ale Consiliului Europei, în special, în
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studiul ,,Formării cadrelor didactice din învăţământul dedicat
copiilor emigranţi”.
Termenul de ,,intercultural” este vehiculat în spaţiul
educaţional european pentru a caracteriza dobândirea de către
elev/student a structurilor specifice limbii străine concomitent
cu informaţiile despre obiceiurile şi istoria ţării, în efortul de a
le înţelege în termenii specifici noii culturi şi civilizaţii, cu
păstrarea dreptului de a avea propria sa identitate culturală.
Problematica interculturalităţii a fost cercetată încă
prin anii 1970-1980. În perioada vizată obiectul discuţiilor era
orientat spre valorificarea pedagogiei interculturale şi formarea
cadrelor didactice, însă fundamentarea ştiinţifică a pedagogiei
interculturale s-a realizat abea în anii 1990.
Educaţia interculturală este considerată o opţiune
ideologică în societăţile democratice şi vizează pregătirea
viitorilor cetăţeni în aşa fel încât ei să facă cea mai buna
alegere şi să se orienteze în contextele multiplicării sistemelor
de valori.
Perspectiva interculturală de concepere a educaţiei
poate să conducă la atenuarea conflictelor şi la eradicarea
violenţei în societate, prin formarea unor comportamente
precum:
- aptitudinea de a comunica (a asculta şi vorbi);
- cooperarea şi instaurarea încrederii în cadrul
grupului;
- respectul de sine şi al altora, toleranţa faţă de opiniile
diferite;
- luarea deciziilor în mod democratic;
- acceptarea responsabilităţii;
- soluţionarea problemelor interpersonale;
- evitarea altercaţiilor etc.
Multiculturalismul şi interculturalismul sunt doi
termeni care, deşi deseori utilizaţi ca sinonimi, prezintă o serie
de diferenţe ce pot fi puncte de plecare distincte în elaborări
conceptuale.
O definiţie a interculturalismului este dată de
C.Clanet care înţelege prin acest concept ,,ansamblul
proceselor prin care indivizii şi grupurile interacţionează în
timp şi fac parte din culturi diferite…” (Clanet, C., 1990, p.70).
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Dezvoltarea conceptului de interculturalitate în
ultimele două decenii a scos în evidenţă următoarele trăsături
specifice:
• majoritatea societăţilor au devenit multiculturale;
• fiecare cultură are specificul său;
• multiculturalismul este o realitate ce presupune o
interrelaţionare între culturi fără a şterge identitatea naţională.
Consultând bibliografia de specialitate, putem
constata că teoretizările şi acţiunile privind interculturalitatea
constituie consecinţa unor dificultăţi relaţionale apărute în
situaţiile de criză.
Multiculturalitatea face trimitere la un nivel mai
general al problematicii educaţiei multiculturale, prin care se
înţelege familiarizarea studenţilor proveniţi din culturi diverse
cu realităţile cultural-istorice ale societăţii de adopţie.
Multiculturalismul, reunit în cadrul clasei de
predare/învăţare a disciplinelor tehnice, are, în acest caz, ca
efect estomparea diferenţelor naţionale, reliefarea diversităţii
sociale şi a pluralismului etnocultural co-existând în cadrul
aceleiaşi comunităţi (sau naţiuni).
C. Cucoş constată că ,,ultimii cincizeci de ani au lăsat
urme adânci în ţările europene: migraţiile internaţionale
(dinspre fostele colonii au condus la implantări de populaţii de
origine străine), dezvoltarea informaţiilor şi canoanelor
mediatice, procesul construirii unei unităţi economice în plan
european conduce la regândirea politicilor educative şi
culturale” (Cucoş, C., 2001, p.28).
2.
Educaţia
interculturală.
Aspecte
ale
predării/învăţării disciplinelor tehnice din perspectivă
interculturală
Educaţia interculturală se adresează tuturor elevilor, şi
caută să-i sensibilizeze la respectarea diversităţii, toleranţei,
solidarităţi. Ea corespunde unei opţiuni ideologice şi politice
care, departe de absenţa unei alegeri clare în sistemele de valori
(absenţă care se reproşează uneori educaţiei actuale), face
această alegere pentru a pregăti viitorii cetăţeni pentru o viaţă
armonioasă în societatea multiculturală.
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După cum susţinea, C. Cucoş ,,...pentru a realiza cu
succes educaţia interculturală, şcoala trebuie să fie mai întâi
cultură şi apoi interculturală. Trebuie mers spre intercultural
prin cultural” (Cucoş, C., 2001, p.28)
În aceste condiţii şcoala trebuie orientată spre
corelarea funcţionalităţii interne şi externe şi în regândirea
rolului ei în societatea multiculturală.
În aceste condiţii, A. Peretti identifică trei niveluri de
restructurare a funcţiilor şcolii:
1. nivelul de transmitere a cunoştinţelor;
2. nivelul capacităţilor sau aptitudinilor dezvoltate;
3. nivelul metodelor educative (Cucoş, C., 2003,
pag.37)
Instituţiile de învăţământ pot experimenta, pe de o
parte, posibilitatea de a oferi un cadru propice nevoilor de
dezvoltare al educaţilor, iar pe de altă parte, capacitatea de a
satisface cerinţele societăţii multiculturale. Ambele cazuri
necesită o nevoie imperioasă de calitate în educaţie şi, implicit,
revizuirea şi optimizarea pregătirii cadrelor didactice din
perspectivă interculturală.
F. Mayar a menţionat necesitatea integrării
dimensiunii interculturale nu numai în determinarea ,,noilor
conţinuturi” şi ,,noilor educaţii”, dar şi în determinarea noilor
aspecte ale relaţiei profesor-elev/student în contextul
intercultural (Mayar, F., 1993 p.67).
Multiculturalitatea prezentă astăzi în societate şi în
şcoală, în condiţiile deschiderii, reciprocităţi, solidarităţii şi
interacţiunii popoarelor solicită din partea cercetătorilor o
abordare teoretică şi practică a educaţiei dintr-o nouă
perspectivă internaţională.
Complexitatea fenomenului educaţiei interculturale şi
al personalităţii capabile să realizeze această dimensiune este
determinată de nivelul dezvoltării competenţelor interculturale
şi comunicative.
Tendinţa asigurării unei armonii interetnice, obţinerea
libertăţii depline în sfera spirituală, promovarea valorilor
naţionale şi respectarea drepturilor minorităţilor naţionale
solicită o formare specifică a cadrelor didactice din perspectivă
interculturală
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3. Repere conceptuale ale formării/dezvoltării
competenţei de comunicare interculturală
Conceptul de competenţă de comunicare interculturală
provoacă incertitudini lexicale şi conceptuale în ştiinţele
educaţiei. Deseori competenţa de comunicare interculturală
este asociată cu competenţa interculturală sau socioafectivă.
Prin competenţă de comunicare interculturală
înţelegem capacitatea de a negocia semnificaţiile culturale, de a
manifesta comportamente de comunicare eficiente, de a
exprima atitudini pozitive şi de a rezolva în contexte diverse
problemele de comunicare interculturală..
Prin competenţă profesională înţelegem cumularea
întregului ansamblu de cunoştinţe, abilităţi, atitudini prin
intermediul cărora profesorul îndeplineşte la nivel înalt
sarcinile profesionale.
Noţiunea de competenţă pedagogică tinde să fie
folosită cu înţelesul de standard profesional minim, adeseori
specificat prin lege, la care trebuie să se ridice o persoană în
îndeplinirea unui anumit rol al profesiei didactice, astfel încât
societatea să fie protejată de riscul profesării acestei meserii de
către oameni insuficient pregătiţi.
Competenţa pedagogică poate fi considerată aşadar
acel nivel de performanţă la care diferiţii algoritmi metodici de
realizare a unor sarcini de predare sunt selectionaţi, combinaţi
şi puşi în aplicare, în funcţie de modificările contextului
situaţional în care se desfăşoară activitatea instructiv-educativă
cu elevii.Scopul predării/învăţării disciplinelor tehinice din
perspectivă interculturală este de a dezvolta un repertoriu
comunicativ în care este antrenată şi competenţa de comunicare
interculturală.
Această
competenţă
de
comunicare
intercurlturală se poate introduce în cadrul psihopedagogiei ce
face parte şi din specializarea cadrului didactic ce predă
discipline tehnice.
La baza elaborării profesiogramei profesorului de
speciliatate tehnică au stat următoarele repere teoretice:
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• perspectiva situaţiei sociale: valori, credinţe, mediul
social, personalitatea profesorului (motive, cunoştinţe, afecte),
experienţa, comportamentul, răspunsul comunităţii educative;
• perspectiva normativă şi socio-atitudinală: statut şi
rol profesional;
• teoria psihologică a lui G.Guilford: trăsăturile de
personalitate în planul cogniţiei şi creativităţii, vectorialactivator, operaţional-performanţial, interpersonal şi relaţionalvaloric;
• perspectiva personalităţii profesorului (B.Ficher) în
plan intrapersonal şi interpesonal, indicatorii principali fiind
empatia productivă, empatia emoţională, atribuirea stilului
cognitiv intrapersonal, comunicativitatea verbală şi nonverbală,
creativitatea, gândirea ştiinţifică, orientarea prosocială altruistă
(intrinsecă) şi cea de tip ajutor (extrinsecă), inteligentă;
• modelul abordărilor de tip sociocultural avansează
un model de structură a conduitei didactice empatice inserate în
studiul disciplinelor tehnice.
Pe lângă aceste completări este necesară şi utilizarea
spaţiilor interculturale oferite de oricare materie, deoarece
educaţia interculturală se poate articula pe toate disciplinele de
învăţământ, pentru că toate, nu doar cele „privilegiate” pot să
invite la toleranţă, respectarea drepturilor omului. Astfel de
recomandări pot fi susţinute printr-un demers de particularizare
la nivelul unor discipline şcolare prin promovarea diversităţii
culturale de tip infuzional.
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Studiul desenului tehnic trebuie să solicite satisfacerea
curiozităţii, precum şi dorinţa de comunicare cu tinerii din
spaţii culturale diverse, devenind astfel un mijloc eficace de

Fig.1. Fazele învăţării prin experienţă

promovare şi dezvoltare a înţelegerii internaţionale. Acesta
presupune dezvoltarea creativităţii şi inovaţiei fiecărui individ
prin proiectarea diverselor utilaje, circuite, instalaţii, etc.
Această disciplină reprezintă puntea de comunicare
scrisă între elevii/studenţii de diferite etnii. Prin dezvoltarea
deprinderilor şi aptitudinilor lor de reprezentare şi citire a
desenelor tehnice se realizează climatul favorabil interacţiunii
etnice şi formarea atitudinilor interculturale ce poate fi o
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premiză în consolidarea individualităţii etnice a unui popor şi a
fiecărei personalităţi, contribuind la dezvoltarea culturală a
societăţii şi acceptării alterităţii.
Reprezentarea etnică a
diferitor grupuri etnice (unguri, germani, evrei, rromi) este
condiţionată de factorii tradiţionali-istorici, de mediul rezidenţă
(urban/rural), precum şi de unele caracteristici personale,
autostresuri pozitive şi negative.
Practica productivă a oferit posibilitatea învăţării prin
experienţă, traseul învăţării experimentale cuprinzând patru
faze (figura 1). Respectarea fazelor învăţării prin experienţă au
condus la asigurarea unui feed-back eficient între profesor şi
elev/student, fapt ce a contribuit la crearea unui climat de
încredere, încurajare, susţinere, evaluare, co-evaluare a
formării competenţei de comunicare interculturală.
Practica productivă a demonstrat evident avantajele
învăţării prin cooperare şi învăţării prin experienţă. Activităţile
didactice şi educative realizate de către studenţi în ateliere
şcoală sau întreprinderi s-au axat pe dimensiunea relaţională
interetnică şi pe activităţi interactive de educaţie interculturală
la elevi/studenţi.
O astfel de abordare complexă a condus la formarea
atitudinilor şi deprinderilor interculturale la studenţi şi elevi.
Realizarea practicii a demonstrat că elevii/studenţii au formate
capacităţi de dezvoltare a atitudinilor interculturale şi capacităţi
de identificare şi aplicare a metodelor interactive, training-uri,
lucrul în grup, situaţii problemă, jocul de rol, brainstormingul.
4. Concluzii
În
condiţiile
proiectării/organizării
predării/învăţării/evaluării disciplinelor tehnice din perspectivă
interculturală constatăm o intensificare a transferului metodelor
culturale de comunicare din societate în instituţiile de
învăţământ, demonstrând influenţa directă asupra formării
capacităţilor şi atitudinilor interculturale la studenţi.
Rezultatele experimentului formativ a demonstrat în mod
evident avantajele învăţării prin cooperare şi experienţă şi
valoarea modelului tehnologic de formare a competenţei de
comunicare interculturală în procesul predării/învăţării
disciplinelor de specialitate.
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De asemena recomand ca în cadrul orelor de Didactica
discilplinelor tehice, introducerea în programa şolara studierea
comunicării interculturale dupa cum susţinea, C. Cucoş
,,...pentru a realiza cu succes educaţia interculturală, şcoala
trebuie să fie mai întâi cultură şi apoi interculturală.” (Cucoş,
C., 2001 p.21).
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PERSPECTIVE INTERCULTURALE ALE
EDUCAŢIEI INCLUZIVE
Gabriela Ciot
Universitatea Tehnică Cluj Napoca
Abstract : Perfectibilitatea mediului educativ este o condiţie
a prori a procesului educativ. Crearea de oportunităţi pentru fiecare
elev din clasă este un scop pe care trebuie să-l urmărească în
permanenţă toţi cei angrenaţi în procesul educaţional: învăţători,
profesori, psihopedagogi, psihologi, părinţi, etc. Nu putem afirma că
pedagogia a găsit prin incluziune cea mai bună soluţie pentru copiii
cu cerinţe educative speciale. Ea doar a încercat să ofere o variantă
de rezolvare a unei categorii de probleme ce pot apare în clasă.
Educaţia interculturală vizează o abordare pedagogică a diferenţelor
culturale, strategie prin care se iau în considerare specificităţi
spirituale sau de alt gen. Ea are un rol pozitiv şi crucial în întronarea
justeţei şi egalităţii. Tocmai de aceea cele două perspective
educaţionale (interculturală şi incluzivă) sunt interdependente.
Keywords : educational enviroment, intercultural education,
pedagogical aproaching, incluzive education.

Introducere
Studiile interculturale reprezintă un domeniu
important al cercetărilor contemporane. Contextele europene
geopolitice, economice şi culturale propun pentru viitor o
intensificare a schimbărilor şi transformărilor pe toate
planurile. Europa contemporană nu mai poate fi înţeleasă
statistic, ci din perspectiva schimbărilor politice, sociale,
culturale, economice şi tehnologice, care par a fi singura
constantă a lumii în care trăim (Cozma, 2001).
Pentru Romania, acest domeniu de cercetare este nou şi
reprezintă o provocare.
Educaţia incluzivă este una din cele mai noi tendinţe
ale educaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi. Ea
celebrează diversitatea şi diferenţele cu respect şi
gratitudine, fiind astfel antidotul discriminărilor. Valorile
incluziunii sunt foarte clare: cooperare nu competiţie,

95

participare nu pasivitate, relaţionare nu izolare,
interdependenţă nu independenţă, prietenie nu singurătate.
Asante (1997) afirmă: ,,Incluziunea ne priveşte pe toţi”. El
a elaborat câteva idei referitoare la incluziunea persoanelor
cu dizabilităţi:
• incluziunea se referă la toate persoanele;
• incluziunea transformă lumea în clasa noastră;
• incluziunea valorizează diversitatea şi clădeşte
comunităţi;
• incluziunea se referă la abilităţile noastre;
• incluziunea nu se referă doar la dizabilitate.
Iată că ultima idee enunţată anterior reprezintă una din
punţile de legătură între educaţia incluzivă şi educaţia
interculturală. Mai mult, persoanele cu dizabilităţi doresc să
fie privite ca o minoritate, având anumite valori, tradiţii şi un
anumit limbaj (limbajul dactil, limba semnelor, comunicarea
totală).
Dimensiunea
psihologică
şi
pedagogică
a
interdependenţei dintre educaţia interculturală şi cea incluzivă
este evidentă prin prezenţa ambelor forme în contexte
instrucţionale, precedând astfel construirea unei comunităţi
juste.
Educaţia incluzivă
Incluziunea este o forţă culturală pentru reînnoirea şcolii
(O’Brien, 1995): ,,Elevi, profesori, părinţi, implicaţi activ în
renegocierea graniţelor şcolii, relaţiilor şi structurilor reprezintă o
puternică forţă culturală pentru reînnoirea şcolii”. Efectele pozitive
ale incluziunii şcolare vor apare doar atunci când cei implicaţi vor
adapta graniţele, relaţiile şi structurile existente astfel încât să facă
următorul pas posibil.

