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INTRODUCERE
Actualitatea temei. Drepturile culturale sunt parte integrantă a drepturilor omului –
acestea sunt universale, indivizibile şi interdependente. Extinderea diversităţii creatoare
presupune implementarea totală a drepturilor culturale, în modul în care sunt definite în Articolul
27 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi în Articolele 13 şi 15 ale Convenţiei cu
privire la Drepturile culturale, sociale şi economice. Tuturor persoanelor le este asigurat dreptul
de a se exprima, de a crea şi de a disemina rezultatul muncii lor în limba în care doresc şi, în
special, în limba maternă; tuturor persoanelor le este asigurat dreptul la o educaţie şi la o
instruire de calitate, cu respectarea totală a identităţii lor culturale; tuturor persoanelor le este
asigurat dreptul de a participa la viaţa culturală după cum doresc şi sunt libere să-şi manifeste
propriile practici culturale, în limitele respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului. Este, aşadar, necesar să se promoveze prin educaţie, „conştientizarea valorilor pozitive
date de diversitatea culturală”. [18, p. 12]
Procesul de trecere de la dimensiunile mono- la cele inter- reprezintă nu numai o
necesitate, dar şi o condiţie indispensabilă unei dezvoltări sociale şi individuale echitabile şi
durabile. Şi aceasta dat fiind faptul că interculturalismul este semnul respectului în ceea ce
vizează dreptul la diferenţă şi la egalitate, semnul dialogului şi al echilibrului.
Interculturalismul tinde să propună o realitate înnoită a propriei persoane cu ceilalţi,
apropiaţi sau depărtaţi nouă, cunoscuţi sau străini – o atitudine de maturitate culturală şi de
înţelegere firească. Realizarea unor astfel de deziderate de respectare şi de preţuire a celor din
jurul nostru vizează, cel puţin, două dimensiuni fundamentale de construire a
interculturalismului:
•
Conlucrarea la nivel internaţional a diferitelor culturi, pentru o dezvoltare în sisteme
comunicante; deschise; se urmăreşte formarea unor cetăţeni care să acopere exigenţele
noilor entităţi multinaţionale preconizate, prin transcenderea frontierelor propriei culturi,
percepută ca limitativă.
•
Colaborarea între diferite segmente culturale şi etnice ale unor comunităţi.
Indiferent de dimensiunile la care se raportează, interculturalismul intenţionează să
dezvolte atitudini adecvate şi echilibrate privind diversitatea, să ne sporească încrederea în
fondul cultural şi în deschiderea către ceilalţi.
Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemei. Problema
educaţiei interculturale a fost cercetată din mai multe perspective:
•
Aspectul conceptual a fost studiat de către Nieto S., Fennes H., Banks S., Cucoş C.,
Bârlogeanu L., Crişan A. ş.a.
•
Aspectul metodologic a fost cercetat de către Ciolan L., Nedelcu A., Siung R. ş.a.
În Republica Moldova, problema educaţiei interculturale a fost cercetată în funcţie de
anumite segmente: Şalaru G. a studiat perspectivele interculturale ale educaţiei; Sclifos L. a
studiat stereotipurile culturale ca temei al abordării educaţiei interculturale; Pâslaru Vl. a abordat
problema interculturalităţii în cadrul educaţiei literar-lingvistice; Hadîrcă M. a abordat problema
definirii noţiunii de „competenţă interculturală”; Stamatina O. şi Mândâcanu V. aduc unele
sugestii cu privire la sporirea eficienţei educaţiei interculturale prin dezvoltarea spiritualităţii;
Budnic A. şi Duhlicheru O. au cercetat problema educaţiei interculturale în cadrul predăriiînvăţării limbilor străine. Goraş-Postică V. a realizat cîteva studii privind educaţia interculturală,
în cadrul Centrului Educaţional Pro Didactica, dar şi în cadrul USM, ca rezultat al cursului de
Educaţie interculturală şi Management intercultural.
Educaţia interculturală face parte din concepţia Educaţie pentru toţi, promovată de către
UNESCO şi în Declaraţiile Forumului Internaţional de Educaţie de la Jomtien şi Dakar.
Filosofia acestei concepţii constituie un punct cert de intersectare cu ideile interculturalismului.
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În contextul cercetărilor actuale şi ale practicilor de educaţie interculturală, identificăm
următoarele dimensiuni:
• educaţia interculturală deocamdată nu este conştientizată ca factor esenţial în asigurarea
echilibrului social şi naţional;
• curriculumul naţional, inclusiv cel universitar, în mare măsură, are un caracter
monocultural;
• educaţia interculturală nu a devenit obiectul unor cercetări sistemice care, la rîndul său,
determină problema generală a cercetării: Care sunt fundamentele teoretice şi
metodologice ale educaţiei interculturale a studenţilor în cadrul învăţămîntului universitar?
Situaţia expusă generează direcţiile de soluţionare a problemei vizate: conceptualizarea
educaţiei interculturale a studenţilor prin abordări: culturologică, psihologică, sociologică şi
pedagogică ale acestui proces din perspectivă: contextuală, curriculară şi proiectivă.
Scopul cercetării: Stabilirea bazelor conceptuale şi metodologice ale educaţiei
interculturale a studenţilor.
Obiectivele cercetării:
• Analiza problemei interculturalităţii şi a educaţiei interculturale în literatura de specialitate;
• Analiza politicilor interculturale în educaţie, niveluri naţional şi internaţional;
• Fundamentarea reperelor conceptuale ale educaţiei interculturale în cadrul universitar;
• Proiectarea cross-curriculumului de educaţie interculturală în cadrul universitar;
• Elaborarea Proiectului instituţional de educaţie interculturală;
• Validarea experimentală a Proiectului instituţional de educaţie interculturală.
Metodologia cercetării include metodele: analiza teoretică a surselor bibliografice şi de
politici educaţionale; sinteza teoretică; modelizarea teoretică; observarea; chestionarea;
experimentul pedagogic; metode statistice-matematice.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute este obiectivată de:
• Fundamentarea reperelor culturologice ale educaţiei interculturale: cultura ca un ansamblu
de valori, tradiţii, credinţe; raportul dintre cultură şi educaţie în plan static (cultura ca mijloc
de perfecţionare/desăvîrşire a omului); în plan teleologic (cultura ca stare de spirit, ca putere
şi capacitate de trăire a valorilor);
• Fundamentarea reperelor psihologice ale educaţiei interculturale: conceptul de personalitate
ca o „construcţie” socioculturală; interacţiunea şi contextele interculturale favorizează şi
generează procese cognitive şi afective performante, care determină comportamentul
intercultural al personalităţii;
• Fundamentarea reperelor sociale ale educaţiei interculturale: socializarea ca proces de
învăţare prin interacţiune cu alţii şi ca model de conduită socioculturală; reprezentările
sociale ca un sistem de valori şi o formă de gîndire socială, ca mod de comunicare cu alţii;
• Fundamentarea reperelor pedagogice ale educaţiei interculturale: definiţia educaţiei
interculturale ca o educaţie a relaţiilor interpersonale implică culturi diferite: sistemul de
competenţe interculturale care includ următoarele componente: motivaţie, cunoştinţe,
capacităţi, atitudini (competenţe); sistemul didactic de formare a competenţelor
interculturale la studenţi;
• Determinarea factorilor şi a condiţiilor sociopedagogice de educaţie interculturală a
studenţilor: situaţia interculturală, mediul sociolingvistic, cadrul legislativ şi normativ;
• Elaborarea concepţiei educaţiei interculturale, axată pe o abordare a interculturalităţii care
implică deschiderea spre alte culturi, acceptarea diversităţii culturale, depăşirea
stereotipurilor culturale centrate pe următoarele aspecte praxiologice: mişcarea
interculturală, curriculumul intercultural, procesul de educaţie interculturală şi angajamentul
intercultural;
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•

