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This article is dedicated to the problem of European integration, and intercultural education. In this context the 

interculturality has to be viewed on 2 levels: 
First level: the macro – represents the international synergy of different cultures for development of communicational 

system, forming of citizens that will correspond to the needs of a multinational community. 
Second level: the macro – the synergy of different cultural segments of some communities. 
 
 
Interculturalitatea face parte din problematica largă a integrării europene, trecerea de la dimensiunile „mono” 

la cele „inter” reprezentând o necesitate şi o condiţie indispensabilă pentru o dezvoltare europeană. În acest 
context, interculturalitatea trebuie privită în cadrul a două niveluri.  

Primul nivel, macro-, reprezintă sinergia internaţională a diferitelor culturi, pentru dezvoltarea sistemelor 
comunicaţionale, formarea unor cetăţeni care să răspundă exigenţelor noilor entităţi multinaţionale. 

Al doilea nivel, micro-, sinergia diferitelor segmente culturale şi etnice ale unor comunităţi. 
Însă indiferent de nivelul la care se raportează, interculturalismul presupune dezvoltarea atitudinilor adecvate 

şi echilibrate faţă de diversitatea şi deschiderea către alte culturi. 
Din perspectiva interculturalismului, „cultura trebuie să fie înţeleasă ca fiind reprezentată de valori în 

contiunuă schimbare, de tradiţii, relaţii sociale şi politice” [4].  
Cultura nu poate fi privită ca un tezaur static de produse „vizibile”, ci ca un proces dinamic, care include pe 

lângă aceste produse şi astfel de manifestări cum ar fi valorile şi percepţiile sau concepţiile de viaţă etc. [3]. 
Prin urmare, inedit şi avantajos pentru poziţiile interculturalismului, „cultura include tot ce înseamnă viaţă 

reală” [2].  
Demersurile educaţionale interculturale pot fi întreprinse doar pornind de la justificarea respectabilităţii 

tuturor culturilor. 
Interculturalul contribuie la transformarea culturii. În cultura concepută ca dialog cu ceilalţi, viziunea asupra 

culturii se schimbă de la cultura-produs la cultura-proces [3]. 
Educaţia interculturală îşi propune să informeze mai bine indivizii şi grupurile din care aceştia fac parte asupra 

demersurilor culturale ale comportamentelor lor. „Culturile ne fac serviciul de a ne diminua incertitudinea 
oferindu-ne răspunsuri la majoritatea problemelor noastre existenţiale” [3].  

Interculturalismul nu înseamnă contemplarea pasivă a culturilor, ci presupune acţiune, participare, implicare. 
În acest sens, educaţia interculturală reprezintă o activitate ce traversează întregul sistem educaţional. James 
Banks identifică cel puţin trei perspective ale „educaţiei interculturale”: concept, schimbare şi proces: 

1. Conceptul-cheie – toţi elevii/studenţii, fără deosebire de apartenenţă etnică sau culturală, trebuie să bene-
ficieze de oportunităţi egale de a învăţa. 

2. Interculturalismul poate să producă schimbări majore în instituţiile de învăţământ astfel încât toţi 
elevii/studenţii să beneficieze de egalitatea şanselor de instrucţie. 

3. Interculturalismul este un proces în permanentă derulare, care include idei ca echitatea şi preocuparea 
continuă pentru stimularea performanţelor [1].  

Educaţia interculturală reprezintă o necesitate globală, o formă specializată a educaţiei pentru toţi, care pune 
elevii/studenţii şi culturile acestora în posturi de tratare diferenţiată, dar în acelaşi timp de egalitate [3].  

Educaţia interculturală este, în primul rând, o educaţie a relaţiilor interpersonale care implică membri ai 
unor culturi diferite. 

Obiectivul major al acestui tip de educaţie este de a mări eficienţa relaţiilor interculturale, gradul de deschide-
re, de toleranţă, de acceptare a celuilalt care este diferit. 

„Abordarea interculturală în educaţie pleacă de la ideea că o mai bună înţelegere între oameni este posibilă. 
Ea se vrea un antidot al rasismului, xenofobiei şi al altor forme de excludere. Ea are pretenţia de a participa, în 
şcoală, la crearea colectivă a unui spaţiu cultural care acceptă, inserează, reelaborează semnificaţiile culturale ale 
membrilor diferitelor comunităţi în contact. Aceasta nu se mulţumeşte să realizeze o constatare a trăsăturilor asemă-
nătoare şi diferite, ci caută să formuleze anumite semnificaţii noi, împărtăşite de toţi” [5]. 
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În mod cert, scrie Anca Nedelcu, realităţile subsumate conceptului de „educaţie iterculturală” au existat 
înainte ca un astfel de termen să fie inventat şi cu siguranţă vor fi şi o preocupare viitoare, indiferent de denumirea 
purtată.  