Construirea comunităţii este o idee salvatoare pentru
şcoală pentru că ea poate furniza un mod de înţelegere a acestor
probleme umane fundamentale. Ghidarea dezvoltării unei şcoli
nu înseamnă invocarea comunităţii drept cuvânt magic. Ea
înseamnă a lupta înţelept şi cu curaj pentru relaţii pline de
respect, egalitatea oportunităţilor pentru toţi, iniţiativa
individuală, suport mutual în faţa problemelor vieţii, modalităţi

96

de a împărtăşi şi celebra calităţile unice ale fiecăruia, modalităţi
de rezolvare a conflictelor şi modalităţi puternice de a
confrunta ameninţările cu integritate.
Promisiunea pentru o integrare completă stă în
capacitatea fiecărei şcoli de a oferi şanse egale tuturor elevilor
săi, indiferent că au sau nu dizabilităţi (O’Brien, O’Brien,
1995).
Copiii cu dizabilităţi nu sunt singurii profesori ai acestor
lecţii ale comunităţii, nici singurii beneficiari ai şcolii ce
doreşte să înveţe de la ei. Copiii super dotaţi pot spune multe
despre costurile separării şi grupării pe baza unui singur
criteriu (Sapon-Shevin, 1994); la fel mulţi alţi elevi plasaţi la
,,marginea” vieţii şcolare ca urmare a sărăciei, sexismului,
rasismului, diferenţelor în stilurile de învăţare – consecinţe
exacerbate deseori tocmai de programele care intenţionau să le
diminueze (Wang, Reynolds, Walberg, 1994).
Ei îşi pot aduce contribuţia particulară la construirea
comunităţii tocmai pentru că simpla lor prezenţă în clasă a fost
pentru multe persoane de neconceput. Dacă şcoala poate să fie
locul în care elevii pot învăţa cu succes împreună, în ciuda
diferenţelor extreme şi evidente în abilităţi, atunci şcoala este
un loc cu totul diferit faţă de ceea ce credeau mulţi, poate un
loc cu mult mai multe resurse şi posibilităţi decât multe
abordări reformatoare ale sistemului educaţional.
Printre beneficiile pe care colegii elevilor cu dizabilităţi
(de la grădiniţă şi până la şcoală) le-au amintit enumerăm:
descoperirea de puncte comune cu persoanele care acţionează
şi arată altfel decât noi; mândria de a ajuta pe altul care pare să
nu aibă abilităţile dezvoltate la acelaşi nivel; a acţiona
responsabil cu valori umane precum: promovarea egalităţii,
depăşirea segregării şi militarea pentru drepturi egale pentru
persoanele tratate diferit; dezvoltarea unor abilităţi de rezolvare
a problemelor în comunicare, relaţionare şi asistenţă personală;
a învăţa direct lucruri diferite, inclusiv frica faţă de cineva
diferit; relaţionarea la nivelul clasei de elevi; a face faţă
problemelor pe care le aduce influenţa familiei în clasă
(O’Brien, O’Brien, 1995).
Profesorii care resimt lipsa colegialităţii şi a suportului
mutual şi care regretă că au fost trataţi ca o parte a unei
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maşinării ce nu funcţionează pot fi elocvenţi în exprimarea
importanţei sensului comunităţii în munca pe care o desfăşoară
(Sarason, 1990). Majoritatea dintre cei implicaţi în proiecte de
incluziune reclamă o mai strânsă colaborare cu profesorii
psihopedagogi. Pe măsură ce lucrează împreună vor ajunge să
reconsidere istoria ce i-a separat, renegociind barierele fizice şi
temporale ale clasei, realocând responsabilităţile şi găsind noi
modalităţi de a împărtăşi beneficiile prin munca în echipă.
Educaţia conduce adulţii şi copiii afară din rutinele
confortabile înspre provocările creionării lecţiilor codificate în
texte şi instrumente umane pentru a face faţă realităţii. Educaţia
se poate realiza doar în compania altuia iar abilităţile fiecărui
membru îşi pun amprenta asupra dezvoltării celuilalt. Şcoala va
oferi mai multe resurse pentru educaţie atunci când adulţii şi
elevii vor colabora pentru a construi comunitatea.
Persoanele cu dizabilităţi reprezintă un grup neglijat
ani la rândul. Recensământul Populaţie şi Locuinţelor din
2002 indică un număr redus de persoane cu handicap din
populaţia generală a României (aproximativ 2 milioane).
Din păcate, încă prezenţa dizabilităţii stigmatizează şi
tocmai de aceea această categorie de persoane reprezintă
un procent ,,invizibil”.
La nivel internaţional funcţionează o regulă statistică, cu
referire la dizabilitate şi handicap, regula celei de-a treia părţi.
Această regulă este utilizată de Organizaţia Mondială a
Sănătăţii din 1994. Potrivit acestei reguli, la o populaţie medie,
a treia parte din întreaga populaţie are o infirmitate sau o
deficienţă, iar din această a treia parte, o treime (aproximativ
11% din întreaga populaţie) sunt catalogaţi ca având o
dizabilitate, iar din acest grup final, o treime (aproximativ 4%
din întreaga populaţie) prezintă handicapuri severe.
La o primă vedere, această regulă pare să fie exagerată şi
neadevărată. În societatea românească, chiar şi specialiştii
contestă această regulă. Dar, un observator obiectiv va putea
constata că în orice grup (de exemplu între colegii de serviciu
sau familiile lor) există persoane cu o deficienţă permanentă
sau temporară. Numărul acestor persoane este putin mai mic
decât a treia parte dintr-un grup. Trebuie să luăm în considerare
şi faptul că prezenţa unei deficienţe nu generează neapărat şi o
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dizabilitate, iar simpla compensare a deficienţei îndepărtează
complet dizabilitatea (de exemplu: cazul deficienţelor vizuale,
compensate cu ochelari de vedere).
De multe ori prezenţa dizabilităţii nu este evidentă,
observatorul asociază târziu sau niciodată o anumită
dizabilitate unei persoane pe care nu o cunoaşte suficient. Mai
mult, diferenţa dintre ceea ce sugerează regula celei de-a treia
părţi şi ceea ce vedem zilnic în jurul nostru este mare. Rareori
vedem persoane cu deficienţe de vedere sau persoane care
utilizează scaun cu rotile la şcoală, la serviciu, pe stradă, etc.
Totuşi, regula celei de-a treia părţi este validă.
Invizibilitatea unui număr important de persoane cu dizabilităţi
se datorează educaţiei, culturii, relaţiilor sociale şi transferului
informaţional. Aceşti factori sunt externi subiectului, dar
aparţin structurii personale şi educaţiei familiei din care fac
parte. Multe din aceste persoane sunt izolate de familie sau se
izolează ele însele.
Lipsa serviciilor din partea comunităţii care ar putea să
ofere pregătirea psiho-pedagogică, dezvoltarea de noi abilităţi,
orientarea profesională şi obstacolele fizice din partea
mediului, atitudinea persoanelor din jurul lor, lipsa de
informaţie – toate acestea duc direct la izolare şi lipsa
comunicării (Wood, Bradley, 1994, quoted by Vasilescu,
Group of Study the Problematic of Handicap, 2003).
Impactul educaţiei interculturale asupra educaţiei
incluzive
Întâlnirea dintre culturi diferite continuă să fie factorul
major de determinare a schimbării în cadrul societăţii. În
acelaşi timp, am început să realizăm că în cadrul culturilor
dominante sunt persoane care nu se conformează normelor
generale, identificaţi ca aparţinând sub-culturilor. Odată cu
recunoaşterea acestei apartenenţe, apare şi recunoaşterea
faptului că aceste persoane au drepturi şi că ele cer respect.
Încă din anii ’60 guvernele multor ţări au iniţiat
programe educaţionale speciale, având drept grup ţintă copiii
minorităţilor şi copiii imigranţilor recent sosiţi. Acest lucru este
valabil şi se reîntâlneşte şi în ceea ce priveşte copiii cu
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dizabilităţi, pentru care s-au iniţiat şi dezvoltat apoi un curent
de educaţie paralel: învăţământul special, diferenţiat în funcţie
de gradul şi tipul dizabilităţii.
Programele de educaţie interculturală ţintesc:
• includerea
copilului
aparţinând
unei
minorităţi culturale în societate; ceea ce
poate fi sumarizat prin zicala: ,,Când eşti în
Roma, te comporţi ca romanii” sau ,,Când
eşti în Roma, gândeşte, simte, crede şi fă ca
romanii” (politică de asimilare). În extensie,
acest fapt poate fi transpus şi în cadrul
educaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi, la
început
prin
intermediul
normalizării/integrării,
ulterior
prin
incluziune;
• asistarea copilului aparţinând unei minorităţi
culturale, astfel încât acesta să se integreze în
societate cu menţinerea identităţii; ceea ce sar putea traduce prin: ,,Când eşti în societatea
romană, te comporţi ca romanii; dar poţi să
găteşti ceea ce doreşti acasă, dacă îţi închizi
ferestrele” (politică de integrare). Acest fapt
este evident în ceea ce priveşte educaţia
pentru persoanele cu dizabilităţi prin prezenţa
programelor analitice, încărcate de elemente
cognitive şi care nu ţin cont de nevoile
imediate ale copilului cu dizabilităţi (lucru
valabil pentru învăţământul special sau
integrat).
Pornind de la obiectivele enunţate anterior, s-au
dezvoltat şi alte forme educaţionale. Din păcate, acestora li se
asociau grave probleme, din cauză că se bazau pe superioritatea
culturii cărora aparţinea majoritatea, cultură care nu trebuia
contaminată de alte elemente. Era vorba foarte mult de un
drum într-o singură direcţie: schimbarea era aşteptată doar de
la ,,ei”. La aceasta se adaugă faptul că mulţi dintre imigranţi nu
s-au întors în ţara de origine, astfel că aceste idealuri nu
corespundeau realităţii. În plus, acele scopuri aveau puţin în
comun cu educaţia interculturală.
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Se poate realiza o paralelă cu evoluţia educaţiei pentru
persoanele cu dizabilităţi: sistemul de învăţământ special izola
copiii asimilaţi, pregătindu-i pentru o societate care nu le
valoriza
abilităţile
(potenţialul),
ci
diz-abilităţile
(incapacităţile). Ei erau cei care trebuie să se pregătească de
integrarea în societate, în cultura ,,superioară a celorlalţi”.
Gradual, percepţia societăţilor multiculturale a
evoluat. Nu există spaţiu în care culturile prezente să nu se
influenţeze reciproc. Educaţia interculturală propune procese
care să faciliteze descoperirea relaţiilor şi depăşirea barierelor.
Ea este strâns legată de alte noi educaţii: educaţia pentru
drepturile omului, educaţia anti-rasială, educaţia cu vocaţie
internaţională, etc. Este un lucru firesc să găsim elemente
caracteristice educaţiei interculturale valabile şi pentru alte noi
educaţii (educaţia incluzivă). Numele de intercultural a fost
ales din cauza sensului prefixului ,,inter”: interacţiune, schimb,
îndepărtarea barierelor, reciprocitate, solidaritate obiectivă.
Pentru ca o societate să devină interculturală, fiecare
grup social trebuie să fie capabil să trăiască în condiţiile
egalităţii din punctul de vedere al culturii, stilului de viaţă sau
originii. Aceasta înseamna nu doar considerarea modului în
care interacţionăm cu alte culturi, care ni se par ciudate faţă de
a noastră, dar şi cum interacţionăm cu alte minorităţi: cele
sexuale sau persoanele cu dizabilităţi.
Deci, educaţia interculturală este un proces de educaţie
socială.
Psihologia interculturală este preocupată de studiul
similarităţilor şi diferenţelor în funcţionarea psihologică a unui
individ în cadrul unui grup cultural sau etnic, de relaţiile care
se stabilesc între variabilele psihologice şi socio-culturale,
ecologice şi biologice, de schimbările acestor variabile şi
efectele acestor schimbări asupra comportamentului uman
(Brislin, 1993, Adler, Gielen, 2001). Ea propune testarea
gradului de generalitate al cunoaşterii şi teoriilor, măsura în
care acestea au valoare explicativă pentru manifestările
culturale de pretutindeni. Acest obiectiv înseamnă transpunerea
întrebărilor investigaţiei dintr-o cultură în alte medii culturale,
pentru a le testa aplicabilitatea. Al doilea obiectiv este
explorarea culturilor pentru descoperirea diferenţelor
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psihologice prin raportare la experienţa culturală proprie. Cel
de-al treilea obiectiv încearcă să ansambleze şi să integreze
într-o largă bază de date psihologice ceea ce a fost obţinut prin
urmărirea obiectivelor precedente, realizând astfel o psihologie
generală valabilă într-un context cultural destul de larg (Berry
et al, 2002, Suzuki et al, 1996, Sandoval et al, 1999).
Elementele acesteia pot fi utilizate pentru o mai eficientă
individualizare a curriculumuluipentru proiectele de incluziune
pentru copiii cu dizabilităţi.
Promovarea unei pedagogii interculturale (Camilleri,
1982 apud Perregaux, 1999) înseamnă centrarea pe diversitatea
culturilor pentru a se realiza un anumit tip de formare a omului
de-a lungul existenţei sale. Abordarea interculturală în educaţie
pleacă de la ideea că o mai bună înţelegere între oameni este
posibilă. Ea participă în şcoală la crearea colectivă a unui
spaţiu cultural care acceptă, inserează, reelaborează
semnificaţiile culturale ale diferitelor comunităţi în contact.
Acesta este unul din dezideratele educaţiei incluzive.
Comunicarea interculturală, conştiinţa interculturală şi
interculturalitatea sunt câteva cuvinte omniprezente în media,
în sfera educaţională şi în mediile ştiinţifice. Deseori înţeleasă
şi teoretizată în moduri diferite, comunicarea interculturală s-a
transformat într-o ,,industrie de prevenţie a şocului cultural”
(Hannerz 1992), care încearcă să asigure funcţionarea în
contexte interculturale. Comunicarea reprezintă una din cheile
care asigură eficienţa educaţiei incluzive, ceea care stabileşte
relaţiile dintre persoanele cu dizabilităţi şi ceilalţi membrii ai
societăţii şi care înlătură barierele arhitectonicii sociale.
Concluzii
Educaţia incluzivă poate fi considerată drept una din
ramurile educaţiei interculturale, tocmai pentru că se bazează
pe pedagogia diferenţiată, care valorizează diversitatea şi evită
stereotipurile.
Într-o societate multi-culturală care devine tot mai
complexă, copiii au nevoie de o educaţie care să le ofere
posibilitatea de a înţelege şi participa activ. Elevii şi profesorii
trebuie să înglobeze învăţarea şi predarea într-un dimensiune
interculturală, bazată pe promovarea drepturilor umane.
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Între educaţia incluzivă şi cea interculturală există o
evidentă interdependenţă: clasa de elevi numai poate fi privită
decât ca un ansamblu psihosocial, în care instrucţia se
particularizează în funcţie de capacităţile şi interesele
individuale.
Pedagogia contemporană numai poate fi abordată decât
din perspectiva interculturalului şi a interacţiunilor permanente
cu alteritatea. Predarea şi învăţarea devin astfel componente ale
unui proces interactiv, în care profesorii sunt invitaţi să înveţe
şi să încerce să înţeleagă multiculturalitatea şi diversitatea
prezente astăzi în şcoală şi societate.
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ROLUL EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN
INTEGRAREA COPIILOR CU CERINŢE
EDUCATIVE SPECIALE (CES)
Alina Boja
Universitatea de Nord, Baia Mare
Abstract: This study focuses on the inter-dependency between
intercultural and inclusive education, emphasising their common
purpose: social integration of CES persons (by CES understanding all
the students that, by any reason, can’t beneffit of education: students
with disabilities, ethnical minorities, immigrants, etc.).
Keywords:
social
integration,
ethnical
minorities,
contemporary education, SED (Special Educational Demands).