Proiectarea cross-curriculumului educaţiei interculturale structurat pe tematica transversală:
pretext, suport şi context;
• Elaborarea Proiectului instituţional de educaţie interculturală ca un ansamblu de activităţi
manageriale, curriculare şi extracurriculare.
Fundamentarea conceptuală şi praxiologică a educaţiei interculturale în cadrul
învăţămîntului superior din perspectiva contextuală, culturală şi proiectivă prin abordările
culturologică, psihologică, sociologică şi pedagogică – constituie problema ştiinţifică
soluţionată în cercetare.
Semnificaţia teoretică constă în dezvoltarea pedagogiei interculturale prin: definirea
noţiunii de educaţie interculturală din perspectivele culturologică, psihologică, socială şi
pedagogică; dezvoltarea sistemului de principii educaţionale prin fundamentarea prevederilor
teoretice cu referire la caracterul comprehensiv-integrator, abordarea multisectorială a
interculturalităţii, asumare de responsabilităţi şi de valori fundamentale; dezvoltarea teoriei
curriculare cu referire la conceptul de cross-curriculum al educaţiei interculturale; modelarea
teoretică a Proiectului instituţional de educaţie interculturală în cadrul învăţămîntului superior
ca reflexie a concepţiei educaţiei interculturale.
Valoarea aplicativă a cercetării rezidă în:
• proiectarea şi implementarea cross-curriculumului de educaţie interculturală în cadrul
învăţămîntului superior (USMF „Nicolae Testemiţanu”);
• elaborarea şi valorificarea practică a strategiilor de educaţie interculturală în cadrul
învăţămîntului superior;
• aplicarea Proiectului instituţional de educaţie interculturală în alte instituţii de învăţămînt
superior;
• elaborarea de sugestii pentru conceptorii de curriculum universitar în ceea ce se referă la
teleologia, conţinuturile şi metodologia educaţiei interculturale;
• valorificarea rezultatelor investigaţionale în formarea continuă a cadrelor didactice din
învăţămîntul superior.
Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:
1) Fundamentele teoretice ale educaţiei se axează pe:
• înţelegerea culturii ca un ansamblu de valori, tradiţii, credinţe în interacţiunea sa cu alte
culturi – constituie conţinutul de bază al educaţiei interculturale;
• definirea personalităţii ca o construcţie socioculturală care permite indivizilor să
stabilească raporturi, interacţiuni într-un anumit context intercultural;
• definirea educaţiei interculturale ca o educaţie a relaţiilor interpersonale, ce implică
interferenţa diferitelor culturi.
2) Conceptualizarea educaţiei interculturale în mediul universitar este determinată de abordarea
care implică dezvoltarea unei ample deschideri faţă de alte culturi, aprecierea şi acceptarea
diversităţii culturale, depăşirea stereotipurilor culturale şi a etnocentrismului, precum şi
restructurări legislative, restructurări curriculare de anvergură, crearea de condiţii şi
identificarea criteriilor de succes: echilibru între finalităţile educaţionale, oportunităţi pentru
comunicare şi cooperare, asigurare de şanse egale, stimularea diversităţii.
3) Elaborarea Proiectului instituţional de educaţie interculturală se axează pe un set de valori
comune pentru toţi actorii mediului universitar şi pe un ansamblu de acţiuni şi de activităţi
curriculare şi extracurriculare, proiectate şi fundamentate teleologic, conţinutal şi procesual.
Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin – publicaţii de autor, comunicări
la seminare şi conferinţe ştiinţifice (Chişinău, 2005), conferinţe ştiinţifice în cadrul Universităţii
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (anii 2007-2010), la Catedra de Ştiinţe
ale Educaţiei din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (Creşterea impactului cercetării şi a
dezvoltării capacităţii de inovare, dedicată aniversării a 65 de ani de la fondarea USM, 21-22
septembrie 2011), Conferinţă Ştiinţifică în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (Pledoarie
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pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării, dedicată aniversării a 70-a de la fondarea IŞE, 12 noiembrie, 2011) precum şi prin cursul universitar Limba română şi terminologie medicală.
Publicaţii la tema tezei: Rezultatele cercetării au fost publicate în 10 lucrări.
Volumul şi structura tezei: teza constă din introducere, trei capitole, concluzii,
recomandări, bibliografie 201 surse, 147 pagini, 5 anexe, 22 figuri, 23 tabele.
Cuvinte-cheie: cultură, educaţie interculturală, interculturalitate, multiculturalitate,
interculturalism, competenţe interculturale, dialog intercultural, strategii de educaţie
interculturală, cross-curriculum, curriculum intercultural, curriculum monocultural, toleranţă,
context intercultural, axiologie, strategii didactice, socializare, proiect instituţional etc.
CONŢINUTUL TEZEI
În Introducere se argumentează actualitatea şi importanţa temei de cercetare, se
formulează problema generală şi direcţiile de soluţionare, se formulează obiectul, scopul, ipoteza
şi obiectivele cercetării, se identifică metodologia cercetării, se arată noutatea ştiinţifică şi
valoarea teoretică, originalitatea şi valoarea practică a cercetării; de asemenea, este expus unde
au fost aprobate şi implementate rezultatele cercetării.
În Capitolul I Interculturalismul în educaţie: tendinţe actuale, niveluri internaţional
şi naţional – se analizează politicile educaţiei interculturale pe plan internaţional şi cel naţional.
Analiza politicilor care vizează educaţia interculturală poate fi realizată în cadrul:
1) A două niveluri:
• primul nivel, macro-, presupune conlucrarea în context internaţional a diferitelor culturi,
ţări, pentru o dezvoltare continuă în sisteme comunicante, deschise; se vizează formarea
personalităţii unor cetăţeni care să includă exigenţele noilor entităţi multinaţionale
preconizate, prin transcenderea frontierelor propriei culturi, percepută ca limitativă, şi
crearea unei conştienţe europene, chiar planetare;
• al doilea nivel presupune elaborarea unor comunităţi între diferite segmente culturale şi
etnice în vederea formării tuturor membrilor, indiferent de etnie. [9, p. 55]
2) A două planuri:
• pe plan sincronic, pentru o înţelegere profundă şi adecvată a indivizilor, apartenenţii unor
culturi diferite, care trăiesc în acelaşi prezent istoric;
• pe plan diacronic, ca pîrghie reglatoare sau catalizator al întîlnirii unor culturi ce aparţin
unor perioade diferite de timp.
Relevăm, în acest context, cîteva tendinţe majore, decisive în promovarea politicilor de
educaţie interculturală.
1. Politicile culturale sunt promovate prin acte legislative şi prin documente reglatoare.
2. Politicile interculturale sunt promovate de structuri organizaţionale speciale.
3. Politicile interculturale sunt promovate prin curriculum şcolar/universitar.
Drept componentă forte a educaţiei, conceptualizarea interculturalităţii are implicaţii
curriculare importante. De facto, în toate ţările care au promovat şi promovează
interculturalitatea, se pune în valoare reconsiderarea curriculumului educaţional.
La nivel internaţional, în mare parte, abordările pozitive, cu referire la educaţia
interculturală, precum şi cele critice, sunt caracteristice şi învăţămîntului superior.
Particularităţile educaţiei interculturale la nivel universitar au drept reper, următoarele
referinţe:
• Studenţii deţin deja unele competenţe interculturale, precum şi stereotipurile respective.
• Necesitatea de a se integra socioprofesional în comunităţi multiculturale creează premise
benefice promovării educaţiei interculturale universitare.
• Spre deosebire de curriculumul preuniversitar, cel universitar are mai puţin în vizor
formarea competenţelor interculturale la viitorii specialişti.
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Republica Moldova este un spaţiu care se pretează la tendinţele actuale de accentuare a
diversităţii sociale, dat fiind contextele geografic, istoric, cultural complex şi dinamic.
Deşi, după proclamarea independenţei Republicii Moldova, sistemul de învăţămînt şi-a
redeminsionat fundamental valorile, majoritatea problemelor sus-numite rămîn actuale şi astăzi.
În pofida modificărilor politice, termenul educaţie interculturală nu este consolidat. Există o
carenţă în abordarea acestuia atît în aspect teoretic, cît şi în cel pragmatic. Această situaţie este
elucidată şi în analiza răspunsurilor oferite de cadrele didactice la întrebările care vizează
educaţia interculturală. Majoritatea dintre acestea (85%), intervievate versus semnificaţia acestei
realităţi educative, oferă răspunsuri ezitante; fac efort să-şi elucideze termenul empiric, prin
analiza cîmpurilor semantice ale elementelor componente (multi-/inter- şi cultural), nerealizînd
nicio legătură între noţiunea respectivă şi activităţile care deja au loc în şcoală/universitate.
Cadrele didactice consideră că educaţia interculturală se limitează, deseori, la studierea limbii şi
a literaturii române de către minorităţi.
Dreptul minorităţilor de a-şi face studiile în limba maternă şi de a învăţa limba de stat este
asigurat şi promovat explicit de Legea învăţămîntului şi de alte acte normative.
Luînd în consideraţie că Republica Moldova este un stat multicultural, prezentat de
minorităţi tradiţionale, care locuiesc compact (găgăuzi, bulgari) şi minorităţi care locuiesc pe
