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Înţeleasă ca formă distinctă a culturii în funcţie de sistemul organizaţional şi instituţional în
care se manifestă cultura şcolară poate fi definită printr-o primă perspectivă având ca element
dominant conţinutul culturii în general.
Şcoala crează un prim nivel al conţinutului culturii şcolare, care, ca un sistem organizaţional îşi
proiectează acţiunile cu scopul de a acumula şi transmite sisteme de idei, cunoştinţe, concepţii,
convingeri, teorii pe care elevii le surprind, învaţă preluându-le prin relaţia educaţională educatoreducat şi le adoptă ca forme, nivele operaţionale în dirijarea şi evaluarea acţiunilor lor.
Concepţia cultural-cognitivă promovată de W.H. Goodenough, susţine înţelegera culturii ca un
sistem de cogniţii funcţionale, structurate într-un sistem de cunoştinţe care-i dau posibilitatea
individului să ştie şi să poată să se comporte în mediul social în care trăieşte.
Pornind de la definirea educaţiei din perspectivă interrelaţională elev-educator, dar şi
evidenţiind permanenţa relaţiilor şi raporturilor dintre elevi, dintre elevi şi alţi indivizi implicaţi în
procesul educaţional se susţine un alt nivel al funcţionării culturii şcolare- nivelul relaţiilor şi
raporturilor interpersonale ca mod de edificare şi acţiune al unui nou status al tânărului- cel de elev
şi/sau student. Asemenea relaţii se manifestă dominant într-un cadru formal dar nu putem neglija şi
tipuri cu caracter informal, de relaţii stabilite şi acţionând fie pe orizontală fie pe verticală, fie în sensul
exercitării unor roluri de autoritate, fie drept colaboratori spre satisfacerea unor sarcini şi finalităţi.
Modul cum sunt percepute, înţelese şi acceptate aceste relaţii ne propune o imagine asupra perceperii şi
înţelegerii statutului tânărului ca subiect educaţional, care pătruns într-o şcoală- instituţie educaţională,
după ce şi-a dobândit un asemenea statut şi rol se vede nevoit să-l accepte şi mai puţin îl poate
schimba.
Ca orice formă de acţiune umană şi organizare socială, şcoala funcţionează după anumite
norme, reguli, principii care constituie un alt nivel de funcţionare a culturii scolare. Definite în diverse
moduri, în funcţie de obiectivul analizei, normele care acţionează ca și conţinuturi ale culturii şcolare
pot fi înţelese ca reglementări care direcţionează în sensul acceptării sau delimitării unor forme de
acţiuni, activităţi specifice instituţiilor educaţionale. Asemenea reglementări pot forma sisteme
instituţionalizate, regulamente, coduri etc., care fiind adoptate formează cadre care dirijează, reglază,
controlează şi sancţioneză comportamentul indivizilor încadraţi în asemenea forme educaţionale.
Adoptând modul prezentat de E.Păun, există două tipuri de norme specifice culturii şcolare:

Norme instituţionale;

Norme consensuale.
Normele instituţionale sunt formulate în reglementările cu caracter instituţional legislativ care
vizează organizarea şi funcţionarea şcolii ca instituţie socială. Asemenea norme sunt cuprinse şi în
„Legea învăţământului” şi în „ Statutul personalului didactic”.
Spre deosebire de acestea care au un câmp de acţiune exhaustiv cuprinzând întregul sistem
educaţional există şi norme care vizază evoluţia procesului educaţional dinrt-o instituţie şcolară şi sunt
cuprinse în regulamente, precizări etc.

Normele consensuale sunt elaborate de o instituţie educaţională şi au un caracter intern fiind
respectate doar în acest cadru ca urmare a unor înţelegeri, demersuri consensuale între „părţile”
participante la procesul educaţional.
Fiecare şcoală îşi desfăşoară activităţi specifice ocazionate de diverse evenimente, situaţii, fapt
ce creează condiţii instituirii unor obiceiuri, tradiţii care formează un alt mod de funcţionare al culturii
şcolare, care asemenea primelor nu-l acceptă pe tânăr delimitându-se decât în măsura în care îşi asumă
riscul unor pierderi pe planul integrării.
Valorile culturii şcolare constituie formele de exteriorizare ale acestui tip de cultură care o pot
impune în societate, fie în competiţie fie în completare consensuală cu alte forme de cultură văzute din
perspectiva sociologică şi raportate la şcoală, ca formă de organizare socială, valorile pot fi considerate
ca expresii individuale şi colective ale unui mod de organizare a şcolii ca sistem funcţional. Valorile
culturii şcolare nu pot fi văzute doar preferinţe individuale ci fiind cunoscute, adoptate şi respectate de
catre membrii acestui tip de instituţie reprezintă aprecieri socializante cu caracter supraindividual. Pe
plan acţional valorile dimensionează tipuri, moduri, forme acţionale la care indivizii aderă şi prin care
alături de funcţiile normativ-dirijiste, asigură evoluţia normală a instituţiei şi prin aceasta atingerea
unei funcţionalităţi conforme unei ordini specifice. Valori ca: onestitate, adevăr, altruism, cooperare,
competiţie, toleranţă, egalitate, respect de sine ş.a., specifice întregii societăţi pot funcţiona şi pe plan
educaţional alături de altele specifice: respect faţă de educat, încredere, exigenţă, ataşament
profesional, respect faţă de şcoală, spirit cognitiv, spirit critic, deschidere ş.a..Acest tip de cultură
acţionând fie ca subcultură, acţionează în corelaţie cu alte tipuri de subculturi specifice unor organizări
sau instituţii sociale.
Ca şi şcoala, şi cultura şcolară acţionează în continuarea familiei, fie în prelungirea acesteia, fie
delimitându-se şi distanţându-se, fie în opoziţie cu aceasta. Aşa cum educatorii aduc în şcoală forme
comportamentale specifice rolurilor paterne, la fel putem spune că şi tinerii educabili pot continua să se
comporte după rolurile de fii şi fiice învăţate şi adoptate în familie. Multe din asemenea roluri au un
caracter preşcolar, altele au un caracter antişcolar diminuând funcţionalitatea demersului specific.
Subcultura şcolară, în multe situaţii se opune tendinţei evoluţiei personalităţii tinerilor prin caracterul
coercitiv, conservator, dar poate acționa şi în sensul evoluţiei acesteia când formele specifice
corespund aşteptărilor şi aspiraţiilor tinerilor. Subcultura şcolară poate acţiona ca o contracultură,
determinând schimbări în acţiunile axiologice şi de aici pe plan comportamental pentru unii tineri cu
anumite convingeri, concepţii nefundamentate. De altfel, această subcultură, poate acţiona ca o
contracultură, în raport cu alte subculturi (politică, religioasă, etnică) şi chiar în raport cu cultura
dominantă din societate, dacă aceasta cunoaşte sensuri şi modalităţi contrare în evoluţie.
Prin adoptarea şi recunoaşterea pe plan social a modelului comportamental specific culturii
şcolare exteriorizat de către actorul care a parcurs o etapă educaţională putem să-l recunoaştem pe
acesta ca un subiect activ care a înclinat dinspre inferiorul reuşitei spre un miraj al acestei reuşite cerut
şi aşteptat de el şi de societatea din care face parte.
BIBLIOGRAFIE:
1. Goodenough, W.H., Culture Language and Society. Reading, Mass.: Addison-Wesley
Modular Publications, No. 7., 1971.
2. Păun, E., – Şcoala – abordare sociopedagogică, Iaşi, Editura Polirom, 1999