Motto: „Includerea copiilor cu cerinţe speciale, a celor
din minorităţile etnice dezavantajate şi din populaţii care
migrează, din zone îndepărtate şi izolate şi din periferiile
urbane şi a altora excluşi de la educaţie, trebuie să fie parte
integrantă a strategiilor necesare pentru a atinge educaţia
primară universală până în anul 2015.” (Forumul Mondial al
educaţiei pentru toţi, Dakar 2000)

1.Educaţia integrată şi educaţia interculturală,
deziderate ale pedagogiei contemporane
Tratatele de pedagogie contemporană subliniază
importanţa realizării dihotomiei pedagogie tradiţională /
pedagogie modernă. Prima, generată de modalităţile proprii de
gândire asociate psihologiei asociaţioniste clasice, pune elevul
în ipostaza de receptor de informaţii oferite „de-a gata” de
cadrul didactic „atotştiutor”. Pedagogia modernă, dezvoltată
valorificând experienţa celei tradiţionale şi îmbogaţită cu noile
descoperiri din câmpul ştiinţelor socio-umane, pune în centrul
preocupărilor sale elevul. Acesta este subiectul unei experienţe
de învăţare complexe, ce îmbină însuşirea cunoştinţelor cu
dezvoltarea sa ca persoană activă, care participă la propriul
proces de formare. S-a făcut astfel trecerea de la o „pedagogie
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a ascultării” la una a „acţiunii”. Axa evoluţiei pedagogiei poate
fi dezvoltată şi mai mult, identificând în actualitate ceea ce
specialiştii numesc „pedagogia interactivă” care subliniază pe
lângă importanţa învăţării prin acţiune, prin efort propriu, pe
aceea a învăţării prin cooperare şi interacţiune cu cadrul
didactic şi cu toţii membrii clasei. Pedagogia interactivă este
susţinătoarea unei educaţii integrate, adică a unei educaţii
deschise pentru toţi copiii, şi în special pentru aceia care au
probleme, pornind de la ideea că clasa este o celulă a societăţii
şi trebuie să reflecte cât mai exact realitatea socială. Or, dacă în
societate există copii cu handicap fizic, copii de alte
naţionalităţi, aceştia trebuie să se regăsească şi în clasă, tocmai
pentru faptul că prin prezenţa lor îmbogăţesc cunoştinţele,
contactele relaţionale şi modul de-a gândi al elevilor aşa-zis
„obişnuiţi”.
O altă caracteristică a educaţiei contemporane este aceea
ca ea trebuie să pregătească omul de mâine, capabil să facă faţă
provocărilor viitoare ale lumii. De aici caracterul prospectiv al
şcolarizării actuale, precum şi o serie de alte caracteristici,
dintre care le vom reţine doar pe cele relevante pentru studiul
nostru:
- apariţia noilor educaţii, adică a unor noi tipuri de
conţinuturi ale educaţiei: educaţie relativă la mediu, educaţie
pentru pace şi cooperare, educaţie pentru participare şi
democraţie, educaţie în materie de populaţie, educaţie pentru o
nouă ordine economică internaţională, educaţie pentu
comunicare şi pentru mass-media, educaţie pentru schimbare şi
dezvoltare, educaţie nutriţională, educaţie economică şi casnică
modernă, educaţie pentru timpul liber şi educaţie
interculturală (UNESCO);
- elaborarea curriculumului din perspective multi- şi
pluri-disciplinare, multi- şi inter-culturale;
- stimularea auto-învăţării şi interînvăţării;
- flexibilitatea instrucţiei si educaţiei pentru a asigura
dezvoltarea capacităţilor si aptitudinilor fiecărui elev, în raport
cu propriile posibilităţi (educaţie pentru toţi, educaţie
integrată).
Din prezentarea anterioară, reţinem cele două concepte:
educaţie integrată şi educaţie interculturală, pe care le vom
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prezenta succint în continuare, încercând să surprindem mai
ales relaţiile dintre cele două.
a.) Dintre multiplele definiri ale educaţiei interculturale
vom reţine doare una, care ni se pare foarte cuprinzătoare şi
emblematică, aparţinând lui Micheline Rey, una din
cercetătoarele devotate acestei problematici (şi una dintre
primii promotori ai inter-valorizării dintre cele două tipuri de
educaţie în discuţie aici): „cine spune intercultural, spune în
mod necesar, plecând de la sensul plenar al prefixului „Inter”:
interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidaritate
obiectivă. Spune de asemenea, dând deplinul sens termenului
„Cultură”: recunoaşterea valorilor, a modurilor de viaţă, a
reprezentărilor simbolice la care se raportează fiinţele umane,
indivizi sau societăţi, în interacţiunea lor cu altul şi în
înţelegerea lumii, recunoaşterea importanţei lor, recunoaşterea
interacţiunilor care intervin simultan între multiplele registre
ale aceleiaşi culturi şi între diferite culturi” (Rey, 1984, citată
de Constantin Cucoş, Teodor Cozma, 2001, p.45). Obiectivele
specifice educaţiei interculturale pot fi grupate pe mai multe
paliere:
- vizează cunoştinţe: despre propria cultură şi despre
celelate culturi, modificările pe care acestea le determină în
modul de viaţă şi modul de gândire al indivizilor;
- competenţe subsumate cunoştinţelor însuşite,
denumite adesea competenţe interculturale: a vorbi mai
multe limbi, a comunica, a relaţiona, etc
- atitudini: precum respect pentru propriile valori
culturale şi valorile celorlalte culturi, toleranţă, respingerea
discriminării, a prejudecăţilor şi stereotipiilor;
- acţiuni, precum promovarea inter- şi multiculturalităţii, lupta împotriva discriminării.
b.) Conferinţa UNESCO de la Jomtiem (Thailanda,
1990) precum şi Conferinţa Mondială a Educaţiei Speciale de
la Salamanca, din 1994, reprezintă deschiderea către un nou
curent în educaţia contemporană, aşa numita sintagmă
„educaţia pentru toţi”,numită şi „educaţie integrată”, „şcoală
incluzivă”, „şcoală pentru diversitate”. Educaţia încluzivă
presupune un proces permament de îmbunătăţitre a instituţiei
şcolare, având drept scop facilitarea accesului la educaţia de
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masă a tuturor categoriilor de elevi din cadrul unei comunităţi
(cu referire specială la elevii cu probleme, care până atunci
erau segregaţi în şcoli speciale). Educaţia integrată are două
deziderate de bază:
- accesul general la educaţie, adică pentru toţi copiii
oricât de diferiţi ar fi ei prin modelul personal de dezvoltare de
ceea ce numim în mod obişnuit „normal”;
- asigurarea calităţii educaţiei în toate cazurile, adică
ceea ce este cunoscut prin paradigma propusă de Vasile Chiş
„adaptarea şcolii la nevoile elevului”. Aceasta îşi va adapta
conţinuturile, metodele astfel încât să asigure succesul şi
eficienţa actului didactic pentru toţi elevii, în funcţie de
particularităţile lor individuale.
Iniţial educaţia integrată se axa pe integrarea activă în
şcoală şi ulterior în societate a persoanelor cu dizabilităţi. Este
vorba de sfârşitul anilor 60, când persoanele cu handicap îşi
susţineau dreptul de a avea aceleaşi şanse cu semenii lor. În
această perioadă se conturează şi principiul normalizării, un
fel de piatră de hotar a educaţiei integrate, ca o nouă politică
socială în ceea ce priveşte persoanele cu dizabilităţi. Acest
principiu stipulează „necesitatea de a oferi şi persoanelor cu
handicap aceeaşi condiţii de viaţă ca şi semenilor din societate,
plecându-se de la premisa că a duce o viaţă normală este un
drept uman universal, derivat din Declaraţia Universală, ce
priveşte în particular persoanele cu handicap” (Traian Vrăşmaş,
2001, p.13).
Ulterior, sintagma de „persoane cu handicap” a fost
înlocuită cu aceea mai cuprinzătoare şi mai reală de persoane
cu cerinţe educative speciale (CES). Conceptul a fost lansat
în anul 1978, în Marea Britanie, o datǎ cu Raportul Warnock,
document ce a reprezentat fundamental reformei educaţiei
speciale în aceastǎ ţarǎ. Expresia a fost preluatǎ ulterior de alte
ţǎri, în general noţiunea CES fiind definitǎ ca : “necesitǎţi
educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei
şcolare, necesitǎţi care solicitǎ o şcolarizare adaptatǎ
particularitǎţilor individuale şi/sau caracteristice unei deficienţe
(ori tulburǎri de învǎţare), precum şi o intervenţie specificǎ,
prin reabilitare / recuperare corespunzǎtoare”. (Traian
Vrǎşmaş, 2001)
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Potrivit autorului citat, CES desemneazǎ un
“continuum” al problemelor speciale în educaţie, de la
deficienţele grave şi profunde pânǎ la dificultǎţile uşoare de
învǎţare. Registrul acestora, în accepţia UNESCO (1995)
cuprinde:
• dificultǎţi / dizabilitǎţi de învǎţare;
• întârziere / deficienţǎ mintalǎ /
dificultǎţi severe de învǎţare;
• tulburǎri (dezordini) de limbaj;
• deficienţe fizice / motorii;
• deficienţe vizuale;
• deficinţe auditive;
• tulburǎri emoţionale (afective) şi de
comportament.
În actualitate, accepţiunea termenului s-a extins asupra
tuturor copiilor care dintr-un motiv sau altul nu reuşesc să
beneficieze corespunzăor de educaţie şcolară. “Grupul de
copii care pot beneficia de “educaţia cerinţelor speciale” nu
se rezumă la copiii cu dizabilităţi, ci include mai degrabă toate
grupurile vulnerabile şi marginalizate (ca de pildă: copii
refugiaţi de război, copii din regiuni aflate sub ocupaţie, copii
instituţionalizaţi, copii care provin din comunităţi entice
defavorizate, etc.)” (Traian Vrasmas, 2001, p.33).”În această
nouă perspectivă, scopul educaţiei este acela de „a delimita şi
a susţine un spaţiu cultural la care să aibă acces toate
persoanele, indiferent de rasă, sex, deficienţă sau orice altă
circumstanţă ori situaţie specială.” (Theodor Cozma, Alois
Gherguţ, 2001, p.193)
2. Relaţia educaţie integrată - educaţie interculturală
Abia în acest moment al definirii CES putem sesiza
legătura între educaţia interculturală şi educaţia integrată,
prin faptul că şi imigranţii de exemplu sunt consideraţi
persoane cu cerinţe educative speciale. Iar educaţia
interculturală a acestora reprezintă un demers obligatoriu şi
necesar în integrarea lor reală în societate.
Integrarea este un proces strâns legat de realizarea unei
educaţii interculturale. Fără aceasta, nu s-ar produce o
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integrare reală, ci, cel mult o acceptare. Prin urmare,
educaţia interculturală este un instrument important în
realizarea educaţiei integrate.
Dar a reduce rolul educaţiei interculturale la un simplu
instrument, ar reprezenta o minimalizare a educaţiei
interculturale şi a sensului ei. Vom spune aşadar, educaţia
interculturală, în sens restrâns, poate fi un instrument al celei
inclusive.
În sens larg, considerăm că este în acelaşi timp un
principiu coordonator al educaţiei integrate în particular, dar
şi a activităţii şcolii în general. “Perspectiva interculturală
presupune reducerea inegalităţilor dintre actorii participanţi
la procesul cese desfăşoară în şcoală reconsiderarea
principiilor de egalitate şi libertate de acţiune necesare
dezvoltării şi manifestării elementelor specifice fiecărei culture
minoritare sau individuale” (Teodor Cozma, Alois Gherguţ,
2001, p.194).
Relaţiile stabilite între cele două concepte sunt
reciproce, căci nici educaţia interculturală nu se poate realiza
în absenţa integrării, sau mai puţin spus a convieţuirii cu
ceilalţi. Şi atunci, putem sublinia un nou aspect comun: atât
educaţia interculturală, cât şi cea incluzivă au o misiune
comună: INTEGRAREA unui grup sau a unei personae
considerate ca fiind diferită (prin apartenenţă, cultură,
caracteristici psihologice sau fizice) într-o majoritate,
păstrând şi valorizând totodată ceea ce are distinct, particular,
persoana sau grupul în discuţie. Considerăm utilă enumerarea
diferitelor paliere ale integrării, pentru că sunt comune
educaţiei interculturale şi celei incluzive:
- integrare fizică – se referă la “a fi acolo”, adică la
prezenţa fizică în societatea majoritară, fără a implica
neapărat interacţiune, ci mai degrabă utilizarea comună a
unor spaţii, dotări, echipamente (acces la o locuinţă, o şcoală,
un loc de muncă);
- integrare funcţională – se referă la posibilitatea
accesului la toate serviciile şi facilităţile mediului social,
pentru asigurarea unui minim de confort ;
- integrare socială – se referă la ansamblul relaţiilor
stabilite cu ceilalţi membri ai societăţii în afara contextelor
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formale (în afara şcolii, a locului de muncă); Integrarea
socială are la bază integrare personală - relaţii de interacţine
cu persoane semnificative (părinţi, copii, prieteni, rude,
educatori, colegi de muncă, ş.a);
- integrare în societate – se referă la asigurarea şi
recunoaşterea unor drepturi egale, pentru toate persoanele sau
categoriile de persoane. Apare la nivelul persoanei integrate
un sentiment de apartenenţă socială şi participare deplină la
viaţa comunităţii.
Putem sintetiza consideraţiile anterioare, într-o
paralelă, un grafic al asemănărilor şi deosebirilor între
educaţia interculturală şi cea incluzivă (Tabelul 1.). Desigur,
comparaţia este pur didactică, servind mai mult pentru
înţelegerea celor două concepte, decât funcţională, întrucât
sfera lor de cuprindere este mult prea amplă pentru a permite
realizarea de analize exhaustive.
Tabel 1. Paralelă educaţia interculturală - educaţia
integrată
Educaţia
Educaţia
interculturală
incluzivă
Elemente
- promovează toleranţa şi acceptarea
comune
alterităţii; respectarea drepturilor şi
culturii fiecărui membru a unui grup
educativ.
- au ca rezultat integrarea activă a
noilor membri, dar nu o integrare
omogenizatoare, ci una care valorifică
diferenţele;
implică toate formele educaţiei:
educaţie
formală,
nonformală,
informală;
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Diferenţe