întreg teritoriul ţării (ruşi, ucraineni etc.), problema interculturalităţii şi a educaţiei interculturale
este una prioritară în cadrul politicilor sociale.
Segregarea educaţiei elevilor/studenţilor pe principiile etnice, culturale creează situaţii
nefavorabile de realizare a educaţiei şi a comunicării interculturale. [3]
În Capitolul II Bazele teoretice ale educaţiei interculturale în cadrul învăţămîntului
superior – se fundamentează educaţia interculturală din perspectiva culturologică, psihologică,
sociologică şi pedagogică.
Integrarea abordărilor culturale/interculturale în strategiile de dezvoltare a societăţilor
constituie o premisă a eficienţei acestor strategii; cultura a reprezentat, în toate societăţile, o
variabilă centrală în construirea şi în implementarea macromodelelor schimbării, indicatorul
eficienţei lor şi, practic, esenţa dezvoltării generale. [1]
Cultura a deţinut întotdeauna un statut dual: de resursă – pentru transmiterea de moduri
de gîndire, comportamente, atitudini etc. şi de sursă – pentru schimbare, creativitate, autonomie,
libertate. Pentru societatea cu care este corelată şi pentru membrii acesteia, cultura şi
recunoaşterea diversităţii culturale semnifică încredere în propriul potenţial, forţă, energie,
dinamism, putere de acţiune, identitate individuală şi de grup, existenţa unui limbaj comun, care
face posibilă şi reală comunicarea cu ceilalţi membri ai societăţii. [5, p. 115]
Interrelaţia educaţie şi cultură poate fi evidenţiată atît din perspectivă teoreticoconceptuală, cît şi din perspectivă pragmatică, întrucît activităţile educaţionale îşi propun ca,
raportîndu-se la finalităţi bine delimitate, să dezvolte mecanisme de influenţare pozitivă a
omului, care valorizează dimensiunile şi semnificaţiile mediilor cultural-educative. Strategiile
educaţionale se bazează pe procese interactive, marcate social de indicatori, cum ar fi: ideologia
de referinţă, sistemele de valori promovate, finalităţile educaţionale propuse, normele
pedagogice generale, managementul instituţional, modelul de personalitate dezirabil ş.a. În
contact cu aceste realităţi culturale şi sociale, cei care se educă îşi formează reprezentări despre
mediul lor, învaţă roluri, îşi însuşesc strategii de acţiune şi de gîndire etc. Aşadar, configuraţia
influenţelor formative şi informative depinde decisiv de caracteristicile contextului cultural, de
cel social şi de cel psihologic. [1]
Perspectiva psihologică a interculturalităţii este legată de noţiunea de personalitate,
rezultat al relaţiilor interpersonale în care individul este plasat, rezultat al mediului social şi celui
cultural şi al activităţilor în care este implicat, de aceea conceptul de personalitate reprezintă un
demers în înţelegerea mai profundă a fenomenului de interculturalitate.
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Socializarea este procesul de achiziţionare şi de adaptare continuă, de integrare
permanentă şi de interiorizare a normelor şi a valorilor morale, culturale şi interculturale.
În primul rînd, învăţarea, prin interacţiune cu alţii, a unor modele de conduită
socioculturală, a unor cunoştinţe comune sau a unor norme, reguli, consuetudini, puse în
circulaţie într-o societate – aceasta presupune socializarea.
Socializarea este un mod de existenţă umană şi se exprimă prin trei nevoi fundamentale:
• nevoia de includere (comunicare, contact);
• nevoia de control, care dă individului siguranţa de a interioriza normele sociale/culturale
dezirabile care îi vor permite să ajungă la autonomie;
• nevoia de afecţiune, de ataşament. [15]
Aşadar, nevoia implică reciprocitate, contract, inserare într-un grup. Individul nu doar
suportă, ci şi este responsabil, exploatează, îşi determină propria sa conduită, în mare parte
influenţată de reprezentările sociale proprii.
Reprezentările sociale sînt sisteme de valori şi de noţiuni, o formă de gîndire socială, o
elaborare perceptivă şi mintală, o modalitate practică de a cunoaşte lumea. Aşadar, acestea conţin
o componentă cognitivă. Dar încorporează şi o componentă socială, pentru că sînt determinate de
mediile social, cultural şi ideologic, pentru că sînt o formă de raportare la lume, modalităţi de
inserţie socioculturală.
Orice tip de reprezentare se axează pe două dimensiuni: cea individuală (inteligenţă,
afectivitate, motivaţie, competiţie) şi cea socială (contexte social, cultural, intercultural etc.).
Reprezentările sociale sunt definite ca „instrument de organizare a percepţiilor şi de
interpretare, ca aparat evaluator, ca mod de comunicare cu alţii”. [12, p. 130] Se prezintă ca idee,
concepţie, schemă mintală, dar şi ca ghid de acţiune (schimb de conduită). Ele sînt, în acelaşi
timp, prin prelucrări mentale, elaborări cognitive şi afective, dar şi opinii, idei produse de context
(în cazul dat elaborări ale mediului intercultural), „produse socioculturale”. Reprezentările, la
rîndul lor, participă la constituirea socioculturală a contextului.
Interacţionînd cu contextul, realizînd diferite „produse”, dezvoltîndu-şi competenţele,
individul schimbă, transformă, transferă, el ia decizii şi poziţii, stabileşte relaţii, ataşează acţiunii
sale o semnificaţie cognitivă ce poate avea rol diferenţiator în construirea reprezentărilor.
Procesul reprezentaţional nu poate fi detaşat de activitatea în care individul este angajat.
Reprezentările înglobează şi structurează elementele cognitive ce rezultă din relaţiile concrete cu
contextul social. În acest context, reprezentările interculturale se raportează la relaţiile concrete
cu contextul intercultural. Reprezentările interculturale nu sunt simple „reflecţii” ale realităţii
interculturale, ci interacţiuni interculturale, care duc la formarea unui sistem de valori,
comportamente. Reprezentările interculturale, fiind „o formă de gîndire” şi „un instrument de
orientare a percepţiei contextului intercultural”, realizează două funcţii de bază:
• convenţionalizează obiectele, fenomenele interculturale, persoanele şi evenimentele cu
care individul se află în context;
• sînt „prescriptive” şi apar ca produse ale unor elaborări, prelucrări, schimbări, interacţiuni
cu mediul intercultural, în cadrul căruia grupurile sociale sunt dinamice, interacţionează
activ. Pe baza acestor interacţiuni, se pot manifesta fenomene de achiziţionare a unor
modele de conduită. În acest sens, educaţia interculturală este cel mai eficient mijloc de
formare a unui comportament intercultural adecvat.
Educaţia interculturală este „un demers de predare-învăţare, bazat pe principii şi pe valori
democratice care afirmă pluralismul cultural în cadrul unor societăţi diverse şi al unei lumi cu un
caracter puternic independent” [10, p. 24] sau, aşa cum afirmă Tiedt, „reprezintă un proces de
predare-învăţare incluziv, care implică toţi elevii în procesul de consolidare a unui puternic
sentiment de încredere în sine, întărirea percepţiilor empatice faţă de persoanele aparţinînd
diferitelor fonduri culturale şi promovarea de oportunităţi egale pentru a-şi atinge potenţialul
maxim”. [16, p. 18]
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Abordarea interculturală în educaţie nu este o simplă pedagogie compensatoare, ci o
abordare pedagogică bazată pe schimbarea reprezentărilor şi a raporturilor, nu numai în mod
ideal, între culturi, ci şi între persoane purtătoare de culturi, recunoscînd fiecăreia legitimitatea
unui loc echivalent în instituţia de învăţămînt.
Interculturalitatea presupune existenţa a, cel puţin, două dimensiuni: o dimensiune a
„cunoştinţelor” şi o dimensiune a „experienţelor”. Obiectivul primei dimensiuni este acela de a
oferi tinerilor/studenţilor, după capacitatea lor de înţelegere, conceptele pentru a fi apţi de a
percepe realitatea şi de a interpreta informaţiile pe care le recepţionează, de a le asigura o
informare vastă şi obiectivă, pe cît posibil, care să-i ajute în constituirea unor atitudini; să
devanseze stereotipurile şi prejudecăţile, să se situeze şi să comunice într-o lume diversă.
Dimensiunea „experienţe” abordează dezvoltarea şi cultivarea echilibrată a educabilului care să
le asigure deschiderea spre alte culturi şi colaborarea cu semenii săi.
Educaţia interculturală „vizează ca educaţia să formeze persoane capabile să aprecieze
diversele culturi, care se stabilesc într-o societate tradiţională şi deci să accepte să evolueze în
contact cu aceste culturi, pentru ca această diversitate să devină un element pozitiv, care să
îmbogăţească viaţa culturală, socială şi economică a mediului”. [10, p. 27]
Educaţia interculturală „desemnează orice efort sistematic de dezvoltare la membrii
grupurilor majoritare ca şi la cei ai celor minoritare:
o mai bună cunoaştere a situaţiei culturii în societăţile moderne;
o mai mare capacitate de a comunica între persoane de diferite culturi;
atitudini mai bine adaptate contextului diverselor culturi şi grupurilor dintr-o
societate dată, graţie, în special, unei mai bune înţelegeri a mecanismelor psihosociale şi a
factorilor sociopolitici, susceptibili a stăpîni xenofobia şi rasismul;
o mai bună capacitate de a participa la interacţiunea socială, creatoare a
identităţilor şi a umanităţii comune”. [11, p. 18]
Educaţia interculturală propune o abordare pedagogică a diferenţelor culturale, strategie