Anca Nedelcu aduce exemple de denumiri recente concurenţiale termenului de educaţie interculturală, care 
desemnează integral sau parţial acelaşi univers conceptual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educaţia interculturală reprezintă, aşa cum s-a arătat, un concept integrator, holistic. 
Drept urmare, un curriculum intercultural este interesat nu numai de conţinuturi, de ceea ce se predă, dar 

şi de cum se învaţă şi cine sunt “subiecţii” actului educaţional. 
Finalităţile educaţiei interculturale reprezintă demersul conceptual în proiectarea curriculumului intercultural. 
Preluând anumite coordonate, considerăm că pertinente pentru delimitarea finalităţilor educaţiei interculturale 

sunt următoarele achiziţii afectiv-motivaţionale, cognitive şi comportamentale. 

Achiziţii afectiv-motivaţionale: 
- nevoia de deschidere, de includere într-un grup, de împărtăşire a unor convingeri, de mulţumire materială 
şi simbolică, de a susţine imaginea de sine; 

- construirea unei concepţii despre sine realiste şi pozitive, construirea unei identităţi individuale şi 
sociale puternice; 

- dezvoltarea unor sentimente de închidere/deschidere echilibrate faţă de ceilalţi; 
- dezvoltarea dorinţei de a stabili relaţii interpersonale; 
- dezvoltarea unor sentimente de receptivitate faţă de informaţia nouă, de toleranţă faţă de incertitudine; 
- atitudinea de a nu judeca pe alţii. 

Achiziţii cognitive: 
- capacitatea de a oferi o pluritate de interpretări a faptelor şi evenimentelor interculturale; 
- capacitatea de a fi cât mai obiectiv în perceperea şi descrierea unor evenimente; 
- formularea unor aşteptări realiste cât mai pozitive; 
- descoperirea unor aspecte comune între propria cultură şi cultura celorlalţi; 
- identificarea şi explicarea raţională a diferenţelor dintre sine şi ceilalţi; 
- dezvoltarea unui comportament autoobservativ eficient; 
- stabilirea unor relaţii cât mai numeroase şi mai variate cu persoane aparţinând altor culturi. 
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Achiziţii comportamentale – abilităţi, deprinderi: 
- abilitatea de a crea noi categorii, din ce în ce mai fin nuanţate; 
- abilitatea de a atribui corect comportamentul celorlalţi (de a-l interpreta corect); 
- abilitatea de a rezolva corect probleme în care se oferă date insuficiente; 
- abilitatea de a empatiza; 
- abilitatea de a ne adapta comunicarea – de a ajusta scopurile acţiunii, de a ne adapta la cerinţele mediului 

concret, de a ţine cont de celălalt în procesul comunicării; 
- utilizarea adecvată a codurilor lingvistice şi nonverbale ale celorlalţi; 
- gestiunea interacţiunii – capacitatea de a iniţia şi de a termina o conversaţie, o secvenţă de interacţiune 

într-o manieră adecvată, evitând ca cineva să monopolizeze, să domine interacţiunea. 

Competenţe specifice perimetrului activităţilor didactice: 
- cooperarea studenţilor în realizarea unor sarcini; 
- construirea împreună a acordului în situaţii caracterizate de divergenţe de opinii şi interese; 
- exprimarea eficientă a propriei identităţi culturale în faţa colegilor şi a cadrelor didactice; 
- construirea unor relaţii colegiale tonice. 

Competenţe interculturale specifice mediilor educaţionale nonformale: 
- angajarea personală în activităţi interculturale extradidactice; 
- acceptarea de noi membri în endogrup, 
- medierea şi rezolvarea unor eventuale conflicte interculturale în grupul de elevi/studenţi; 
- competenţe interculturale specifice mediilor educaţionale informale; 
- lărgirea cercului de cunoştinţe într-un mediu social nou; 
- negocierea modelelor de comportament într-o comunitate interculturală; 
- sporirea atractivităţii personale şi a grupului în medii interculturale [3]. 

Un alt demers conceptual ţine de principiile care pot sta la baza unui curriculum intercultural: 
- pluralismul cultural trebuie să se reflecte în tot mediul educativ (de la structura bibliotecii şcolare/universitare 

la decoraţiunile sălilor de curs, de la curriculumul formal la cel realizat sau curriculumul ascuns); 
- curriculumul intercultural trebuie să fie cuprinzător în scop şi succesiune, să prezinte concepţiile şi 

valorile diferitelor grupuri etnice şi culturale; 
- curriculumul intercultural trebuie să-i ajute pe elevi/studenţi să-şi dezvolte încrederea în sine şi o atitudine 

pozitivă faţă de propria identitate; 
- politicile şi procedurile şcolare/universitare trebuie să întărească interacţiunile interculturale pozitive şi 

înţelegerea dintre elevi/studenţi, profesori şi personalul de susţinere, comunitate; 
- personalul unei şcoli/universităţi trebuie să reflecte diversitatea etnică a societăţii; 
- curriculumul intercultural trebuie să folosească la maximum învăţarea experimentală şi în special resursele 

comunităţii; abordările interdisciplinare şi multidisciplinare trebuie să fie folosite în studiul grupurilor 
etnice şi culturale; 

- şcolile/universităţile trebuie să iniţieze evaluări sistematice, continue ale obiectivelor, metodelor şi materia-
lelor didactice folosite în predarea diversităţii etnice şi culturale. 