- tratată
în
pedagogie
ca
nou
conţinut
al
educaţiei;
- se realizează
sub
îndrumarea
cadrului
didactic
al
clasei;

- principiu
coordonator
al educaţiei,
referindu-se
la formele
de
organizare
ale
activităţii
pe
lângă
profesorul de la
clasă,
necesită
intervenţia
profesorului
de
sprijin,
a
specialiştilor
(psiholog,
logoped, etc.)
- operează cu
conţinuturile
prevăzute
în
programele
şcolare, dar care
sunt
predate
diferenţiat,
în
funcţie
de
capacităţile
elevilor;

- operează cu
conţinuturi
specifice,
adăugate
materiei
de
studiu
sau
specifice
anumitor
materii
(istorie,
geografie,
etnolofie,
folclor, limba
şi literatură);
Interdependenţe Reprezintă un Reprezintă
o
instrument şi condiţie necesară
un principiu pentru realizarea
călăuzitor al educaţiei
educaţiei
interculturale
integrate
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Se observă din tabelul anterior că diferenţele sunt
depăşite numeric de punctele comune, şi chiar dacă nu ar fi
aşa, experienţa ne dovedeşte că îmbinând educaţia
interculturală cu cea incluzivă, putem crea acel sentiment de
apartenenţă care este o trebuinţă primară a fiecărui individ.
Iar dacă vorbim de personae cu CES, trebuie să recunoaştem
că, din păcate, ei sunt de obicei marginalizaţi, izolaţi. Deci
pentru ei este cu atât mai important să realizăm activităţi de
educaţie interculturală.
Exemplul de bună practică pe care îl prezentăm în
continuare, ne arată cum poate contribui educaţia
interculturală la integrarea socială a tinerilor cu dizabilităţi.
3. Exemplu de bună practică
Organizaţia Caritas, Satu Mare este.o asociaţie non
profit care a luat fiinţă în 1990 şi a cărei misiune este
„sprijinirea persoanelor aflate în dificultate în spirit creştin”.
Programele de asistenţă socială derulate de organizaţie se
desfăşoară în aria judeţelor Satu Mare şi Maramureş, axându-se
în prezent pe patru domenii de activitate: programe pentru
persoane cu dizabilităţi, programe socio-educaţionale pentru
copii şi tineri, programe pentru vârstnici şi programe socioeducative.
În perioada martie 2005 - martie 2006, în parteneriat
cu Căminul de Asistenţă şi Îngrijire din Kisleta, aparţinând
consiliului judeţean Szabolcs Szatmar Bereg, ei au desfăşurat
un program cu titlul „Îmbinarea culturilor şi împletirea
destinelor”. Acesta este rezultatul unui proiect finanţat de
Uniunea Europeană prin programul Phare CBC 2003.
Scopul programului a fost dezvoltarea cooperării
dintre tinerii din zonele învecinate Satu Mare şi SzabolcsSzatmar-Bereg, prin exploatarea potenţialului folcloric şi
etnic specific şi prin implicarea abilităţilor intelectualcreativ-artistice ale tinerilor. Aceste activităţi s-au dorit a fi
căi de „cooperare transfrontalieră între tinerii din cele două
regiuni, în special tinerii cu dizabilităţi, tineri care au mai
puţine şanse de comunicare şi cooperare cu semenii lor.
Astfel, prin intermediul culturii, a istoriei vii a popoarelor,
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cultivate prin tradiţie şi folclor se va reuşi regândirea
dialogului intercultural dintre tinerii din regiune”. Mai mult
decât activităţile defăşurate în cele douăsprezece luni,
organizatorii şi-au propus o colaborare de durată între cele
două judeţe învecinate, prin înfiinţarea unui grup de
iniţiativă a tinerilor care va asigura
extinderea
schimburilor culturale transfrontaliere şi după încheierea
proiectului.
Activităţile realizate în cadrul programului includ:
- 4 tabere de creaţie, cu secţiuni alocate pentru:
modelaj în lut, pictură pe ceramică, dansuri populare,
confecţionare de păpuşi şi artizanat. La aceste tabere au
luat parte 80 de tineri, din ambele judeţe transfrontaliere;
- 5 excursii, la care au participat 150 de tineri cu
dizabilităţi, desfăşurate pe raza judeţelor SzabolcsSzatmár-Bereg şi Satu Mare (între obiectivele turistice
vizitate numărându-se: Sosto, Nzregzhaza, Muzeul Ţării
Oaşului din Negreşti Oaş, Casa memorială Ady Endre,
Muzeul Municipal din Carei, Cripta din Căpleni, Muzeul
Şvăbesc din Petreşti, Muzeul de Mineralogie din Baia Mare
şi Planetariul din Baia Mare). Excursiile au fost precedate
de seri de dans specific diferitelor etnii vizitate (romaneşti,
maghiare, germane) şi cine tradiţionale;
- 2 gale ale tradiţiilor care au încheiat proiectul,
desfăşurate în cele doua judeţe participate, la care au
participat ca invitaţi reprezentanţi ai culturii locale. Dar
mai important este că aceste gale au prilejuit tinerilor cu
dizabilităţi participanţi la program ocazia de a-şi expune
produsele confecţionate în taberele de creaţie, de-a
prezenta publicului obiceiurile şi tradiţiile însuşite pe
parcursul anului de proiect.
Privit în ansamblu, programul a reuşit ceea ce şi-a
propus, adică pe de o parte:
- facilitarea dialogului cultural dintre tinerii din regiune;
- dezvoltarea unei cooperări culturale durabile între
tinerii din regiunile învecinate Satu Mare şi SzabolcsSzatmar-Bereg prin crearea unui grup de interes al
tinerilor;
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- dezvoltarea abilităţilor culturale ale tinerilor
beneficiari;
- informarea tinerilor beneficiari despre tradiţiile,
cultura şi folclorul regiunilor învecinate;
iar pe de altă parte integrarea socio-culturală a tinerilor
cu dizabilităţi:
- creşterea mobilităţii tinerilor cu dizabilităţi din
regiune;
- facilitarea contactului direct al acestora cu tineri
din alte organizaţii de tineret;
- implicarea acestora în organizarea şi desfăşurarea
evenimentelor cultural-artistice;
- crearea de relaţii interpersonale între tinerii
beneficiari şi/sau între ei şi tinerii colaboratori (membri ai
unor organizaţii de tineret din Satu Mare)
Convingerea mea este însă că „Îmbinarea culturilor şi
împletirea destinelor” a reuşit chiar mai mult decât şi-a propus,
şi anume să sensibilizeze opinia publică locală asupra
potenţialului şi talentului imens pe care îl au unii copii cu
dizabilităţi, dar şi a nevoii lor profunde de a fi acceptaţi ca
membri activi şi capabili ai societăţii în care trăiesc. Programul
a creat punţi interculturale între Satu Mare şi Szabolcs Szatmar
Bereg nu numai pentru tinerii implicaţi în proiect, pentru
părinţii şi rudele acestora, ci şi pentru cei implicaţi în
organizare şi coordonare, pentru instituţiile colaboratoare
(muzee, tabere şcolare, şcoli şi licee participante, etc.), pentru
autorităţile locale şi toţi invitaţii participanţi la cele două gale.
Dar cele mai relevante mărturii ale succesului proiectului
rămân zâmbetele de pe feţele tinerilor participanţi, zâmbete şi
expresii care ne conving de faptul că persoanele pe care le
numim adesea „categorii defavorizate”, dincolo de problemele
evidente pe care le au, sunt uneori mai fericiţi decât noi,
ceilalţi, pentru că suferind mai mult, ştiu să se bucure mai mult.
Si în final, nu există ei sau noi, ceilalţi, cum am scris mai sus,
existam doar NOI, oamenii, cu calităţi şi defecte, şi acesta este
mesajul profund şi importat al exemplului prezentat.
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DEZVOLTAREA COEZIUNII GRUPULUI DE
ELEVI PRIN INTERMEDIUL STILURILOR
MANAGERIALE
Anca Petroi
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
Abstract: The pupils grup, who´s developing an eficient social
organization, caracterized by a flexible leadership structure, division
of the tasks and delegation of the responsibilities, optimal
informational and communication systems, is manifesting an flexible
advantage in the organizational and social environment. The groups
culture and the organization of the forming processes, represent the
key of the developmental success at the personality level of each
pupil.
Keywords: social organization, leadership structure, social
environment, pupils groups.