prin care se iau în consideraţie specificităţile spirituale sau de alt gen (diferenţa de sex, diferenţa
socială sau cea economică etc.), evitîndu-se, pe cît e posibil, riscurile ce decurg din schimburile
inegale dintre culturi sau, şi mai grav, tendinţele de atomizare a culturilor. Abordarea
interculturală nu este o nouă stiinţă, nici o nouă disciplină, ci o nouă metodologie ce caută să
integreze, în interogaţia asupra spaţiului educaţional, datele psihologiei, antropologiei, ştiinţelor
socialului, politicii, culturii, istoriei”. [10, p. 29]
Sintetizînd cele expuse anterior şi în tentaţia de a face o definire personală, putem
menţiona că „educaţia interculturală reprezintă un complex de principii şi de practici care
înglobează întregul mediu educaţional în totalitatea componentelor sale, orientat spre formarea
prin şi pentru diversitate culturală, cu efect direct în cunoaşterea şi în valorizarea pozitivă a
diferenţelor culturale, promovarea echităţii în educaţie şi în egalizarea şanselor”. [6]
Interculturalismul şi educaţia interculturală nu pot fi interpretate în sistem, fără a defini
noţiunea de competenţe interculturale.
Competenţele interculturale pot fi indentificate şi definite din perspectiva funcţiilor pe
care le acoperă. Acestea pot fi definite drept „capacitatea de a negocia semnificaţiile culturale
şi de a săvîrşi în mod adecvat comportamente de comunicare eficientă, care recunosc diferite
identităţi ale interacţiunilor într-un mediu specific”. [15, p. 129]
În design-ul său actual, capacitatea pentru interculturalitate oferă o accepţie mai largă,
în comparaţie cu precedenta delimitare de către lingvişti la competenţe interculturale
comunicative. Aceasta reprezintă un ansamblu de credinţe şi de conduite interculturale
specifice, care pledează pentru deschidere, empatie şi comunicare, pentru înţelegerea şi pentru
valorizarea logicii fiecărei culturi, apropiate sau depărtate, pentru perceperea şi respectarea
alterităţii în toate elementele sale diferenţiatoare.
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Dacă interculturalitatea, conform Dicţionarului Enciclopedic al Educaţiei (ediţie
franceză) [19], se poate defini ca un mod de apropiere a altei culturi şi de intrepretare a
problemelor şi a situaţiilor prin contractul grupelor sau al indivizilor aparţinînd la culturi
diferite, atunci competenţa interculturală, conform teoriei competenţelor, nu reprezintă altceva
decît integrarea tuturor cunoştinţelor, aptitudinilor, priceperilor şi atitudinilor vizavi de cultura
celuilalt care să se regăsească într-un comportament intelectual, capabil să rezolve diversele
situaţii de natură socială interetnică.
În Capitolul III Poziţionări conceptuale şi metodologice ale educaţiei interculturale
în învăţămîntul superior – se fundamentează Concepţia educaţiei interculturale, Proiectul
instituţional de educaţie interculturală, se analizează validarea experimentală a Proiectului
instituţional de educaţie interculturală în cadrul universitar.
Analiza tendinţelor educaţiei interculturale, nivelurilor naţional şi internaţional,
abordările culturologică, psihologică, sociologică şi pedagogică ale acestei laturi a educaţiei
constituie sistemul de repere în fundamentarea concepţiei educaţiei interculturale în învăţămîntul
superior. Orice concepţie se axează pe un ansamblu de noţiuni, idei, concepte, principii. Putem
identifica o logică în stabilirea şi definirea potenţialului conceptual al educaţiei interculturale.
Sintetizînd diferite puncte de vedere, putem afirma că conceptul-cheie al paradigmei concepute îl
constituie înseşi noţiunile de interculturalitate, educaţie interculturală, învăţare interculturală.
În viziunea noastră, educaţia interculturală reprezintă un sistem de principii şi de
experienţe educaţionale, orientate spre formarea prin şi pentru diversitate culturală, fiind un
garant în promovarea valorilor interculturale.
Conceptualizarea educaţiei interculturale prevede patru dimensiuni praxiologice:
mişcarea interculturală, curriculumul intercultural, procesul de educaţie interculturală şi
angajamentul intercultural.
Mişcarea interculturală se centrează pe asigurarea egalităţii şanselor educaţionale, pe
realizarea echităţii între diversele grupuri socioculturale. Concret, se are în vedere transformarea
climatului universitar prin redimensionarea curriculumului ascuns (etichete folosite pentru
studenţi, asigurarea disciplinei în mod discriminatoriu, gruparea studenţilor la diverse activităţi
etc.)
Abordarea interculturală a curriculumului se referă la cunoaşterea, la înţelegerea
diferenţelor culturale şi la utilizarea elementelor de civilizaţie ale fiecărui grup sociocultural.
Aceasta este perspectiva, care integrează dimensiunile multietnice şi globale între caracteristicile
definitorii ale curriculumului tradiţional, în structurarea actuală, deşi curriculumul-nucleu nu
oferă elemente suficiente de interculturalitate, există oportunităţi pentru conturarea unor
experienţe de învăţare multiculturală.
Procesul de educaţie interculturală se concentrează pe competenţa de a înţelege să
negociezi diversitatea culturală specifică diferitelor naţionalităţi sau grupuri etnice. Indivizii nu
trebuie să-şi renege sau să-şi respingă propria identitate culturală doar pentru a fi acceptaţi întrun mediu cultural diferit – dimpotrivă, ei pot fi factori viabili de negociere interculturală, de
valorificare a diversităţii, de acceptare şi de utilizare pozitivă a diferenţelor.
Angajamentul cultural este îndreptat definitoriu spre combaterea unor extremisme – prin
formarea unor valori şi atitudini adecvate. Este o „alfabetizare etnică” sau, mai complet, o
alfabetizare culturală ce presupune aderarea individului la acest mod de vieţuire socială; o poziţie
relevantă pentru această direcţie de realizare a interculturalităţii este cea exprimată de North D.–
„instituţiile sunt importante, dar atitudinile sunt şi mai importante”. [4, p. 107]
Toate aceste dimensiuni stau sub semnul unor principii generale, printre care, menţionăm
trei, considerate fundamentale pentru asigurarea eficienţei educaţiei interculturale:
- Pricipiul caracterului comprehensiv-integrator al schimbărilor;
- Principiul abordării multiaspectuale de promovare a interculturalităţii;
- Principiul asumării responsabile a schimbărilor propuse.
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Pentru ca abordarea educaţională să aibă o bază conceptuală, problema drepturilor şi a
obligaţiilor culturale trebuie explorată mai intens, în sensul că fiecare dintre comunităţile
culturale în contact trebuie să organizeze formal spaţiul său public încît să facă proba
structurii sale democratice, în sensul de a da seamă pentru acţiunile întreprinse şi pentru
discursurile produse, atît în faţa propriilor membri, cît şi în faţa membrilor celeilalte comunităţi
şi în sensul că propriul său capital cultural, care se doreşte salvat şi perpetuat, nu este privat şi
destinat numai propriilor actori sau unui grup privilegiat al acestora, ci reprezintă o bogăţie
destinată să fie împărtăşită cu alter. [14]
Considerăm că există trei condiţii extrem de importante, privind conceptualizarea
interculturalităţii:
1. Declararea, de către fiecare comunitate, a capitalului cultural obiectiv considerat sursă a
identificării şi care trebuie prezervat, dezvoltat şi utilizat;
2. Respectarea drepturilor şi a libertăţilor membrilor săi şi recunoaşterea aceloraşi drepturi şi
obligaţii pentru celelalte comunităţi şi membrii acestora;
3. Acceptarea evaluării externe necesare garantării drepturilor şi obligaţiilor asumate.
Aceste condiţii instituie de fapt ceea ce UNESCO numeşte o „cultură a păcii", absolut
necesară în situaţia obiectivă a coabitării mai multor comunităţi, singura care poate însemna
depăşirea raportării reciproce continue şi tendinţa afirmării în dauna celuilalt.
Criteriile de succes în realizarea educaţiei interculturale fac parte din contextul
concepţiei:
1. asigurarea unei balanţe între diferitele finalităţi majore ale educaţiei (scopuri culturale,
profesionale de calificare, sociale, de dezvoltare personală);
2. asigurarea de oportunităţi pentru comunicare şi cooperare, chiar între grupuri diferenţiate;
3. asigurarea de şanse egale de educaţie (participarea la interacţiunile comune, abordarea
procesului formal de educaţie pe fundamentele inteligenţelor multiple etc.);
4. reflectarea diverselor realităţi specifice societăţilor multiculturale prin toate tipurile de
curriculum;
5. prezentarea informaţiilor din cît mai multe perspective, pentru a stimula conştiinţa diversităţii
şi a unităţii prin diversitate.
Proiectul instituţional de educaţie interculturală, în acest context, reprezintă o strategie şi
un ansamblu de activităţi şi acţiuni cu referire la redimensionarea curriculumului universitar prin:
inserţie, corelare şi fuzionare a tematicii cross-curriculare; elaborarea şi aplicarea unor activităţi
extracurriculare cu referire la educaţia interculturală a studenţilor şi formarea cadrelor didactice
universitare pentru promovarea interculturalităţii.
Structura generală a Proiectului instituţional de educaţie interculturală poate fi
prezentată astfel (vezi Fig. 1).
Proiectul instituţional Educaţia interculturală a studenţilor în cadrul
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Proiectarea
crosscurriculumului
educaţiei
interculturale