Un alt demers conceptual este legat de modelul curriculumului intercultural. De fapt, acest model poate fi 
abordat de pe poziţii cross-curriculare: 

– curriculumul de bază şi curricula pe discipline rămân neschimbate. Însă în structura lor se încorporează 
fapte culturale specifice altor grupuri culturale; 

– la curriculumul disciplinar se adaugă noi conţinuturi şi obiectul specific educaţiei interculturale; 
– curriculumul intercultural în întregime sau pe capitole se modifică din perspectiva educaţiei 

interculturale. În acest sens, ideile şi valorile grupurilor culturale sunt percepute şi înţelese din unghiul 
de vedere al grupurilor culturale cărora le aparţin; 

– se elaborează un cross-curriculum direct orientat spre educaţia interculturală.  
Această abordare implică participarea activă a elevilor/studenţilor, solicitaţi să reflecteze şi să găsească 

soluţii, să acţioneze. 
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Transpunerea în practică a acestor abordări este condiţionată de o multitudine de factori interiori sau exteriori 
spaţiului educaţional. 

De aceea, pentru a susţine demersurile de valorizare a diversităţii culturale în mediul universitar, vă supunem 
atenţiei următoarele sugestii: 

– educaţia interculturală se poate realiza în cadrul tuturor disciplinelor şcolare/universitare; 
– redimensionarea interculturală a curriculumului poate fi operată la nivelul curriculumului de bază, celui 

opţional, precum şi în cadrul activităţilor extracurriculare; 
– curriculumul intercultural trebuie privit ca un sistem şi nu ca o “activitate-eveniment”. 
Pentru a da un caracter metodologic acestor sugestii, oferim unele argumente şi explicaţii privind abor-

darea curriculumului intercultural la limba şi literatura română. 
Limba română este intermediarul învăţării, prin ea se ajunge la informaţii din domenii variate şi se obţine 

apoi interpretarea, corelarea, sinteza lor, înzestrându-l pe obiectul instrucţiei şi educaţiei cu cunoştinţe şi apti-
tudini integratoare. De aici decurge şi caracterul etnocentrist al învăţării, căci cunoştinţele despre alte culturi 
sunt, de regulă, intermediate prin română, chiar învăţarea limbilor străine este tributară actului traducerii impuse 
de practica didactică şi de nevoia personală de acumulare a unor noi informaţii în limba modernă. 

Ceea ce acum pare o utopie (interculturalitatea) va trebui să devină o practică firească într-un viitor 
imediat şi nu prin forme ce simulează interesul, unidirecţionate dinspre cultura naţională spre altele, ci prin 
interacţiunea culturală. 

Prin regândirea statutului şi organizării orelor de română, se pot accesa valorile interculturalităţii în forme 
ce să confere educaţiei naţionale valenţe europene. Strategia interculturală vizează, evident, educaţia axiolo-
gică, în consonanţă cu timpul de azi în care graniţele se volatilizează, distanţele se parcurg în timpi tot mai 
reduşi, când comunicarea şi informarea sunt cvasiinstantanee. Din recomandare şi deziderat al educaţiei, inter-
culturalitatea trebuie să devină reacţie firească a educatorului şi educatului, să-şi găsească un rol tot mai 
important în interacţiunea dintre culturi. 

Consacrând interculturalităţii câte o secvenţă (modul) la intervale variabile, care în perspectivă trebuie să 
fie tot mai frecvente, se obţine nu doar comparaţia culturilor şi interrelaţionarea lor. Predarea unui text al unui 
scriitor român se cuvine a fi raportată la un alt congener din literatura noastră (eventual chiar mai mulţi) şi la 
unul din alte literaturi, prezent ca atare, fără traducere, eventual însoţit de o muzică specifică, de imagini 
fotografice sau de reproduceri artistice, totul circumscris acestuia. Ceea ce se obţine este diminuarea monopo-
lului cultural, plasarea textului literar într-un context larg, afin, cu efect de retenţie şi transfer mult mai eficient. 

Cultivarea sentimentului naţional nu este ameninţată de educaţia interculturală, ci câştigă valenţe valorice, 
obiective şi subiective, pe care mai vechea educaţie patriotică nu le putea atinge. Tocmai de aceea vedem în 
interculturalitate soluţia contemporană a educaţiei, căci provocările sociale o reclamă, iar instituţiile superioare 
nu pot nesocoti aceste aşteptări. 
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