1.
O
STILURILOR
DIDACTIC

ABORDARE
CONCEPTUALĂ
A
MANAGERIALE ALE CADRULUI

Prin prisma analizelor sistematice asupra funcţiilor şi a
finalităţilor procesului managerial realizat la nivel educaţional,
a perspectivelor de dezvoltare a unor strategii manageriale
eficiente, dar şi a deficienţelor înregistrate în sistem, se
constată o reorientare a cercetărilor asupra conceptelor
fundamentale din acest domeniu.
Actuala orientare promovează redefinirea noţiunilor din
sfera managementului educaţional, un accent deosebit fiind pus
pe abordarea stilurilor manageriale, prin intermediul cărora este
vizată depăşirea limitelor şi a deficienţelor manageriale în
cadrul organizaţiilor şcolare.
Problematica impactului stilurilor manageriale asupra
dezvoltării organizaţiei şcolare şi implicit asupra personalităţii
elevilor, a determinat numeroase controverse şi cercetări
teoretico- metodologice, care au relevat multiplele dimensiuni
ale acestei relaţii de intercondiţionare.
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Aceste demersuri de cercetare psihopedagogică şi
managerială s-au raportat permanent la conceptul de stil
managerial. În acest sens delimitările conceptuale în sfera
stilurilor de conducere ale educatorilor s-au impus ca o
necesitate. În mod fiesc au fost formulate anumite întrebări:
 Care este semnificaţia actuală a acestui concept ?
 Cum contribuie această dimensiune importantă a
activităţii educatorului la înţelegerea dinamicii formării şi
conducerii organizaţiei şcolare/ a grupului de elevi?
 Cum influenţează calitatea stilurilor de conducere
dezvoltarea fiecărui
membru al grupului de elevi,
caracteristicile psihologice ale fiecăruia?
 Cum determină conştientizarea proceselor de grup
creşterea calităţii procesului educaţional şi implicit a stilurilor
de conducere utilizate?
 Caracteristicile personalităţii (valori, trebuinţe,
atitudini, conduite), sunt unice sau determinate de grup?
 Cum putem stimula elevii prin stilurile manageriale
aplicate pentru a fi creativi şi în acelaşi timp să fie creatori de
noi grupuri?
Din această perspectivă propunem analiza conceptuală
prin prisma evoluţiei istorice a gândirii filosofice, a teoriei şi
practicii psihopedagogice şi manageriale. De-a lungul
dezvoltării unor modele de gândire şi acţiune umană se
remarcă conturarea acestui concept prin multiplele dimensiuni
oferite de filosofi, psihologi, sociologi, antropologi.
Etimologic, provine din lat. stilus care însemna condei ascuţit
la vârf cu care se grava pe tăbliţe de ceară.
Încă din Antichitate, Seneca, referindu-se la noţiunea de
stil, aprecia că: „ Oratio vultus animi est…, talis hominibus fuit
oratio, qualis vita” (Stilul este faţa sufletului…, stilul
oamenilor seamănă cu viaţa lor). Aceste sensuri au permis
reliefarea semnificaţiei primare a conceptului, ca latură vizibilă
a personalităţii umane.
Se disting astfel două traiecte explicative, convergente
ca sens:
a) stilul ca mod de exteriorizare a structuri psihice a
personalităţii;
b) stilul ca mod de viaţă.
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În 1875, în cadrul Discursului de recepţie la Academia
Franceză, naturalistul Buffon se remarcă printr-o afirmaţie
memorabilă: „ Le style est l”homme meme.” ( Stilul este omul
însuşi.)
Accentul este pus în acest caz pe anumite particularităţi
psihoindividuale, acestea determinând într-o proporţie
covârşitoare modul nostru de a gândi şi acţiona într-o manieră
unică, profund individualizată. Se consideră astfel că stilul este
specific fiecărui scriitor, generând acea originalitate a unei
lucrări.
Problematica conceptualizării ,,stilului managerial’’ a
vizat şi stabilirea unor corespondenţe între structura
personalităţii şi modul său de exprimare, comportamentul.
Treptat s-a impus o schimbare de optică în contextul
comunităţii sociale. A.Adler (1911) introduce conceptul de ,,
life style’’. Aceste consideraţii teoretice au apărut datorită
criticilor frecvente ce vizau practicile sociale, apreciate ca
stereotipe şi îngrădite de prejudecăţi. Prin afirmarea unui stil de
viaţă personal se depăşesc anumite bariere impuse de
convenţiile sociale.
Dificultăţile din aria practicilor sociale se află la
originea unor importante transformări în sfera acestui concept.
Revigorarea periodică a interesului privind această
problematică, dar mai ales constituirea treptată a nucleului
specific noţiunii de ,, stil’’ au fost rezultatul unei evoluţii
conceptuale, cu următoarele semnificaţii:
 componenta vizibilă a personalităţii umane, transpusă
în comportamentul nostru social;
 caracteristică personală ce revine în mod constant în
activitatea noastră cotidiană, individualizând efectuarea unor
operaţii, prin strategii proprii;
 maniera proprie de exprimare, atât orală, cât şi scrisă,
dar şi de structurare a limbajului literar;
 suma caracteristicilor artei, ca şi conţinut ideatic şi
modalitate de expresie, pentru o anumită perioadă istorică şi
orientare estetică;
 totalitatea caracteristicilor ce conferă specificitate
unui popor, prin tradiţii, obiceiuri, mod de viaţă.
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În anii 60-70 se vor cristaliza în domeniul
managementului anumite teorii ale conducerii organizaţiilor, ce
vor vehicula două noţiuni distincte: tipul de conducere
(constituit din ansamblul cunoştinţelor, aptitudinilor,
calităţilor) şi stiluri manageriale ( ca mod de exprimare a
esenţei şi manifestare a tipului de conducere).
Fred Fiedler (1967) susţine că stilul de conducere este
o variabilă pur interioară, legată de structurile bazale ale
personalităţii umane, aproape imposibil de schimbat. Din
această perspectivă stilul reprezintă tendinţele fundamentale
care motivează comportamentul managerial, acestea rămânând
constante, în timp ce comportamentul se schimbă sub influenţa
situaţiilor externe, a sarcinilor.
Olivier Gelinier (1968) realiza o comparaţie sugestivă,
apreciind că partea vizibilă dintr-un aisberg (1/3) e reprezentată
de stilul de conducere, iar partea invizibilă (2/3) este tipul de
conducere.
Se disting două orientări în abordarea acestui concept:
a) Behavioristă, ce defineşte stilul de conducere ca fiind
totalitatea caracteristicilor comportamentale ale managerului.
Această abordare presupunea descrierea comportamentelor
implicate, recurgând frecvent la clasificarea acestora şi
accentuând ideea că acestea pot fi învăţate şi schimbate.
Trăsăturile de personalitate care transpar în aceste
comportamente erau ignorate.
b) Diferenţierea netă între comportament şi stil de
conducere.
Aceste orientări se limitează la o interpretare statică a
trăsăturilor de personalitate, făcând abstracţie de faptul că
personalitatea umană este supusă evoluţiei, progresului,
schimbării. În cadrul stilului de conducere îşi găsesc expresia
diverse componente ale personalităţii:
 Trăsături temperamentale, care pot fi supuse
influenţelor educative;
 Aptitudini, mai ales cele psihosociale, dar şi cele
operaţional-executive, aceste formându-se şi dezvoltându-se pe
parcursul vieţii;
 Trăsăturile caracteriale, care sunt prin excelenţă de
natură socială.
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2. PERSPECTIVE ACTUALE ASUPRA ROLULUI
STILURILOR
MANAGERIALE
ÎN
PROCESUL
EDUCAŢIONAL
În prezent cercetările din psihologia organizaţională sunt
orientate asupra problematicii stilurilor de gândire şi acţiune în
diverse domenii de activitate umană, vizând ameliorarea şi
optimizarea
proceselor
relaţionale.
Evoluţia
ştiinţei
manageriale a determinat nevoia operaţionalizării acestui
concept, adaptat unor demersuri practic-aplicative. În acest
sens sunt aduse în discuţie probleme şi semnificaţii actuale ale
,, stilului’’ , necesitând o analiză complexă sub următoarele
aspecte:
 ca variabilă integrativă prin care se asigură
conexiunea între funcţionarea cognitivă – conativă - afectivă;
 ca modalitate de a reflecta diferenţele individuale,
relativ stabile, independent de anumite conţinuturi sau nivele
de activitate;
 ca implicare a unor mecanisme complexe de
organizare şi control a atenţiei, gândirii, sentimentelor şi
motivaţiilor.
Abordarea personalităţii umane şi a trăsăturilor ei
dintr-o perspectivă dinamică, formativă, permite corelarea
stilurilor de conducere cu trăsăturile de personalitate.
Propunem în continuare câteva abordări actuale ale stilurilor
manageriale care sunt transpuse şi în domeniul educaţional:
 D.P.Ausubel (1981,p.542) termenul de stil are atâtea
înţelesuri pentru că există o nelimitată posibilitate de
combinare şi conceptualizare a particularităţilor individuale ale
profesorului, manifestate în acţiunea didactică, în sens
ideosincrasic (gr.idios-propriu; syn-cu; krasis-temparament;
neol. ideostil ) totalitatea modalităţilor de exprimare, folosind
un ansamblu structurat anume.
 Ullich (1995) definea stilul managerial al cadrului
didactic ca un ,, proces prin care o persoană sau un grup de
persoane identifică, organizează, activează, influenţează
resursele umane şi tehnice ale clasei de elevi în scopul
realizării obiectivelor propuse.’’
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 Moraru I. (1995, p.23-24) consideră că stilul de
conducere este dat de o serie de particularităţi ale managerului,
mai ales ale structurilor personalităţii sale, prin care se
realizează funcţiile manageriale.
 Niculescu O.(1995, p.347-348) este manifestarea
calităţilor, cunoştinţelor şi atitudinilor managerului în relaţii cu
ceilalţi.
 Blickles (1996) reuneşte aceste sensuri, definind
stilurile ca modalităţi euristice superioare de structurare şi
transpunere a unor strategii în modele funcţionale caracteristice
fiecărui individ. Sunt necesare câteva mutaţii de accent, care
presupun o nouă viziune asupra stilului, conform unor exigenţe
actuale, având un rol important în activitatea umană, ca un liant
între trăsăturile specifice ale personalităţii şi performanţele
profesionale.
 Prodan A.(1999, p.99-100) apreciază că stilul
managerial vizează modalităţile comportamentale de realizare a
funcţiilor conducerii, de exercitarea a atribuţiilor rezultate din
acestea, reflectă modul de gândire şi acţiune, atitudinea
proprie.
 Mihuleac E. (1999, p. 112) arată modul de lucru al
managerului ca expresie a personalităţii, a originalităţii sale, în
legătură cu mentalitatea, experienţa, rutina, deprinderile de
muncă, priceperea de a rezolva şi se concretizează în reguli,
condiţii şi cerinţe specifice.
 Iosifescu Ş. (2000, p. 157) stilul reprezintă
comportamentul concret al managerului, modul în care se
raportează la sarcini, derivate din obiectivele organizaţionale,
la indivizi şi grupurile care fac parte din organizaţie, putând fi
considerat un aspect al conduceri operaţionale.
 Iucu R. (2000, p.127-129) este varianta operaţională
de filtrare, analiză,structurare, elaborare dedecizii în rezolvarea
unei probleme de către personalitatea cristalizată a profesorului
şi are valoare când este interpretat situaţional.
Prezentarea succintă a acestor abordări conceptuale a
stilurilor manageriale ale educatorilor, prin evidenţierea
influenţelor acestora la nivelul grupului dar şi al individului,
vine să susţină caracteristica fundamentală a şcolii, constituită
din câmpul relaţiilor şi al interacţiunilor între persoane,
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centrate pe experienţe de învăţare, educatorii fiind chemaţi să
producă schimbări majore, trecând
de la structuri
competiţionale spre structuri bazate pe echipe.
3.
ASPECTE
TEORETICO-APLICATIVE
PRIVIND IDENTITATEA ŞI COEZIUNEA ÎN GRUPUL
DE ELEVI
Rareori grupurile de elevi întrunesc condiţiile necesare
pentru contacte eficiente intergrupale. Aceste sunt determinate
de interacţiunile de la nivel formal şi informal, care conduc la
cunoaşterea participanţilor ca individualităţi.
În utilizarea unor stiluri manageriale participative, care
să optimizeze activităţile didactice desfăşurate în echipe
cooperative este necesar să se respecte patru principii generale :
1. Eliminarea categorizărilori sociale atunci când se
formează echipe şi în dinamica grupului de elevi
2.Reducerea ameninţărilor asupra identităţii şi stimei de
sine
3.Oportunităţi pentru personalizarea rezultatelor echipei
4. Oportunităţi pentru dezvoltarea aptitudinilor
interpersonale
Aceste principii accentuează rolul identităţii în relaţiile
intergrupale, dar şi pe cel al educatorului în dezvoltarea
efectivă a echipelor în procesul de învăţare.Teoria identităţii
sociale (TIS) susţine că oamenii au trebuinţe fundamentale
legate de stabilirea şi menţinerea identităţii pozitive, ce include
atât componentele sociale cât şi cele personale, atenţia fiind
concentrată pe identitatea sociala şi personală.
Atributele importante ale identităţii sunt următoarele:
 Identitatea este relaţională, fiind ceea care este in
relaţie cu ceilalti.
 Identitatea este situaţională, ajutându-ne să înţelegem
de ce un elev poate să fie cooperant în clasa atunci când
aspectele identităţii sociale nu sunt ameninţate, dar totuşi
discriminat pe terenul de joacă în cadrul aceluiaş grup.
 Identitatea este interactivă,
ea se dezvoltă pe
parcursul timpului, în situaţia contactului social, persoanele
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sunt simultan angajate în două procese: percepţia si
reprezentarea managerială şi cea proprie.
 Identitatea este afectivă, fiind o sursă a stimei de
sine, care poate fi evaluată pozitiv sau negativ. Identitatea are
semnificaţie emoţională şi este marcată de orice nelinişte ar
putea să apară.
Pentru că identitatea are legatură cu stima de sine,
procesul managerial desfăşurat în cadrul grupului de elevi
constituie o importantă sursă motivaţională, cu implicaţii
autoevualative.Un proces psihologic dominant în viaţa
cotidiană este comparaţia socială. Cele două procese
psihologice, categorizarea şi comparaţia socială nu operează
independent. Categorizarea conferă o dimensiunea socială
identităţii şi în acelaşi timp favorizează
procesarea
informaţiilor despre sine în termeni proprii categoriilor
sociale vizate.
Educatorul prin utilizarea unor stiluri manageriale
variate şi adaptate situaţiilor de învăţare concrete, are un rol
fundamental în monitorizarea şi consilierea echipei, asigurând
resursele necesare dar şi identificarea celor actuale, oferind
feedback-uri constructive pentru ameliorarea şi optimizarea
procesului, urmărind creşterea performanţei şi modelând
competenţele prosociale.
Elevii aduc cu ei în clasă atitudinile sociale şi
prejudecăţiile din mediul din care provin, utilizează
stereotipuri pentru a procesa informaţia despre ceilalţi,
diferenţele dintre grupurile sociale, ca apoi să le explice într-o
manieră proprie. Sunt situaţii care produc o stare generală
negativă, atunci când evaluarea şi compararea apar ca o
ameninţarea pentru propria identitate.
A cunoaşte şi a fi cunoscut de ceilalţi sunt principii
esenţiale ale oricărui proces educaţional, determinând
adaptarea stilurilor manageriale la aceste deziderate.Relaţiile
intergrupale, cu un nivel moderat de intimitate devin prioritare
pe parcursul şcolarităţii, dezvoltarea acestora fiind esenţială
pentru procesul de socializare.
Pentru a aborda dezvoltarea interpersonală în cadrul
grupului de elevi prin intermediul stilurilor manageriale ale
educatorului, vom împrumuta un model dintr-o alta sferă
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profesională. Atunci când poliţia evaluează potenţialii suspecţi,
se iau în considerare trei caracteristici: oportunitatea, motivul şi
cerinţa. Pentru ca elevii care vin cu diferite experienţe de viaţă
să se implice cooperativ, este necesar să se ofere oportunitatea
de a interacţiona într-o situaţie educaţionalăreală. Ei au nevoie
de o motivaţie de natură intrinsecă pentru a se comporta
cooperativ şi de încrederea că asemenea acţiuni vor fi benefice
pentru dezvoltarea personală dar şi organizaţională.
Propunem ca prin stilurile de conducere a învăţării să
inducem elevilor necesitatea de a se abţine de la formularea
judecăţilor de valoare despre ceilalţi, pâna când acestea vor
aveao bază solidă, argumentată. Aceast fapt implică un proces
de dezvoltare a gândirii critice, care se bazează pe formarea
unor
competenţe
metacognitive,
intrapersonale
şi
interpersonale.
Elevii vor aprecia calitatea dezvoltării individuale pe
masură ce îşi dezvoltă încredrea în interacţiunea educaţională şi
în celelalte persoane care facilitează acest proces, fără a
pretinde o orientare strictă, dar acceptând judecăţi adecvate şi
fundamentate, din partea unor profesionişti.
Ca membrii ai unei echipe ei vor fi conştienţi de
avantajul interacţiunii. Recomandarea pe care o facem în ceea
ce priveşte strucura şi procesul interacţiunilor sociale în grupul
de elevi, pretinde multă atenţie în aplicarea stilurilor de
conducere, în selectarea conţinuturilor relevante, a strategiilor
didactice utilizate.
Şcolile întâmpină dificultăţi în a face faţă diverselor
cerinţe şi nevoi ale actorilor implicaţi în realizare procesului
educaţional, într-o societate heterogenă. Multi elevi părăsesc
şcoala făra a avea dezvoltate competenţe prosociale, care
determină o adaptare flexibilă la societatea cunoaşterii. Mai
mult de atât, educatorii şi elevii sunt frustraţi de sistemul
educaţional existent, care nu oferă oportunităţi suficiente de
interacţiune şi acceptanţă socială. Aceste frustrări apar
datorită unor abordări tradiţionale a conducerii grupului de
elevi, care se bazează pe instruirea centrată pe educator.
Desigur inovaţiile educaţionale încearcă să remedieze
aceste probleme ale şcolii actuale, prin asigurarea unui suport
teoretico-practic în ceea ce priveşte managerierea eficientă a
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grupului de elevi, aşa încât să se creeze un climat
organizaţional, care să permită dezvoltarea sentimentelor
pozitive de implicare socială. În acest mod elevii pot rezolva
natural problemele şi dificultăţiile care apar pe parcurs,
dezvoltând o abordare a acestora care să depăşească presiunile
exterioare, prin promovarea respectului reciproc, a toleranţei şi
responsabilităţii personale şi de grup.
Pentru eliminarea unor dificultăţi în realizarea acestor
deziderate sunt necesare dispozitive de reglare, ca: dreptul la
eroare ( când apare aceasta trebuie dezbătută, pentru a stabili
cauzele şi remediile); munca în echipă ( permite elaborarea
unui limbaj comun) şi coordonarea la fiecare nivel ierarhic
(deciziile luate sunt însoţite de informarea celorlalţi).
Modelul PRADO constă în înlănţuirea unor acte,
prealabil proiectate, ce conduc în final la dezvoltarea
individului şi a organizaţiei. Apreciind numeroasele
similitudini cu specificul managerierii activităţilor instructiveducative, prezentăm modelul aplicativ, urmărind parcurgerea
a trei etape distincte în practica educativă:
 Etapa de diagnostic are în vedere: stabilirea
specificului culturii organizaţiei şcolare; cercetarea naturii
problemelor; analiza piramidei trebuinţelor în organizaţie şi a
eficienţei stilurilor manageriale practicate; abordarea
comparativă a comportamentului real al liderului şi a celui
dezirabil; decelarea valorilor dominante şi a percepţiei
celorlalţi asupra organizaţiei şcolare pentru a descoperi
punctele slabe ale acesteia şi a anticipa măsurile ce trebuie
luate, eforturile ce urmează a fi făcute.
 Etapa de sensibilizare are drept scop motivarea
intrinsecă a educabililor şi a celorlalţi parteneri sociali, pentru a
răspunde pozitiv schimbărilor educative, profitabile atât pentru
ei cât şi pentru organizaţia şcolară. Această etapă implică
răspunsul la următoarele întrebări: cum acţionăm în relaţie cu
ceilalţi?; cum conducem echipa? ; cum facem faţă
schimbărilor?
 Etapa de aplicare vizează soluţionarea problemelor
din interiorul organizaţiei , natura acestora (tehnice, relaţii,
organizare, personal, informare, calitate, mediu, securitate)
dând numele acestei etape: TROPIQUES. Se optimizează
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funcţionarea organizaţiei în consens cu ceilalţi, reducând
numărul problemelor şi permiţând fiecărui participant să se
simtă responsabil, în funcţie de capabilităţi.
Prin promovarea acestui model se urmăreşte obţinerea
adeziunii fiecărui membru al organizaţiei spre realizarea
coeziunii echipei, a coerenţei deciziilor, aşa încât grupul să fie
capabilă să se autoorganizeze şi să răspundă eficient
constrângerilor interne şi externe, generând o nouă şi veritabilă
cultură organizaţională. Antrenarea membrilor grupurilor
şcolare în procesul fixării obiectivelor activităţilor instructiveducative, în luarea deciziilor, a educatorilor-manageri în
implementarea acestora, creşte gradul de flexibilitate a
structurii organizaţionale şi duce la sporirea eficienţei
procesului de predare-învăţare-evaluare.
4. CONCLUZII
Grupul de elevi se dezvoltă prin schimburi progresive,
transcede experienţa individuală, devenind o entitate unică prin
anumite calităţi. Cercetările din trecut asupra grupurilor au
accentuat aspectele ce vizau conduita în grup, focalizându-se
pe interpretarea rolurilor, a scopurilor şi normelor de grup, fără
a se referi la fazele de dezvoltare a grupului de elevi. Rezulta
astfel un tablou static asupra unor procese dinamice.
Ansamblul fenomenelor psihosociale care se produc
în grupul mic şi legităţile care le guvernează constituie
dinamica de grup. „Aceasta cuprinde procese de sugestie,
imitaţie şi contagiune afectivă, de facilitare prin creşterea
motivaţiei.” ( I. Radu, 1994, p.113)
Dinamica colectivului de elevi este un real „laborator
psihosocial, în care fenomenele ce-i sunt proprii se
metamorfozează şi se intercondiţionează, imprimându-i , în
cele din urmă, traiectoria pe care o va parcurge.(I. Nicola,
1996, p. 226)
Există o dinamică intargrupală cu influenţe favorabile
în planul dezvoltării personalităţii elevului, cei implicaţi fiind
capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri
variate şi complexe. În această manieră se dezvoltă capacităţile
prosociale ale elevilor, ce se constituie într-o componentă
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importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor profesională
viitoare.
Membrii săi dezvoltă legături emoţionale, determinate
de modul în care se simt împreună. Astfel elevii sunt influenţaţi
atât de cei cu care se află în contact direct prin intermediul
grupului, dar şi de acţiunile unor grupuri, persoane din mediul
extern.
J.Piaget (1976) consideră că sunt îndeplinite condiţiile
intelectuale ale cooperării într-un grup atunci când fiecare
membru este capabil să înţeleagă punctele de vedere ale
celorlalţi şi să-şi adapteze propria sa acţiune la acestea.
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EVALUAREA FORMATIVǍ ÎN EDUCAŢIA
INTERCULTURALĂ
FORMATIVE ASSESMENT IN INTERCULTURAL
EDUCATION
Nicoleta Chioncel
Universitatea din Oradea
Alina Roman
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
Abstract: This article examines the possibility to promote
students’ progress assessment in evaluating intercultural
competences. The article starts with a debate about the premises of
intercultural education in initial teachers’ training programmes in
universities and it is investigating the role various evaluation models:
initial, continuous or progressive and terminal or the final one. The
findings on intercultural competences’ assessment are discussed
contrasting two models - initial and final one – applied at two
universities in Oradea and Arad, and at different stages of teacher
training modules. The qualitative and quantitative analysis are based
on the paradigm of grounded theory, the cases chosen represents only
illustrations of the theoretical framework intended to be built-up. In
the concluding part it is argued that the formative assessment should
not be seen as the measure of learning but as an integrated part of
learning process. It is argued that a formative evaluation strategy
should be reframed and developed. Consequently, the initial,
continuous and final assessment strategies should be seen as tools for
developing students’ intercultural competencies.
Keywords: intercultural competences, evaluation models,
formative evaluation strategy, assessment strategies, intercultural
competencies.