Redimensionarea
curriculumului
pe discipline

Valorificarea
activităţilor
extracurriculare

Formarea
continuă a
cadrului didactic
din perspectiva
interculturală

Fig. 1. Structura Proiectului instituţional de educaţie interculturală
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Cross-curriculumul reprezintă una din cele mai frecvent utilizate modalităţi de instruire
care trece dincolo de rigiditatea şi de orientarea excesiv academică a disciplinelor/cusrurilor
tradiţionale, explorînd lumea complexă şi interacţiunea în care trăim. Această abordare a
curriculumului, prin introducerea/integrarea temelor cross-curriculare presupune:
• posibilitatea de a ieşi din „cutia” disciplinară, atît pentru profesori, cît şi pentru
elevi/studenţi;
• deschiderea către lumea reală, către viaţă, aşa cum este ea trăită de cei ce învaţă;
• promovarea unei viziuni constructive asupra învăţării, în care elevul/studentul deţine un
rol fundamental, participînd activ la proiectarea şi la derularea propriilor experienţe de
învăţare;
• valorificarea unui spectru larg de teme/probleme, de cele mai multe ori cu „ancore”
evidente în viaţa socială, în competenţe, valori de care au nevoie tinerii, pentru a funcţiona
cu succes în viaţa personală, profesională şi socială. [3, p. 36]
Sintetizînd ansamblul de abordări, de procese educative şi a de experienţe de învăţare,
parcurs de elevi/studenţi, curriculumul reprezintă una dintre cele mai vizate zone de dezvoltare şi
de redimensionare interculturală.
În formarea sa extinsă, curriculumul intercultural este interesat nu numai în tematici
cross-curriculare, ci şi de cum acestea vor fi pedate-învăţate în contextul intercultural concret.
Curriculumul trebuie să reflecte natura multiculturală a societăţii noastre, să conţină
oportunităţi de învăţare privind pluralitatea de culturi, să ofere posibilitatea celor diferiţi de
a-şi putea găsi şi cultiva specificul în instituţia de învăţămînt.
Ca parte componentă a curriculumului intercultural, este conţinutul reprezentat prin
tematica cross-curriculară. Sintetizarea tematicii cross-curriculare se bazează pe analiza
diversităţii culturale şi a problematicii etnoculturale caracteristice Republicii Moldova.
Tabelul 1. Tematica cross-curriculumului – pretext
Tematica-pretext
1.
2.
3.
4.
5.

Modalitatea de transfer sau de
redimensionare
Proiectul intercultural instituţional

Cultura, etnicitatea şi identitatea în •
contextul
modernităţii
şi
al
postmodernităţii
Obstacolele
relaţiilor
interculturale: • Proiectul intercultural instituţional
stereotipurile, diseminarea, heterofobia
Respectarea legii, dinamica excluziunii şi • Proiectul intercultural instituţional
a marginalizării; accesul la egalitate
Cetăţenia, educaţia civilă, educaţia pentru • Proiectul intercultural instituţional
democraţie, educaţia pentru valori
Modelele de integrare a minorităţilor şi a • Proiectul intercultural instituţional
imigranţilor
Tabelul 2. Tematica cross-curriculară – suport
Tematica-suport

1.

Dreptatea

•

2.

Libertatea

•

3.
4.

Autoritarismul
Socializarea

•
•
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Modalitatea de transfer sau de
redimensionare
Inserţie
sau/şi
fuzionare
în
curriculumul universitar (inclusiv de
limba română)
Inserţie sau/şi fuziune în curriculumul
universitar
Proiectul intercultural instituţional
Inserţie
sau/şi
fuzionare
în

5.
6.

curriculumul universitar
•
Inserţie
sau/şi
fuzionare
în
curriculumul universitar
Tabelul 3. Tematica cross-curriculară – context

Toleranţa
Diversitatea
Tematica-context

Modalităţi de transfer sau de
redimensionare
Inserţie în curriculumul de limba
română
Inserţie în curriculumul universitar

1.

Limba română în viziunea etniilor •
universitare din Republica Moldova
2.
Conflictul
interetnic
în
Republica •
Moldova: stereotipuri şi soluţii
3.
Cultura naţiunii titulare şi cultura etniilor • Inserţie în curriculumul universitar
universitare: relaţii şi stereotipuri
•
Inserţie în curriculumul universitar
4.
Minorităţile naţionale şi cultura politică
5.
7 aprilie 2009 în viziunea minorităţilor • Inserţie în activităţi extracurriculare
naţionale
6.
Identitatea naţională/individuală, colectivă • Inserţie în curriculumul universitar
•
Proiectul intercultural instituţional
7.
Modelele de comunicare între etnii în
Republica Moldova
Cross-curriculumul proiectat al educaţiei interculturale reprezintă un nucleu, un cadru de
referinţă, privind transferul şi redimensionarea curriculumului universitar pe discipline.
Dimensiunea extracurriculară a Proiectului instituţional de educaţie interculturală
include un ansamblu de activităţi (seminare, mese rotunde, dezbateri etc.) interculturale în baza
tematicii cross-curriculare – pretext (Tab. 1, 2, 3), cu participarea studenţilor moldoveni,
studenţilor moldoveni-alolingvi, studenţilor străini.
Dimensiunea Formarea continuă a cadrelor didactice din cadrul Proiectului instituţional
de educaţie interculturală angajează un ansamblu de activităţi de perfecţionare a profesorilor
pentru realizarea activităţilor de educaţie interculturală din perspective curriculară şi
extracurriculară.
Proiectarea şi realizarea strategiilor eficiente de educaţie interculturală este posibilă în
cazul în care cadrele didactice universitare posedă competenţele respective (de interculturalitate).
Printre obstacolele stabilite pe parcursul cercetării noastre, privind educaţia interculturală în
instituţiile de învăţămînt superior, pe prim plan, se enumeră cele legate de atitudini şi de abilităţi
ale cadrelor didactice. Aceasta se referă la prejudecăţi etnice şi culturale şi la utilizarea unor
strategii etnocentrice. Pe de altă parte, programele de formare din universităţi nu i-au pregătit să
predea adecvat în contexte diverse. Nu există în cadrul universitar nici cursuri obligatorii, nici
opţionale cu privire la educaţia interculturală.
Chestionarea cadrelor didactice universitare cu referire la educaţia interculturală a obţinut
următoarele rezultate, prezentate în tabelul 4 (Tab. 4).
Tabelul 4. Rezultatele chestionării cadrelor didactice
Întrebare din chestionar
1.
2.
3.

