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Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm 
să se adapteze”. (Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 

În condiţiile social-istorice de mobilitate demografică, convieţuirea naţionalităţilor este 
asigurată şi garantată de un climat socio-politic favorabil şi de mediul pluricultural. Coexistă, în 
mod obiectiv, spaţii culturale diferite, idei, concepţii, obiceiuri, tradiţii şi credinţe diferite. În 
aceste condiţii, numai dialogul intercultural creează suportul optim pentru buna convieţuire. În 
contextul interferenţei culturilor, dialogul intercultural creează deschideri de cunoaştere reciprocă 
a membrilor comunităţilor prin valorile proprii, de acceptare şi respectare a diferenţelor. 

Educaţia interculturală reprezintă o nouă dimensiune a educaţiei contemporane. Scopul 
acestui tip de educaţie este de a facilita relaţiile interculturale, de a contribui la formarea şi 
intensificarea atitudinii de toleranţă, de acceptare a celuilalt. Diferenţele în raport cu celălalt 
vizează mai multe domenii: limbă, religie, practici sociale, de relaţionare, vestimentare, 
alimentare, de petrecere a timpului liber, tradiţii etc. În funcţie de acestea individul în interacţiune 
cu cel diferit de el poate să aibă un ansamblu de reacţii complexe de natură cognitivă, afectivă, 
comportamentală. Valorile incluse în finalităţile educaţiei interculturale nu se pot realiza de la 
sine. Deschiderea faţă de celălalt, acceptarea acestuia, toleranţa nu sunt înnăscute, ci se 
construiesc în personalitate prin demersuri educaţionale sistematice. Din perspectiva cultivării şi 
promovării acestor valori, rolul şcolii este deosebit de important în transformarea acestor 
diferenţe într-o şansă a dezvoltării personale şi a comunităţii şi de aici diminuarea lor ca sursă de 
prejudecăţi, tensiuni şi disconfort 

Educația inerculturală se referă la posibilitatea educării diferitelor grupuri etnice, 
religioase, culturale şi tradiţionale pentru a lucra împreună în spiritul respectului reciproc şi al 
înţelegerii reciproce. Aceasta înseamnă cunoaşterea în ambele sensuri a culturii şi a tradiţiilor de 
către parteneri. Educaţia interculturală promovează plurarismul etnocultural şi le dezvoltă elevilor 
capacitatea de a trăi împreună în armonie, în perspectiva unei societăţi a egalităţii în drepturi şi a 
echităţii.  

Interculturalitatea este o componentă a realității zilnice din școală. Tot modul de 
învățare este organizat din perspectiva interculturală, permițând învațarea prin colaborare, 



comunicare și nicidecum de marginalizare a unor elevi.Deschiderea spațiului școlii către 
comunitate și specificul ei, organizarea unor întâlniri, excursii, serbări cu specific intercultural 
dar nu în detrimentul majorității, urmărește realizarea obiectivelor de egalizare a șanselor în 
educație. 

Şcoala este chemată să ofere prin intermediul educaţiei interculturale un model al 
convieţuirii paşnice şi constructive într-o societate în care locuiesc împreună membrii mai multor 
grupuri etnice. Şcoala interculturală trebuie să-i înveţe pe elevii săi să trăiască împreună, în 
acelaşi univers cu valori diferite. Școala interculturală reprezintă un spaţiu al comunicării şi al 
respectului pentru cei diferiţi; toţi elevii sunt valorizaţi şi stimulaţi să-şi dezvolte propriul 
potenţial, au oportunităţi egale de învăţare, sunt favorizate interacţiunile între elevi, schimbul 
cultural, munca în echipă. 

Comunicarea interetnică are ca mobil interesele sociale, economice, politice, culturale şi 
are ca fundament dialogul cultural. Dialogul intercultural facilitează relaţiile de colaborare, de 
înţelegere şi de armonie socială. Dialogul intercultural se sprijină pe dualitatea 
identitate/alteritate, se motivează pe nevoia de identitate a individului şi pe corelativul ei, nevoia 
de alteritate. Din punct de vedere psihologic, nevoia de identitate (etnică, culturală, lingvistică) 
este o condiţie a echilibrului psihic uman, iar nevoia de alteritate, de raportare la celălalt, asigură 
posibilitatea dialogului intercultural. Identitatea şi alteritatea sunt inseparabile şi trebuie tratate ca 
atare, deoarece ele exprimă esenţa fiinţei umane ca fiinţă culturală. 

Dialogul intercultural este necesar pentru cunoașterea celui diferit, pentru promovarea 
diversităţii, a principiul respectului pentru diferenţe sau cel al egalităţii şanselor. 

Cadrele didactice promovează dialogurile interculturale în interiorul clasei prin 
valorificarea specificităţii fiecărui elev şi gestionează adecvat diferenţele culturale dintre medii. 
În şcoală se desfăşoară activităţi şcolare şi extraşcolare care solicită adecvat toate categoriile de 
elevi, care ţin cont de specificul acestora, de resursele culturale pe care aceştia le pot aduce în 
spaţiul şcolii, din comunitatea din care fac parte. În şcoală funcţionează clase multiculturale, 
echilibrat structurate şi nicidecum segregate pe criterii entice. 

Preocuparea cadrului didactic urmărește ca toate strategiile de comunicare şi cooperare 
între grupuri să asigure şanse egale în ceea ce priveşte participarea la interacţiunile din clasă, la 
procesul educaţional. Este important atitudinea cadrului didactic, aşteptările pe care le are de la 
elevii de diferite etnii, ştiind fiind că submotivarea unora dintre ei sau aşteptările nestimulate au 
efecte negative în formare. Astfel, indiferent de tipurile sau denumirile metodelor utilizate, 
acestea sunt eficiente dacă, împreună cu întreg ansamblul educaţional, reuşesc să-i ajute pe elevi 
să-şi atingă maximul de potenţial, să fie încrezători în propria lor identitate culturală şi în 
interacţiunile cu ceilalţi, dacă au o bună imagine de sine şi o percepţie echilibrată a lumii în care 
trăiesc. 

Școala trebuie să permită contactul şi comunicarea (accentul fiind pus pe interacţiune), 
stimulând respectul reciproc şi valorizarea pozitivă a diferenţelor culturale. Un factor important 
în aplicarea educaţiei interculturale este cadrul didactic care facilitează învăţarea, moderează 
dialogurile şi este un mediator cultural. De altfel şi elevul trebuie să aibă un rol activ, reflexiv dar 
şi critic în dialogul cu ceilalţi elevi şi cadrul didactic, să se simtă valorizat în identitatea culturală 
proprie, etnică şi religioasă. Dar şi părinţii pot interveni în educaţia interculturală, pot influenţa 
pozitiv sau negativ deprinderile acestei educaţii. 



Cunoaşterea aportului fiecărei civilizaţii la dezvoltarea gândirii umane reprezintă 
punctul de plecare al interculturalităţii Privită din perspectiva integrării, şcoala reprezintă spaţiul 
în care se desfăşoară un schimb intercultural al valorilor, într-o manieră activă, caracterizată prin 
participare şi implicare. 

Pornind de la premisa că într-o societate există persoane şi grupuri diferite, există 
motivaţii, experienţe de viaţă, idei şi puncte de vedere diferite, educaţia interculturală presupune 
reducerea inegalităţilor de natură socială, etnică, religioasă sau de altă natură şi posibilitatea 
manifestării elementelor specifice fiecărei culturi. 
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