Premisele educaţiei interculturale în formarea cadrelor
didactice
Educaţia interculturală reprezintă un domeniu de interes
atât la nivelul politicilor educaţionale promovate de organizaţii
internaţionale ca de exemplu Consiliul Europei, Comunitatea
Europeană, Banca Mondială; dar şi a practicilor educative
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propuse şi promovate în cadrul diferitelor sisteme naţionale de
învăţământ din întreaga lume. În România există preocupări
majore pentru includerea acestei orientări în educaţie şi
învăţământ, şi mai mult, prin activitatea de pregătire a
viitoarelor cadrelor didactice se oferă posibilitatea studiului
acestei discipline de învăţământ în universităţi ca disciplină
opţională.
Pentru promovarea valorilor interculturalităţii în
activitatea instructiv-educativă este necesară participarea
viitoarelor cadre didactice la activităţi care să-i formeze ca
„adevăraţi mediatori culturali şi agenţi ai schimbării” (Cucoş,
2000, 204). Pregătirea viitoarelor cadre didactice în această
direcţie pleacă de la achiziţia de cunoştinţe din ştiinţele socioumane cu referire la stereotipuri, prejudecăţi, discriminare,
identitatea culturală
şi atitudini intergrupale; vizează
stăpânirea unor strategii de predare diferenţiată în funcţie de
capitalul cultural al elevilor; a unor strategii de cunoaştere şi
inter-cunoaştere; şi nu în ultimul rând cu tehnici de comunicare
şi rezolvare pozitivă a conflictelor.
Un cadru didactic care doreşte să fie un promotor al
educaţiei interculturale, trebuie, după cum arăta J. A. Banks
(1988, în Cucoş, 2000) să fie dispus să: accepte şi să îşi
modifice atitudinile, concepţiile, mentalităţile, şi convingerile;
experimenteze noi trăiri afective; să revalorizeze normele,
modelele de natură morală, politică şi ştiinţifică; să îşi
reorienteze raţionamentele şi judecăţile valorice; să înveţe noi
comportamente interpersonale şi noi stiluri interacţionale; să
înveţe noi strategii de autocunoaştere şi intercunoaştere; să
dorească să transmită aceste dimensiuni elevilor şi celorlalţi
etc.
Educaţia interculturală se referă aşadar la teme ca
“acceptare şi participare”, “învăţarea convieţuirii – a învăţa să
trăieşti împreună”, evitarea “stereotipurilor şi a prejudecăţilor”
şi propune soluţii pentru promovarea valorilor democraţiei şi
interculturalităţii. Devoltarea competenţei interculturale
presupune influenţe educaţionale de tip formal, organizate în
instituţii şcolare/ universitare dar mai mult, are un impact sporit
prin implicarea subiecţilor în activităţi de tip non-formal şi
informal.
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Competenţa interculturală poate fi definită plecând de
la cinci elemente (Byram şi Zarate, 1997; Byram, 1997):
• Atitudini: curiozitate şi deschidere, dispoziţia de
a elimina prejudecăţile despre alte culturi sau credinţele
referitoare la propria cultură;
• Cunoştinţe referitoare la existenţa mai multor
grupuri sociale, a practicilor, valorilor şi artefactelor acestor
grupuri; procesele de interacţiune la nivel societal şi
individual, dinamica de grup - intra şi inter-grup;
• Abilităţi: capacitatea de interpretare şi relaţionare
a diferitelor fapte, legături, evenimente chiar şi aparţinând
altor culturi, capacitatea de a le compara cu propria cultură;
• Deprinderi în stabilirea interacţiunilor; abilitatea
de a achiziţiona noi cunoştinţe, practici culturale, capacitatea
de a opera cu cunoştinţele, atitudinile şi abilităţile dobândite
în situaţi de interacţiune şi comunicare reală;
• Gândire critică vis-à-vis de relativismul cultural,
abilitatea de a evalua în mod critic valorile, practicile, sau
produsele propriei culturi sau ale altora cu care individual
vine în contact, pe baza unor criterii şi perspective explicite.
Pe scurt, o persoană cu un anumit grad de competenţă
interculturală este cineva care este capabil să sesizeze relaţiile
dintre diferite culturi, elementele acestora, vizibile, evidente
sau latente, ascunse – şi mai mult, este capabil să interpreteze
diferite aspecte ale realităţii în termenii celeilalte culturi, fie că
este vorba despre propria cultură, alţi indivizi, grupuri etc.
Este de asemenea un subiect care are o înţelegere critică sau
analitică a propriei culturi, cineva care este conştient de propria
interpretare şi de relativismul cultural. Aceste caracteristici se
situează evident, la nivel individual. Care este însă
dimensiunea socială a interculturalităţii? Din această
perspectivă se poate argumenta că actul de interacţiune şi
comunicare interculturală duce la o schimbare în realitatea
socială construită (Berger şi Luckmann1966), tocmai de accea
relativismul cultural are semnificaţii specifice în acest context.
Cum influenţează această realitate procesul de evaluare a
competenţei interculturale? Cum putem fi siguri că ceea ce se
doreşte a fi evaluat este măsurat prin instrumentele sau tipul de
evaluare propus? Secţiunea următoare îşi propune să
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fundamenteze teoretic evaluarea, analizând specificul acesteia
în educaţia interculturală.
Evaluarea din perspectivă axiologică
Evaluarea poate fi înţeleasă ca un proces de obţinere,
măsurare şi apreciere a informaţiilor referitoare la procesul de
învăţământ, în ansamblul său, sau la anumite componente ale
acestuia în vederea luării unor decizii asupra unor componente
sau a întregului proces formativ. În contextul educaţiei
interculturale, evaluarea poate fi discutată din perspectivă
axiologică (Cucoş 2000), avându-se ca argument nu doar
pluralismul sistemelor de valori care determină specificitatea
anumitor judecăţi de evaluare în cadrul actului evaluativ; dar şi
nevoia de a transforma obiectivele evaluării în dimensiuni
valorice care să orienteze indivizii, aşa cum am arătat în raport
cu operaţionalizarea competenţei interculturale
Evaluarea nu poate fi înţeleasă ca un act izolat adiţional
învăţării ci ca un moment continuu care susţine concepţia şi
derularea acţiunii educative. Deducem că evaluarea nu are o
importanţă în sine, pentru că aşa cum spunea C. Delorme "nu
putem avea un nou proiect de evaluare fără un nou proiect de
formare" (1994:22) sau nu putem transforma practicile
evaluative fără a transforma concepţiile asupra formării..
Vom analiza în secţiunile ce urmează modalităţile
propuse în evaluarea competenţelor interculturale ale
studenţilor. Prezentăm în continuare designul cercetării şi
fundamentarea metodologică a studiului de faţă.
Designul şi metodologia studiului privind evaluarea
interculturală
Pentru a analiza câteva dimensiuni ale evaluării
formative ne-am oprit la două metode de factură diferită:
intreviuri semistructurate respectiv teste de cunoştinţe care au
inclus şi câteva întrebări de opinie. Am vizat două loturi de
studenţi din instituţii diferite, motivaţia fiind în primul rând
locaţia autoarelor studiului şi dorinţa de a implementa, pe
viitor, programe similare şi de a propune un instrument unificat
de evaluare formativă la disciplina educaţie interculturală.
Studenţii cuprinşi în studiu nu provin de la specializări care au
ca pilon principal formarea cadre didactice, modulul fiind
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pentru subiecţii noştri - viitori ingineri - o specializare
opţională.
Informaţiile pe care se bazează analizele şi rezultatele
din lucrarea de faţă provin din analiza calitativă a 10 interviuri
cu studenţi înscrişi la modulul de formare a profesorilor. Cinci
dintre aceştia au optat pentru disciplina educaţie interculturală
în cadrul modulului de pregătire psiho-pedagogică, iar alţi cinci
nu au au parcurs încă această disciplină de studiu. Primul lot de
studenţi aparţin Universităţii Oradea, iar al doilea sunt studenţi
ai Universităţii Aurel Vlaicu din Arad. Interviurile
semistructurate au avut la bază structura prezentată în tabelul 2.
Totodată au fost aplicate un număr de 30 de chestionare de
evaluare a cunoştinţelor şi atitudinilor referitoare la
interculturalitate (aceeaşi variantă de testare) pentru cele două
categorii de studenţi: 15 studenţi care au parcurs disciplina de
studiu respectiv 15 care nu au parcurs-o până la momentul
testării. Menţionăm că pentru studenţii orădeni acestea au
reprezentat evaluarea finala, sumativă a disciplinei de studiu
parcurse pe perioada unui semestru. Grila aplicată studenţilor
este prezentată în anexa lucrării.
Tabel 2. Ghidul interviului semistructurat
Studenţi -evaluarea
Studenţi
-evaluarea
iniţială
finală
Motivarea alegerii carierei didactice (modulului psihopedagogic)
Discipline pedagogice
Motivaţia
alegerii
de interes
disciplinei
Imaginarea aşteptărilor
Aşteptările iniţiale
Potenţialul de progres
Progresul,
realizarea
aşteptărilor
Societatea românească din perspectivă interculturală
Ipoteza de la care am pornit în studiul de faţă se
poate formula astfel: există diferenţe semnificative în
evaluarea competenţei interculturale a studenţilor la toate
momentele (evaluare iniţială, continuă şi finală) în cazul
unui program de evaluare formativ, spre deosebire de
strategia sumativă şi normativă.
În ceea ce priveşte schimbările atitudinale ale
studenţilor; au fost luate în analiză aspectele de factură
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calitativă obţinute, deoarece datele statistice nu au valoare de
reprezentativitate, fiind doar ilustrative, oferind un cadru de
referinţă pentru interpretarea datelor calitative. Cercetarea de
faţă reprezintă în fapt, începutul unui studiu de lungă durată,
posibil longitudinal al evaluării transformării şi evoluţiei
competenţei interculturale în care se va urmări elaborarea
,fundamentarea teoretică şi validarea empirică a unui model
formativ al evaluării.
Analiza datelor studiului empiric: evaluarea iniţială vs.
sumativă
Rezultatele de factură calitativă, având la bază
interpretarea datelor obţinute prin intermediul codificării
interviurilor şi interpretării întrebărilor deschise din
chestionarul/testul
aplicat
studenţilor,
ne-au
permis
identificarea unor modele, paternuri atitudinale şi
motivaţionale ale subiecţilor în legătură cu alegerea carierei
didactice, şi motivaţia alegerii unei astfel de discipline:
educaţia interculturală. Totodată, vor fi prezentate câteva
interpretări privind aşteptările respectiv beneficiile potenţiale:
virtuale în cazul primului lot de studenţi, respectiv reale la cel
de-al doilea lot. Au fost identificate câteva categorii relevante
care ilustrează analiza respectivei dimensiuni.
Paleta motivaţiilor alegerii modulului psiho-pedagogic
pare să fie aproximativ similară la cele două loturi de studenţi
intervievaţi. Pot fi diferenţiate în principal în trei categorii.
Prima este cea pur extrinsecă: „e bine să ai o diplomă în plus”,
„dacă trebuie îl facem”, „aşa se cere ca să fi profesor”. De
obicei subiecţii care aparţin acestei categorii se implică mai
degrabă formal în realizarea interviului şi presupunem, cu o
oarecare certitudine că fac acelaşi lucru şi pe parcursul
studiului acestor discipline. Al doilea tip de motivaţie ataşată
alegerii modulului psiho-pedagogic este cea intrinsecă: „îmi
place să am contacte cu oamenii”, „cred că mă ajută în viaţă”,
„să îi cunosc mai bine pe ceilalţi”. Undeva, la o analiză mai
atentă apar de fapt combinaţii ale acestor două tipuri de
motivaţii. Putem presupune că majoritatea aparţin mai degrabă
acestei categorii, unde există o îmbinare, o balanţă a factorilor
care au determinat alegerea acestei oportunităţi. Avem aşadar o
motivaţie „mixtă”, câteva exemple aici sunt: „părinţii mei sunt
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profesori şi am devenit interesat şi eu de munca cu elevii, chiar
daca nu ai neapărat satisfacţii materiale ca profesor, cele
profesionale sunt mari”; „la început am zis- sa văd ce o fi şi
materia aceasta (psihologie), nu credeam ca mă va interesa însă
mi-a plăcut foarte mult şi am continuat”.
Aspecte
interesante
obţinem
la
dimensiunile
comparative: „imaginarea aşteptărilor” faţă de disciplina
educaţie interculturală pentru primul lot, respectiv aşteptările
iniţiale ale studenţilor din lotul al doilea. Aici, se impune să
precizăm că la cel de-al doilea lot, a fost o cerere care
presupunea introspecţia studenţilor aşa cum îşi imaginau
disciplina înainte de a o parcurge. Desigur, poate fi invocat aici
efectul acumulării şi influenţării cursului parcurs, dar avem
certitudinea că studenţii din lotul al doilea au încercat cel puţin
să îşi situeze aşteptările la începutul perioadei de studiu. Un
fapt relevant în acest sens este că nu s-au înregistrat diferenţe
semnificative în ceea ce priveşte diversitatea sau modul de
elaborare al aşteptărilor, spre deosebire de aspectul ce urmează
şi anume beneficiile (estimate sau virtuale doar la primul grup),
respectiv reale la cel de-al doilea. Astfel, aşteptările pot fi
grupate pe trei dimensiuni, pe care le ilustrăm cu câteva din
răspunsurile studenţilor intervievaţi:
•
Curiozitate; noutate: să cunosc alte culturi; să
înţeleg lumea în care trăim
•
Uşurinţă, relaxare: curs nestresant; nu va fi greu
la examen
•
Schimbare; atitudini: să învăţ să fiu mai tolerant;
să ne formam ca cetăţeni europeni;
Dacă aşteptările studenţilor au fost aproximativ identice,
fiind posibil să considerăm că răspunsurile din cele două loturi
aparţin unui eşantion în care nu există diferenţe majore, se
observă că la realizarea aşteptărilor, respectiv potenţialul de
progres respectiv progresul în urma parcurgerii acestei
discipline de studiu, există diferenţe semnificative. Astfel,
discursul celor care nu au participat la această disciplină este
unul formal, neelaborat „ne ajută să fim buni profesori”, „să
acumulăm informaţii mai multe despre culturi”; „ să ne
înţelegem mai bine cu oamenii de alte naţionalităţi”. La lotul
studenţilor care au studiat disciplina educaţie interculturală,