Cursurile care le predaţi includ
componenta de educaţie interculturală a
studenţilor?
Adaptaţi cursul predat în funcţie de
diversitatea etnică/culturală a grupului
de studenţi?
Îi ajutaţi pe studenţi să se înţeleagă mai
bine pe sine în contextul intercultural?
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Răspunsul în %
DA

Răspunsul în %
NU

2%

98%

20%

80%

15%

85%

4.
5.
6.
7.

Aţi discutat cu studenţii de diferite etnii
problemele-cheie ale interculturalităţii?
Aţi organizat activităţi extracurriculare
cu studenţii de diferite etnii?
Promovaţi în activitatea Dvs.
înţelegerea reciprocă a valorilor
caracteristice etniilor conlocuitoare?
Sînteţi tolerant faţă de diversitatea
opiniilor studenţilor de diferite etnii?

30%

70%

5%

95%

10%

90%

90%

10%

Analizînd răspunsurile oferite de cadrele didactice din învăţămîntul superior, putem
deduce mai multe contradicţii şi tendinţe:
Prima contradicţie: Dintr-o parte, cadrele didactice conştientizează importanţa
promovării interculturalităţii în cadrul studenţesc, pe de altă parte, activitatea educaţiei proprii
este strict etnocentristă şi tehnicistă.
A doua contradicţie: Pe de o parte, cadrele didactice conştientizează necesitatea
autoformării din perspectiva interculturalităţii, pe de altă parte, nu depun niciun efort privind
modernizarea cursului propriu şi a tehnicilor de predare/învăţare în contextul diversităţii.
A treia contradicţie este legată de tratarea interculturalismului de către cadrele didactice
ca un subiect marginal, adiţionat.
A patra contradicţie constă în focalizarea cursurilor de formare iniţială a unui „bun
specialist” şi mai puţin a unui specialist „competent intercultural”.
Experimentul pedagogic face parte din strategia generală a cercetării şi se structurează în
trei etape de bază interconexe: experimentul de constatare, experimentul de formare şi
experimentul de postdiagnosticare.
Experimentul pedagogic s-a realizat pe parcursul anilor 2007-2008 / 2008-2009 / 20102011 în condiţiile reale de învăţămînt prin aplicarea Proiectului instituţional de educaţie
interculturală în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
Experimentele de constatare, de formare şi cel de control au fost orientate spre
diagnosticarea, evaluarea şi formarea următoarelor competenţe interculturale la studenţii
moldoveni (A), studenţii molodveni alolingvi (B) şi studenţii străini (C):
• Înţelegerea noţiunii interculturalitate.
• Necesitatea cunoaşterii limbii, culturii şi a istoriei.
• Importanţa interculturalităţii pentru integrarea socioprofesională.
• Importanţa atitudinii pe care o au alţii vizavi de valorile culturale ele etniei din care fac
parte.
• Modul în care majoritatea etnică acceptă cultura minorităţilor etnice.
• Modul în care minorităţile etnice acceptă cultura majorităţii etnice.
• Manifestarea toleranţei etnoculturale.
Analiza complexă a rezultatelor experimentului pedagogic se prezintă în comparaţie pe
verticală şi pe orizontală.
1) Înţelegerea noţiunii interculturalitate.
Evaluarea postexperimentală a nivelului de competenţe interculturale ale studenţilor din
toate cele trei grupuri ne-a permis să constatăm că definiţiile şi caracteristicile noţiunii
interculturalitate, oferite de către respondenţi, au fost mai ample şi mai aproape de definiţiile
acceptate în literatura de specialitate.
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Tabelul 5. Înţelegerea noţiunii interculturalitate
B
C
adecv. neadecv. adecv. neadecv.
adecv.
neadecv.
pretest
80%
20%
70%
30%
55%
45%
posttest
95%
5%
85%
15%
67%
33%
Z (t)
2,55
2,55
2,00
2,00
p
0,05
0,05
0,05
0,05
Analizînd rezultatele obţinute la modulul Înţelegerea noţiunii interculturalitate
prezentate în tabelul 5 (Tab. 5), atestăm anumite diferenţe semnificative ale frecvenţelor relative
(%) în grupul B. Adică studenţii moldoveni alolingvi, la posttestare, au reuşit semnificativ mai
bine în a defini interculturalitatea, ei au oferit explicaţii mai ample şi mai diversificate.
În grupul A (studenţi moldoveni) răspunsurile au fost concrete şi la etapa de pretestare
şi la etapa de posttestare. Însă răspunsurile au fost mai complete la ultima etapă. Studenţii străini
(grupul C) deşi au răspuns, în linii mari, concret la prima întrebare şi la prima etapă (55%) şi la a
doua (67%), răspunsurile lor nu sunt complete.
Comparînd aceste rezultate, putem afirma:
1. În toate cele trei grupuri a crescut numărul de studenţi, care au dat definiţii adecvate noţiunii
de interculturalitate.
2. În grupul B, a scăzut procentul studenţilor care n-au putut defini această noţiune: de la 30%
pînă la 15%. În acelaşi timp, definiţiile date de acest grup de studenţi au fost mai diversificate
şi mai ample.
3. Deşi studenţii din grupul C, după experimentul formativ, au definit noţiunea
interculturalitate, conţinutul acestor definiţii, în mare parte, a fost unilateral: majoritatea au
definit interculturalitatea ca „prietenie între popoare”.
Indicatorul 1

A

2) Necesitatea cunoaşterii limbii, culturii şi a istoriei etniei majoritare şi a etniilor minoritare
Studenţii moldoveni au fost chestionaţi privind necesitatea cunoaşterii de către ei, a
culturii şi a istoriei etniilor conlocuitoare.
Tabelul 6. Necesitatea cunoaşterii limbii, culturii şi a istoriei etniei majoritare şi a
etniilor minoritare
A
B
% creşterii
Indicato
rul 2
acord parţial neutru acord parţial neutru
acord parţial neutru
acord
acord
acord
pretest
63%
21%
16%
70%
22%
8%
66,5
21%
12%
posttest
78%
20%
2%
91%
9%
0%
84,5
14,5%
5,5%
Z (t)
2,78
3,01
2,28
2,34
p
0,01
0,01
0,05
0,05
Analiza comparativă a rezultatelor obţinute permite să identificăm faptul că studenţii
moldoveni au conştientizat, în mare parte, necesitatea cunoaşterii culturii şi a istoriei etniilor
conlocuitoare. Ei au remarcat că deţin prea puţine informaţii despre cultura găgăuzilor,
bulgarilor, ucrainenilor. Se cunoaşte mai mult despre cultura şi despre istoria ruşilor. Aceasta se
relevă în Tabelul 6 (Tab. 6), observăm diferenţe marcante ale frecvenţelor relative (%) la grupul
A la varianta – neutru, de la 16%, la pretestare, şi 2%, la posttestare, Z(t)=2,78 , pentru p= 0,01.
Şi, în concluzie, au constatat că, pentru a putea constitui o societate democratică şi
tolerantă, trebuie să ne înţelegem unii pe alţii.
Studenţii alolingvi din Republica Moldova sunt, în mare parte, de acord cu necesitatea
cunoaşterii limbii, culturii şi a istoriei poporului băştinaş (70%), însă numai 10% dintre ei au
confirmat că cunosc bine limba română. La etapa postexperimentală, numărul de studenţi, care
au dat acord total, a crescut pînă la 91%; diferenţa fiind semnificativă Z(t) = 3,01, pentru p=0,01.

15

A dispărut grupul care avea atitudini neutre în ceea ce priveşte problema cunoaşterii limbii,
culturii şi a istoriei poporului băştinaş (pretestare – 8%; posttestare – 0%), diferenţa fiind
relevantă Z(t) = 2,28 , pentru p = 0,05.
Un interes aparte prezintă şi atitudinea studenţilor alolingvi în ceea ce priveşte necesitatea
cunoaşterii limbii, culturii şi a istoriei minorităţilor naţionale care locuiesc în Republica
Moldova. Dacă pînă la experimentul formativ, numai 48% dintre studenţi erau total de acord că
toată populaţia Republicii Moldova trebuie să cunoască cultura şi istoria etniilor conlocuitoare,
după experimentul formativ, acest număr a crescut pînă la 80%.
Studenţii străini, atît şi în cadrul evaluării preexperimentale, cît şi în cadrul evaluării
postexperimentale, au manifestat interes faţă de limba şi faţă de cultura moldovenilor. Ei au
remarcat că, pe parcursul experimentului formativ, au aflat mai multe despre Republica Moldova
şi despre cultura poporului român.
3) Importanţa interculturalităţii în integrarea socioprofesională şi în cea academică
Pînă la experimentul formativ studenţii moldoveni au apreciat înalt importanţa
interculturalităţii în procesul de integrare socioprofesională. Aici, de asemnenea, s-a constatat o
uşoară creştere de la 93% pînă la 98% ca răspuns de acord total. Însă studenţii moldoveni se
refereau la importanţa integrării socioprofesionale a minorităţilor naţionale, în primul caz, iar în
al doilea caz – la integrarea lor în spaţiul european (Tab. 7).
Tabelul 7. Importanţa interculturalităţii în integrarea socioprofesională şi în cea academică
A

Indicatorul 3
acord total
93%
98%

B
acord parţial
7%
2%

acord total
88%
98%

C
acord parţial
12%
2%

pretest
25%
posttest
57%
Z (t)
3,77
p
0,001
După experimentul formativ, numărul de studenţi din grupul B, care sunt de acord că
interculturalitatea are o deosebită importanţă pentru integrarea lor profesională, a crescut de la
88% pînă la 98%.
Menţionăm că studenţii moldoveni alolingvi şi pînă la experimentul formativ recunoşteau
(deşi mai mult teoretic) importanţa cunoaşterii valorilor interculturale pentru integrarea
socioprofesională.
Cu referire la studenţii străini, important este de menţionat că problema integrării
academice a rămas actuală şi după experimentul de formare. Deşi s-a atestat faptul că numărul de
studenţi străini care se simt mai bine în comunitatea academică, a crescut de la 25% pînă la
57%, diferenţa fiind semnificativă Z(t) = 3,77, pentru p = 0,001.
Analiza comparativă a datelor obţinute în cadrul acestui indicator ne permite să
concluzionăm:
1. Toate cele trei grupuri de respondenţi au fost de acord în ceea ce priveşte necesitatea
înţelegerii importanţei interculturalităţii în integrarea lor socioprofesională sau în cea
academică.
2. Implicarea studenţilor din toate grupurile în activităţile de formare a impulsionat
comunicarea între ei, făcînd-o mai eficientă şi a contribuit la creşterea înţelegerii
importanţei interculturalităţii în integrarea lor socioprofesională şi în cea academică.
4) Importanţa atitudinii pe care o au alţii vizavi de valorile culturii pe care le prezentaţi
Convingerea studenţilor moldoveni că minorităţile naţionale trebuie să aibă o atitudine
pozitivă faţă de cultura şi istoria lor a crescut după experimentul de formare. 92% dintre studenţi
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au afirmat acord total şi 8% exprimînd acord parţial. Trebuie de menţionat faptul că acest procent
a fost înalt şi pînă la experimentul formativ (83% şi 17%, respectiv) (Tab. 8).
Tabelul 8. Importanţa atitudinii pe care o au alţii vizavi de valorile culturale ale etniei
majoritare
A
B
General
Indicatorul
4
acord
acord
acord
acord
neutru
acord
acord
total
parţial
total
parţial
total
parţial
pretest
83%
17%
86%
10%
4%
84,5
13,5
posttest
92%
8%
94%
6%
93%
7%
Z (t)
p
Studenţii alolingvi, atît în cadrul experimentului de constatare, cît şi în cadrul
postexperimentului, au indicat că este importantă pentru ei atitudinea altor etnii şi, în primul rînd,
a moldovenilor din Republica Moldova faţă de tradiţiile, cultura, istoria etniei lor. Deşi ei
recunosc că unii dintre ei nu s-au gîndit la această problemă pînă la chestionare.
Comparînd datele obţinute în cadrul preexperimentului şi postexperimentului, constatăm
că a crescut numărul de studenţi alolingvi care exprimă acord total cu faptul că pentru ei are o
importanţă majoră atitudinea altor etnii faţă de etnia lor: de la 86% pînă la 94%.
Concomitent, a scăzut numărul de studenţi, care nu sunt satisfăcuţi de atitudinea
moldovenilor faţă de etnia lor: de la 86% pînă la 53%, diferenţa este semnificativă z(t) = 4,2,
pentru p = 0,001.
5) Modul în care majoritatea etnică acceptă cultura minorităţilor etnice şi cum minoritatea
acceptă cultura majoritară
Tabelul 9. Modul în care moldovenii acceptă cultura etniilor conlocuitoare
A

Indicatorul 5
acord total
95%
91%

pretest
posttest
Z (t)
p

acord parţial
5%
9%

acord total
53%
65%

B
acord parţial
35%
38%

neutru
12%
-

Grupul A (în viziunea studenţilor moldoveni)
100%

95%

91%

90%
80%
70%
60%

pînă la experiment

50%

după experiment

40%
30%
20%

5%

9%

10%
0%
acord total

acord parţial

Fig.2. Modul în care moldovenii acceptă cultura etniilor conlocuitoare (Grupul A)
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Grupul B (în viziunea minorităţilor naţionale)
65%

70%
60%

53%

50%
35%

40%

35%
pînă la experiment
după experiment

30%
12%

20%
10%
0%
acord total

acord parţial

neutru

Fig. 3. Modul în care moldovenii acceptă cultura etniilor conlocuitoare (Grupul B)
Studenţii moldoveni au afirmat că modul în care îşi exprimă atitudinea lor faţă de cultura
minorităţilor naţionale este unul corect (95%). Însă acest număr s-a redus după experimentul de
formare pînă la 91%. Explicaţia a fost aceea că studenţii moldoveni în cadrul experimentului
formativ au aflat mai multe despre cultura minorităţilor naţionale, au comunicat mai mult cu
studenţii alolingvi, au participat împreună la diferite activităţi. Acest lucru i-a influenţat pe unii
să înţeleagă că moldovenii cunosc insuficient cultura minorităţilor naţionale (Tab. 9).
Concomitent, situaţia este inversă în cazul studenţilor moldoveni alolingvi. Dacă pînă la
experimentul de formare, 53% dintre respondenţi afirmau că manifestarea atitudinii de către
moldoveni faţă de minorităţile naţionale putea fi una mai bună, după experimentul de formare,
deja 65% dintre studenţii alolingvi afirmau că moldovenii au un mod adecvat de manifestare a
atitudinii lor faţă de cultura minorităţilor naţionale. Important este că a dispărut subgrupul de
studenţi care au manifestat o atitudine negativă sau lipsa totală a acestei atitudini (Fig. 3).
Tabelul 10. Modul în care minorităţile etnice acceptă cultura majorităţii etnice
A