136

discursul este unul nuanţat, şi aproape similar, ceea ce indică
faptul că, într-adevăr, există un progres semnificativ în
atitudinea acestora. Astfel, chiar dacă nu la toţi apar toate
dimensiunile pe care le enumerăm în continuare, putem spune
că răspunsurile se diferenţiază net de prima categorie.
Categoriile menţionate sunt: autocunoaşterea, cunoaşterea
celorlalţi, spiritul de echipă, atitudinea pro-activă, atitudine
deschisă, relaxare, comunicarea, controlul prejudecăţilor şi
stereotipurilor, eliminarea discriminării, toleranţa. Ceea ce este
îmbucurător este faptul că studenţii menţionează
comportamente şi atitudini concrete deci putem concluziona că
aspectele atitudinal- comportamentale sunt cuprinse în
competenţa interculturală a acestora.
Cum pot fi interpretate diferenţele privind evaluarea
iniţială respectiv cea sumativă, finală? Sunt prezentate mediile
rezultatelor studenţilor pe cele 3 dimensiuni evaluate. Datele
nu reprezintă note ci punctajele (de la 1 la 10) pe fiecare din
sarcinile A,B, C prezentate în anexă.
Tabel 3. Rezultatele la testul de cunoştinţe
secţiune
A
B
C

Lot 1 – evaluare
iniţială
6.3
8.1
7.2

Lot 2 – evaluare
finală
8
8.8
8.2

Desigur, nu ne-am propus să facem o evaluare
comparativă a celor două grupuri, ne interesează aceasta doar
ca punct de plecare pentru analiza calitativă a secţiunii D,
respectiv analiza interesului pentru disciplină, a argumentării
interesului şi motivaţiei pentru parcurgerea ei şi identificarea
posibilelor beneficii (lot 1) pe care pot să le obţină respectiv
pentru lotul II aspectele care le-au învăţat prin participarea la
activităţile realizate.
Din lotul subiecţilor care au fost testaţi iniţial, 80%
dintre studenţi afirmă că ar fi interesaţi să parcurgă această
disciplină restul de 20 % nefiind interesaţi. Ca motive pentru
alegere sunt menţionate: interes pentru ceva nou, curiozitate,
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iar pentru respingere lipsa timpului, materie nu foarte esenţială,
disciplină prea facilă.
Din lotul celor care au fost testaţi final, 93, 3 %
consideră că participarea la disciplina aceasta a fost utilă, în
schimb, 6,6% apreciază contrariul. Aici motivele par să fie
mai bine întemeiate din nou; sunt menţionate aspecte ca
importanţa pentru dezvoltarea personală, un plus pentru
cunoaşterea societăţii, a celorlalţi şi contactul benefic cu o
„altfel de disciplină de studiu”.
Referitor la potenţiale beneficii respectiv realizările
reale, putem afirma, că din nou există diferenţe semnificative
în ceea ce priveşte nivelul de abordare: dacă primul lot
menţionează cu precădere informaţii respectiv cunoştinţe
teoretice, cel de-al doilea lot aduce în discuţie
comportamentele care le-au dobândit: să fiu mai tolerant,
deschis, să comunic mai bine, să abordeze constructiv
conflictele. Totodată, se poate spune că la primul lot, chiar
dacă sunt axate pe componenta cognitivă, enumerările acestor
potenţiale beneficii sunt mai elaborate decât în cazul
interviurilor, ceea ce indică faptul că simpla parcurgere a grilei
i-a sensibilizat pe studenţi făcându-i mai receptivi faţă de
problematica interculturalităţii.
Prezentăm în cele ce urmează categoriile şi câteva
exemple la răspunsurile oferite de studenţii din lotul doi,
respectiv studenţi care au parcurs disciplina referitor la
aspectele importante pe care le-au învăţat:
Tabel 4. Categoriile şi exemplele menţionate de
studenţii care au parcurs disciplina: „am învăţat...”
• Interacţiuni şi comunicare: să comunicăm deschis,
să comunicăm opiniile şi experienţele personale; să comunic
scurt şi la subiect, coerent şi eficient; să mă exprim pentru a mă
face înţeles; liberate de exprimare, să comunicăm mai bine.
•
Atitudini şi comportamente: toleranţi faţă de
alţii; toleranţi faţă de alte culturi; să fim serioşi; să nu
discriminăm; „să mă gândesc la alte culturi”; „am învăţat că
toţi suntem la fel, avem vise, temeri, speranţe”; să trecem peste
prejudecăţi; „faptul că toţi avem prejudecăţi dar trebuie să le
controlăm”; nu este bine să etichetezi; să nu clasificăm oamenii
după situaţia materială.
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•
Informaţii, abilităţi: noţiuni noi: stereotipuri,
aculturaţie, identitate; fiecare cultură are valori proprii;
diversitate şi egalitate: „deşi suntem diferiţi în caracteristici
mărunte suntem la fel în esenţă”; „stereotipurile şi prejudecăţile
pot duce la comportamente ce încalcă drepturile omului”;
„conflictele pot fi rezolvate doar cu toleranţă”; necesitatea
comunicării
interculturale;
beneficiile
comunicării
interculturale; necesitatea originalităţii – în gândire, în grup,
societate, lume în general....; metode noi de muncă în echipă;
faptul că relaţia profesor elev/ student poate fi şi plăcută.
Concluzii: Către o strategie formativă în educaţia
interculturală
Datele studiului nostru relevă necesitatea elaborării unei
strategiei de evaluare a disciplinei formativ în evaluare care să vizeze
dezvoltarea dinamică a competenţei interculturale a studenţilor.
Educaţia pentru interculturalitate se doreşte o dimensiune a unei
pregătiri profesionale eficiente şi coerente a tuturor profesorilor,
indiferent de specializare, a formatorilor în general. Desigur, după
cum aprecia Cucoş (2000: 201) nu ne propunem să facem din toţi
profesorii „psihologi, sociologi sau antropologi culturali” ci doar să
îi sensibilizăm în direcţia socială. Este important pentru toţi
formatorii să înţeleagă dimensiunile interculturale ale spaţiul social
în general, al celui educaţional în special; să conştientizeze existenţa
unor sisteme de valori multiple; drepturile dar şi îndatoririle
oamenilor, ale cetăţenilor în general dar şi ale elevilor/ studenţilor
etc. La fel de important, sau poate chiar mai relevant este să practice
valorile democraţiei şi prin tot ceea ce fac să demonstreze că sunt
persoane care îi respectă pe ceilalţi, care încearcă să-i formeze pe
elevi/ studenţi pentru o societate deschisă care valorizează respectul,
toleranţa şi înţelegerea mutuală. Un curriculum adecvat al formării
interculturale a cadrelor didactice şi o evaluare formativă contribuie
cu siguranţă la realizarea acestei dimensiuni.

Evaluarea competenţelor interculturale trebuie să fie un
proces formativ bine definit în cadrul procesului de învăţare, şi
nu doar o etapă finală a învăţării. Astfel, o evaluare dinamică în
ceea ce priveşte competenţele interculturale ale viitorilor
dascăli, va lua în calcul atât evaluarea iniţială a stadiului de la
care se pleacă în modelarea atitudinilor interculturale, apoi cea
continuă, formativă care va implica studenţii într-o asumare a
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„propriei modelări” şi finală care va constitui premisa analizei
progresului înregistrat.
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ANEXǍ
TEST GRILĂ - EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ
Specializarea: ………………………. Anul ………
Varianta 1 – evaluare iniţială: Vă rugăm să parcurgeţi
următoarele întrebări şi să exprimaţi părerile pe care le aveţi cu
privire la educaţia interculturală. Acesta nu este un test care va
fi notat, ne interesează modul în care percepeţi anumite aspecte
referitoare la diversitate, toleranţă, comunicare, conflicte etc.
Varianta 2 - evaluare finală: Realizaţi următoarele sarcini de
evaluare:
A. Alegeţi varianta/ variantele pe care le consideraţi
potrivite. Pot să fie una sau mai multe corecte!
A1. Învăţarea interculturală se realizează:
1. doar în şcoală
2. preponderent în familie
3. în toate situaţiile de convieţuire din societate
A2. Educaţia interculturală este determinată de nevoia de:
1. a răspunde diversităţii culturale
2. a uniformiza culturile pentru a avea o societate
omogenă
3. a înţelege şi accepta valorile, tradiţiile şi obiceiurile
diferitelor naţiuni
4. a proteja respectarea drepturilor fundamentale ale
omului
A3. Identitatea socială se formează:
1. prin raportare la identitatea personală
2. datorită aparteneţei la un anumit grup
3. doar prin interacţiunile din interiorul grupului la care
aparţine individul
4. atât în cadrul relaţiilor din cadrul grupului dar şi în
relaţie cu alte grupuri/ indivizi
A4. Scopul educaţiei interculturale este:
1. cultivarea respectului şi a toleranţei
2. învăţarea convieţuirii comunitare paşnice
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3.

formarea stereotipurilor şi prejudecăţilor

A5. Prejudecăţile sunt:
1. stereotipuri despre anumite categorii/ grupuri de
indivizi
2. „etichete” care sunt atribuite unor oameni
3. atitudini de respingere a unor indivizi pe baza
judecăţilor subiective
4. comportamente de discriminare a indivizilor
A6. Aculturaţia constă în:
1. socialaizarea indivizilor pentru a se integra în
societate
2. transmiterea valorilor, tradiţiilor dintr-o anumită
cultură la descendenţi
3. preluarea unor conduite, valori de către un grup de la
un alt grup datorită diversităţii culturale
A7. Într-o situaţie de conflict e bine să adoptăm o atitudine:
1. de aşteptare, circumspectă
2. dominatoare, agresivă
3. deschisă şi responsabilă
A8. Conexiunea inversă sau feedback-ul în comunicare se
referă la:
1. procesul de codificare şi decodificare a mesajelor
2. ajustarea canalului de comunicare pentru a media
transmiterea informaţiilor
3. modalitatea de reglare a reacţiilor în funcţie de
răspunsul anterior la mesaj
A9. Xenofobia se referă la:
1. discriminarea indivizilor după culoarea pe care o au
2. reacţia negativă faţa de oricine aparţine unei alte
naţiuni
3. superioritatea unor rase umane în comparaţie cu altele
4. atitudine de intoleranţă faţă de străini
A10. Înţelegerea dinamicii de grup se realizează prin analiza:
1. tuturor interacţiunilor pe care le au indivizii în
societate în general
2. doar acelor interacţiuni care există în interiorul
anumitor grupuri
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3.

interacţiunilor pe care membrii grupului le au între ei
cât şi cu exteriorul

B. Alegeţi una din cele două variante care consideraţi că se
potriveşte fiecărei afirmaţii: (încercuiţi varianta corectă
sau baraţi-o pe cea cu care nu sunteţi de acord)
Este probabil / puţin probabil să ne confruntăm cu
situaţii de interacţiune interculturală.
2.
Societăţile
interculturale
favorizează
/
nu
favorizează inetracţiunile dintre diverse grupuri.
3.
Stereotipurile se referă la convingerile obiective
/subiective pe care le avem asupra altora.
4.
Este de preferat/ de evitat să atribuim „etichete”
indivizilor cu care venim în contact.
5.
Comportamentul asertiv (comunicare deschisă,
directă, eficientă) poate fi / nu poate fi învăţat.
6.
E mai bine să evităm / să rezolvăm conflictele de
orice natură, inclusiv cele interculturale.
7.
Conflictele se vor rezolva / se vor adâncii odată cu
trecerea timpului dacă nu le rezolvăm.
8.
Cel mai bun mod de a convinge pe cineva să facă ceva
este de a te adresa / a nu te adresa direct.
9.
Dacă cunoaştem diferite culturi vom putea rareori/
frecvent să-i înţelegem pe ceilalţi.
10.
Medierea conflictelor majore e bine să se realizeze de
personal specializat / orice cadru didactic.
1.

C. Pentru afirmaţiile de mai jos, notaţi dacă sunt adevărate
(A) / sau false (F) în opinia voastră:
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1.

Diversitatea este o caracteristică curentă
a societăţii contemporane.
2.
Procesul aculturaţiei are întotdeauna
efecte pozitive.
3.
A avea prejudecăţi este normal.
4.
Este imposibil să educăm asertivitatea
deoarece nu toţi indivizii au abilităţi şi
aptitudini necesare.
5.
Experienţele de comunicare
interculturală şi contactele sociale diverse
trebuie încurajate.
6.
Dacă suntem deschişi şi toleranţi e posibil
să avem necazuri cu cei care au valori diferite.
7.
Sintalitatea (personalitatea) unui grup
este suma personalităţii fiecărui membru al
grupului.
8.
Se poate vorbi de strategii de integrare
doar în relaţie cu minorităţile.
9.
Nu este posibil ca cei discriminaţi să lupte
contra prejudecăţilor negative pe care le au
alţii.
10. Comunicarea interculturală presupune
acceptarea unor puncte de vedere diferite.
Varianta 1 – evaluare iniţială
D1. V-ar interesa să participaţi la un curs/ seminar/
proiect44 de educaţie interculturală?
44

Obiectivele disciplinei: familiarizarea cu noţiunile de bază
din domeniul educaţiei pentru diversitate, toleranţǎ şi
participare activǎ; autocunaşterea şi dezvoltarea abilitǎţilor de
comunicare în grup; elimiminarea stereotipiilor, prejudecǎţilor
şi a discriminǎrii; aplicarea cunoştinţelor teoretice şi a
abilitǎţilor practice dobândite în activitatea de seminar prin
realizarea unui proiect de cercetare a unei teme specifice de
educaţie interculturalǎ, pe grupe de 3-5 studenţi.

144

1 . da
2. nu
D2.
Motivaţi
răspunsul:
...........................................................................................
......................................................................................................
.............................
D3. Menţionaţi 3 aspecte pe care le-aţi putea învăţa prin
parcurgerea acestei discipline:
1.
......................................................................................................
........................
2.
......................................................................................................
........................
3.
......................................................................................................
.............
Varianta 2 - evaluare finală
D1. Consideraţi că pentru profesiunea didactică, sau chiar
pentru viaţa socială disciplina educaţie interculturală este
utilă?
1 . da
2. nu
D2.
Motivaţi
răspunsul:
...........................................................................................
......................................................................................................
.............................
D3. Menţionaţi 3 aspecte pe care le-aţi învăţ la această
disciplină:
1.
......................................................................................................
........................
2.
......................................................................................................
.....................
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EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ –
MODALITATE DE DEPĂŞIRE A
BARIERELOR DE INTERRELAŢIONARE
Anca Petroi
Tiberiu Dughi
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
Abstract: In order to design eficient learning experiences,
within the intercultural education domain, we are considering
necesary, to emphasis the needs and perceptions on different
subcultures. In this acception, as part of workshop activities, it was
solicited to distinguish some specific features and perceptions of
ethnical groups, put in the situation to live together, future
beneficiary of the cultural educative intentions.
Keywords: intercultural education, ethnical groups, culture,
learning methods.

Pentru a putea proiecta experienţe de învăţare eficiente
în domeniul educaţiei interculturale considerăm necesară
evidenţierea nevoilor şi a percepţiilor asupra diferitelor
subculturi. În acest sens în cadrul activităţilor din cadrul
workshopului s-a solicitat evidenţierea unor trăsături şi
percepţii specifice unor etnii care sunt puse în situaţia de a
convieţui şi care se constituie la un moment dat în beneficiari
ai intenţiilor educative culturale.
Sarcina membrilor grupei a fost de a menţiona pentru
patru etnii – slovaci, maghiari, rromi şi români – care sunt
elementele tradiţionale cunoscute, care sunt stereotipiile din
rândul majorităţii şi percepţia acesteia supra minorităţii
respective şi care cred ei că sunt dificultăţile de relaţionare ce
apar la nivel de comunităţi interetnice.
Aprecierile participanţilor printre care şi etnci maghiari de cetăţenie română şi maghiară – şi etnici slovaci, sunt
prezentate în continuare:
SLOVACI
TRADIŢIONAL
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Udatul, prepararea specială a cărnii de porc, prima
împărtăşanie (12 ani), organizarea nunţilor şi înmormântări (cu
tradiţiile aferente)
STEREOTIPII
Încrezuţi, muncitori, avizi după avere (avari)
DIFICULTĂŢI DE RELAŢIONARE
- limba
- priorităţile
PERCEPŢIA MAJORITĂŢII ASUPRA MINORITĂŢII
- leneşi
- delăsători
ROMÂNI
TRADIŢIONAL
Mitul lui Dracula, ia (bluză), ţuica, mămăliga, sarmalele,
papanaşi, icoane pe sticlă, pâine şi sare, căluşarii, ciuleandra
STEREOTIPII
Descurcăreţi, muncitori, hoţi, ospitalieri, bărbaţii români
mai agresivi (cu femeile)
DIFICULTĂŢI DE RELAŢIONARE
- limbaj
- mentalitate
- stil de viaţă
- complexe de inferioritate
PERCEPŢIA MINORITĂŢII ASUPRA MAJORITĂŢII
- nivel de trai superior
- mai disciplinaţi
- competenţi
- civilizaţi
- distanţi afectiv
- au mai puţine prejudecăţi / toleranţi

RROMI
TRADIŢIONAL
Portul specific, meşteşuguri (căldărari, aurari, curelari
etc.), muzica lăutărească, dansuri ţigăneşti, organizarea
comunităţii, (bulibaşa, judecata ţigănească, matriarhat),
ghicitul, migraţia, căsătoria timpurie / planificată, autoritatea
masculină
STEREOTIPII
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Hoţi, instabili, mizerie, cerşetori, inculţi, violenţi,
culoarea pielii, libertini
DIFICULTĂŢI DE RELAŢIONARE
- limba
- nesupunere la normele de convieţuire
- bunele maniere
- organizarea grupală diferită
- slaba educaţie
PERCEPŢIA MINORITĂŢII ASUPRA MAJORITĂŢII

- ,,stăpâni” - autoritari
- manipulatori
- cu drepturi depline
MAGHIARI
TRADIŢIONAL
Bucătărie: - gulyas; dansuri – csardas; costume: panta,
roşu,
STEREOTIPII
Încrezuţi, naţionalişti, dificultăţi de comunicare; cod,
disciplinaţi, buni organizatori, gospodari
DIFICULTĂŢI DE RELAŢIONARE
- rădăcini istorice şi culturale
- conflicte generate politic (nu există dificultăţi majore
la nivel interpersonal
PERCEPŢIA MINORITĂŢII ASUPRA MAJORITĂŢII
- naţionalişti
- o naţiune mult mai tânără, extrovertită
Trebuie subliniat faptul că acestea sunt de fapt percepţiile
participanţilor la această activitate, fiind departe de a fi
reprezentative aceste opinii pentru toată populaţia. Cert este însă ca
aprecierile lor referitoare la dificultăţile de relaţionare evidenţiază, în
toate cazurile, aspecte ce se pot constitui în puncte de plecare pentru
conceperea de strategii educative în sens intercultural. Ne referim aici
la două mari categorii de cunoştinţe care, atunci când lipsesc sau sunt
eronate, generează blocaje în interelaţionare: cunoştinţele despre
limba minorităţii cât şi a majorităţii şi cunoştinţele despre elementele
culturale definitorii, în special a sistemului de valori specific unei
culturi. Acest sistem de valori este exprimat în diverse comportamente
care pot fi total diferite, neînţelegerea fondului lor autentic ducând la
reacţii adverse din partea celor din jur care nu împărtăşesc acelaşi
sistem de valori.
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Aceste bariere, prezentate sistematic în tabelul de mai
jos, trebuie convertite în obiective ale educaţiei interculturale,
educaţie realizată la toate nivelurile de vârstă, de la preşcolari
până la adulţi.
CULTRALE
COGNITIVE
PERSONALPERCEPTIVE
EMOŢIONALE

- tradiţii
informaţii
-recunoaşterea
despre cultura
culturii celuilalt
celuilalt
- lipsa educaţiei
-necunoaşterea
- diferenţe culturale limbii
- valorile familiei
-deficienţe în
comunicare

- empatia
- asertivitatea
- prietenia
- toleranţa
- respectul
-iubirea faţă de
aproapele

prejudecăţi
stereotipuri

Pornind de la identificarea acestor factori care
influenţează atât pozitiv cât şi negativ realizarea procesului
didactic cu specific intercultural, am propus participanţilor
abordarea şi managerierea într-o manieră constructivistă a
experienţelor de învăţare interculturală.
În continuare vom prezenta exerciţiile propuse pentru
fiecare etapă parcursă din acest model, dar şi posibilele
probleme şi soluţii oferite de participanţii la workshop.
1.DEFINIREA ŞI CLARIFICAREA PROBLEMEI
• Problema va fi analizată şi explicată din perspectiva
celor implicaţi
• Insuficienta descriere a situaţiei – problemă poate
complica sau face imposibilă dezvoltarea competenţelor
interculturale
• Cu cât este formulată mai clar cu atât va fi mai facilă
găsirea unor alternative
• Acest prim pas se va încheia cu o definiţie clară a
problemei, realizată cu acordul părţilor implicate
Exerciţiul nr.1
Etape:
a) Fiecare participant are în faţa sa o foaie A4. Scrieţi pe
foaia de hârie primită zece cuvinte care descriu esenţa
interculturalităţii în opinia voastră, în maxim cinci minute.
Aceste cuvinte pot avea conotaţii personale, pot reprezenta
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atitudini, perspective proprii, chiar proiecţii asupra caestei
problematici.
b) Se desemnează un moderator al grupului. Alcătuiţi în
grup o listă în maxim cinci minute, cu zece cuvinte ce exprimă
conceptul de interculturalitate şi raportarea grupului la acesta,
asociind fiecărui cuvânt scris evenimente reale, moduri de
percepere şi relevanţa lor în educaţia interculturală
c) Selectaţi din lista respectivă şase afirmaţii care să
vizeze principalele probleme ( dificultăţi, blocaje) în realizarea
educaţiei interculturale în şcoală.
d) Se centrealizează în plen principalele dificultăţi
identificate în fiecare grup.
e) Se organizează o licitaţie – oferta de 100 de lire- fiecare
participant primind un jeton ce reprezintă 100 de lire. Se cere să
parieze fie întreaga sumă, fie să o împartă în funcţie de prioritatea
problemelor identificate şi prezentate de fiecare grup. Se
centralizează sumele pariate individual în fiecare grupă şi se
ierarhizează primele trei probleme identificate.

f) În funcţie de sumele pariate pentru dificultăţile
semnalate se alege în plen problema reprezentativă pentru
fiecare echipă.
Iată care au fost soluţiile propuse de echipele formate:
GRUPA I
Comunicare, Toleranţă, Diferenţă , Colaborare,
Deschidere, Prietenie, Intercunoaştere, Identităţi, Tradiţii,
Interacţiune
1. Unele tradiţii separă comunităţile
2. Există o criză a comunicării autentice în
pofida revoluţiei tehnologice
3. Toleranţa este un deziderat, nu o realitate a
lumii contemporane
4. Nu există interes pentru cunoaşterea
celuilalt şi interacţiune cu acesta
5. Există traume istorice privind nerespectarea
identităţilor culturale în raporturile majoritarminoritar, cuceritori – cuceriţi
6. Prietenia e un concept aplicat în relaţiile
interindividuale; aplicat popoarelor, e un slogan
GRUPA II
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Deschidere, Acceptare, Deschidere, Integrare,
Cooperare, Identitate, Tradiţie, Diversitate, Respect, Iubire
faţă de aproapele
1. Prejudecăţile sunt primul obstacol spre
deschidere
2. Organic, uneori e greu / nu accepţi diferenţa
3. Există o comoditate în a cunoaşte tradiţiile
celorlalţi
4. Educaţia familială şi valorile transmise acolo
pot constitui piedici pentru interculturalitate.
5. Necunoaşterea
propriilor
tradiţii
determină pierderea identităţii naţionale
6. Ne separă mult prea multe alte caracteristici
(sex, rasă, distanţă geografică) pentru a ne mai
distanţa prin limbă, tradiţii, cultură
GRUPA III
Toleranţă,
Comunicare-colaborare,
Prietenie,
Integrare, Diferenţe, Educaţie, Acceptare, Empatie,
Păstrarea identităţii, Asertivitate.
1. Comunicarea se realizează greoi datorită
necunoaşterii limbii
2. Datorită stereotipiilor nu tolerăm diferenţele
3. Nu acceptă colaborare din lipsă de informaţie
4. Integrarea în comunitate este deficitară
5. Lipsa educaţiei
6. Curriculum nepotrivit pentru educaţie
interculturală
Exerciţiul nr.2 – Pânza de paianjen
În centrul unei foi A0 se notează situaţia- problemă
aleasă pentru fiecare grup şi prin ramificaţii principale şi
secundare se redau aspectele importante legate de confruntarea
directă cu aceasta.
Grupa I
Caracterul inepuizabil al cunoaşterii celuilalt
Timp liber limitat
Nu există interes pentru cunoaşterea celuilalt şi interacţiune
cu acesta

nu este o chestiune de cultură generală
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accentuarea teoriei în educaţie în detrimentul acţiunii
centrarea pe propria persoană
2. LĂRGIREA PERSPECTIVEI
• Pentru a depăşi obstacolele este necesar să
deschidem noi perspective
• Concepţiile vechi acţionează ca frâne în dezvoltare
• Pentru a putea schimba situaţia sunt necesare uneori
noi abordări
• Se pot aduce noi informaţii restructurându-le pe
cele vechi
• Deschiderea perspectivelor este absolut necesară
Exerciţiul nr.3
Etape:
a) Pe o foaie A4 se va realiza în grup cartografierea
spaţiului vital în care se manifestă situaţia – problemă
identificată, vizând localizarea ei şi stabilirea celorlalţi factori
interni, externi care o influenţează.
b) Redaţi principalii actori implicaţi în soluţionarea sa,
relaţiile dintre aceştia, modalităţile reale de acţiune şi factorii
potenţiali ce pot interveni pe parcursul procesului.
3. FORMULAREA OBIECTIVELOR GENERALE ŞI
INTERMEDIARE
• Noile perspective conduc la punctul în care începe să
fie clar ce este de făcut
• Acum este important:
Să se găsească alternative
Să se analizeze consecinţele
Să se ierarhizeze alternativele selectate
• În concordanţă cu interesele vizate sunt formulate
obiective generale şi intermediare, ce pot conduce la
soluţionarea problemei sau la îmbunătăţirea procesului
educaţional
• Ce avem de făcut?
Exerciţiul 4 – Traseu printre jaloane
Pentru a sprijini efortul de formulare a obiectivelor
majore în derulare unui demers ameliorativ am propus
utilizarea unui astfel de trase, în care se vor nota obiectivele
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specifice pentru fiecare etapă ce urmează să fie parcursă, dar şi
noile dificultăţi care pot să apară pe traseu. Este o etapă
importantă de analiză şi asumare a riscurilor în derularea unui
demers intercultural.
4. ELABORAREA UNUI PLAN DE ACŢIUNE
• Trebuie examinate atent căile de realizare a
obiectivelor
• Se identifică acţiunile necesare şi se construiesc
planuri de intervenţie pas cu pas
• Evaluarea şi monitorizarea trebuie să fie prezente în
toate etapele
Fiecare echipă a realizat un plan de acţiune axat pe
obiective, activităţi şi resurse necesare. S-au prezentat în plen
aceste mini proiecte, care au suscitat discuţii intense şi
schimburi de opinii, prin împărtăşirea unor experienţe, exemple
de bune practici din sfera educaţiei interculturale.
Grupa 1
Şcoala – promotor şi păstrător al tradiţiilor
cultural-istorice
Obiective
familiarizarea cu
propriile tradiţii

cunoaşterea
tradiţiilor

altor

Activităţi
Observarea
obiceiurilor
de
etnografie şi folclor
- vizionare de casete
cu obiceiuri
- vizitarea unor
muzee,
sate
tradiţionale,
obiective turistice
- serbări, şezători,
expoziţii-portofolii
- studierea literaturii
populare
culegerea
folclorului autentic
observarea
elementelor

153

Resurse

popoare

promovarea
propriilor tradiţii

educarea în spiritul
valorilor
interculturale

specifice
- participarea la
evenimente
importante din viaţa
lor culturală
- schimburi culturale
- studiu individual
- portofoliu
participarea
familiei
la
activităţile culturale
- invitarea unor
promotori
ai
tradiţiilor culturale
(dir.muzee,
etnografi,
muzicologi,
meşteşugari…)
- confecţionarea de
produse tradiţionale
(ceramică, icoane,
textile, împletituri
etc.)
- organizarea de
expoziţii şi târguri
cu
obiectele
realizate
- redactarea
de
materiale
pentru
promovarea
tradiţiilor
- gală a tradiţiilor
exprimarea
opiniilor faţă de
celelalte culturi prin
eseuri,
dezbateri,
work-shopuri

- schimburi
culturale cu elevi
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din alte ţări
(internet, vizite)
învăţarea
de
cântece şi dansuri,
poezii în limbile
specifice
Grupa 2
● O 1: Cultivarea respectului faţă de alte culturi
A1: Tabără interculturală:
realizarea unor centre de interese:
- pictură
- lut
- împletituri
prezentarea de poveşti folclorice şi găsirea punctelor
comune
● O 2: Stimularea interacţiunilor dintre membrii
diferitelor culturi
A2: Participare la activităţi de învăţare comună
predare în echipă (cadre didactice)
● O 3: însuşirea unor elemente de limbă străină
A3:
- jocuri
- piese de teatru
- vizionare unor filme
● O 4: formarea unor deprinderi de comunicare prin
utilizarea unor tehnici I.T. – mass-media
A4:
- realizarea unor expoziţii de artă foto
- realizarea unei reviste şcolare
Grupa 3
CREŞTEREA INTERESULUI PENTRU
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CUNOAŞTEREA CELUILALT ŞI INTERACŢIUNE
CU ACESTA
Spectacole ale părinţilor
Săptămâna rromilor, maghiari, nemţi
VALORIZARE
Săptămâna toleranţei
Profesori

INTERACŢIUNE
Preoţi
ONG-uri
Mass-media
Excursii tematice
Ziua şcolii
CUNOAŞTERE
Marcarea sărbătorilor religioase
Acestea au fost produsele activităţilor realizate de
participanţii de la workshop, dar credem că experienţa comună
şi mai ales afirmarea unor perspective diverse de abordare a
problematicii educaţiei interculturale în şcoală oferă în
continuare subiecte de dezbatere dar şi direcţii de acţiune
viitoare în acest domeniu.
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