Indicatorul 5
pretest
posttest
Z (t)
p

acord total
80%
77%

B
acord parţial
20%
23%

acord total
72%
68%

acord parţial
28%
32%

În viziunea studenţilor moldoveni, modul în care minorităţile naţionale îşi manifestă
atitudinea sa faţă de cultura etniei majoritare este unul puţin satisfăcător: 80%, pînă la
experimentul de formare, şi 77%, după experimentul de formare. În acelaşi timp, a crescut uşor
numărul de studenţi, care apreciază pozitiv modul în care minorităţile naţionale îşi manifestă
atitudinea sa faţă de cultura majorităţii naţionale: de la 20% pînă la 23%. Argumentul studenţilor
moldoveni este unul legat de cunoaşterea limbii române de către minorităţile naţionale.
Alte rezultate s-au identificat în cazul studenţilor moldoveni alolingvi. Aceştia, în mare
parte, recunosc că modul în care îşi manifestă atitudinea faţă de cultura majorităţii naţionale este
unul adecvat: 72%, pînă la experimentul de formare, şi 68%, după experimentul de formare;
respectiv, 28% şi 32% cred că această atitudine ar putea să fie mai bună. Descreşterea numărului
de studenţi cu o atitudine pozitivă faţă de modul în care minorităţile îşi manifestă atitudinea faţă
de cultura majorităţii etnice este legată de argumentele aduse în procesul experimentului
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formativ de către profesorii şi de către studenţii moldoveni: minorităţile fac parte din poporul
Republicii Moldova; limba română este limbă de stat; promovarea valorilor democratice include
acest lucru etc. (Tab. 10).
Studenţii moldoveni, atît în cadrul experimentului de constatare, cît şi în cadrul
postexperimentului, au afirmat nesatisfacţii cu privire la modul de exprimare a atitudinii de către
minorităţile naţionale faţă de cultura şi faţă de istoria majorităţii etnice. Cea mai mare necesitate
ţine de atitudinea minorităţilor faţă de cunoaşterea limbii române.
Concomitent, 76% dintre studenţii moldoveni sunt convinşi că în următoarea perioadă
minorităţile conlocuitoare şi, în primul rînd, tinerii îşi vor schimba această atitudine faţă de limba
română şi faţă de cultură, în general. Un imbold puternic, în această ordine de idei, va avea
integrarea europeană a Republicii Moldova şi dezvoltarea ei economică.
6) Manifestarea toleranţei în viziunea studenţilor moldoveni şi în viziunea studenţilor
moldoveni alolingvi
• Manifestarea toleranţei în viziunea studenţilor moldoveni
În contextul acestui indicator s-au atestat unele rezultate neaşteptate. Sută la sută de
studenţi moldoveni sunt siguri că limba română trebuie să fie limba de comunicare pe teritoriul
Republicii Moldova, în acelaşi timp, 45% dintre ei atribuie acest statut şi limbii ruse.
Deşi după experimentul de formare acest procent s-a coborât pînă la 21%, este interesant
faptul că studenţii moldoveni manifestă toleranţă privind atitudinea minorităţilor naţionale faţă
de limba română, valorile europene etc. Deşi numărul de studenţi, care manifestă înţelegerea
atitudinii minorităţilor naţionale faţă de limba română, a scăzut după experimentul de formare:
de la 44% pînă la 33%, aceasta poate fi explicată prin înţelegerea mai profundă a problemelor
interculturale în Republica Moldova.
• Manifestarea toleranţei în viziunea studenţilor alolingvi
În cadrul experimentului formativ, un interes aparte a suscitat formarea toleranţei faţă de
diferite aspecte ale interculturalităţii. Concomitent, trebuie de constatat că formarea unor
atitudini tolerante este dictată de mai mulţi factori: educaţia în familie, educaţia în şcoală, spiritul
etniei faţă de o problemă sau alta a interculturalităţii etc.
Aşadar, atunci cînd studenţii alolingvi sunt incluşi în activităţile interculturale, pot fi
obţinute unele rezultate benefice. Dacă pînă la experimentul formativ, numai 18% dintre
respondenţi au manifestat toleranţă faţă de denumirea limbii române, atunci după experimentul
formativ, numărul acestora a crescut pînă la 50%. Studenţii alolingvi au menţionat faptul că ţine
de competenţa moldovenilor soluţionarea problemei cum trebuie denumită limba în care aceştia
vorbesc.
7) Gradul de dezvoltare a interculturalităţii
Gradul de dezvoltare a interculturalităţii la studenţi a fost evaluat în raport cu următorii
indicatori:
a) a comunica cu reprezentanţii altor etnii;
b) a studia mai multă literatură despre cultura altor etnii;
c) a se include în manifestările şi în activităţile interculturale;
d) a manifesta respect faţă de valorile culturale ale etniilor autohtone;
e) a găsi înţelegere în diferite grupuri etnice;
f) a se simţi, necondiţionat, parte integrantă a unui grup interetnic.
Tabelul 11. Gradul de dezvoltare a interculturalităţii la studenţii moldoveni
%
pretest
posttest
Z (t)
p

a
85
95

b
40
55

c
50
80
3,63
0,001
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d
60
75

e
70
90
2,83
0,01

f
82
98
3,22
0,01

100%
90%

98%

95%
90%
85%

82%

80%

80%

75%
70%

70%
60%

60%

55%
50%

50%
40%

40%
30%
20%
10%
0%
a

b

c

d

pănă la experiment

e

f

după experiment

Fig. 4. Gradul de dezvoltare a interculturalităţii la studenţii moldoveni
Din tabelul şi din graficul vizualizate anterior (Tab. 11, Fig. 4), se atestă diferenţe
semnificative la componentele: a se include în manifestările şi în activităţile interculturale, a
găsi înţelegere în diferite grupuri etnice, a se simţi necondiţionat parte integrantă a unui grup
interetnic; aşadar, studenţii au înţeles rolul şi necesitatea de interacţionare interetnică şi
interculturală.
Tabelul 12. Gradul de dezvoltare a interculturalităţii la studenţii alolingvi
%
pretest
posttest
Z (t)
p

a
80
90

b
20
35

c
30
50
2,28
0,05

d
50
70
2,28
0,05

e
80
100
3,87
0,001
100%

100%
90%

90%
80%

f
60
75

80%

80%
75%
70%

70%

60%

60%
50%

50%
40%

50%

35%
30%

30%
20%

20%
10%
0%
a

b

c

d

pănă la experiment

e

f

după experiment

Fig. 5. Gradul de dezvoltare a interculturalităţii la studenţii alolingvi
În cazul grupului experimental B, diferenţe semnificative atestăm la componentele: a se
include în manifestările şi în activităţile interculturale, a simţi respectul faţă de valorile culturale
ale etniilor autohtone, a găsi înţelegere în rîndul diferitelor grupuri etnice (Tab. 12, Fig. 5).
Prezentarea grafică a rezultatelor permite să deducem unele concluzii şi tendinţe:
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1. Respondenţii din ambele grupuri (A şi B) au manifestat activism în procesul experimentului
de formare, ceea ce a motivat dezvoltarea unor abilităţi interculturale, în raport cu
indicatorii vizaţi.
2. S-a constatat o creştere aproape sincronă a abilităţilor interculturale în ambele grupuri de
respondenţi. Ex.: o creştere de 10%, în cadrul indicatorului (a), 15% – în cadrul
indicatorului (b) etc.
3. S-a constatat, în acelaşi timp, o deosebire esenţială în manifestarea indicatorilor în grupurile
nominalizate. Ex.: studenţii moldoveni au manifestat dorinţa de a studia literatura despre
cultura altor etnii – 55%, pe cînd numai 35% dintre studenţii de alte etnii au manifestat
aceeaşi dorinţă. Concomitent, 100% dintre studenţii alolingvi au manifestat dorinţa de a
găsi înţelegerea între diferite grupuri etnice (indicatorul (c), pe cînd numai 90% dintre
studenţii moldoveni au manifestat aceeaşi dorinţă.
Comparînd rezultatele postexperimentului care au vizat cele trei categorii de studenţi,
putem concluziona:
Din cele menţionate anterior, relevăm o dinamică certă în dezvoltarea competenţelor
interculturale la studenţii din toate cele trei categorii de subiecţi implicaţi în experimentul
pedagogic, în special, la capitolele: Necesitatea cunoaşterii culturii, istoriei etniei majoritare şi a
etniilor minoritare (Acord total – 78%, 48%, 93%, experiment de constatare, versus Acord total
– 91%, 80%, 98%, postexperiment); Importanţa interculturalităţii pentru integrarea
socioprofesională (Acord total – 88%, 93%, 75%, experiment de constatare, versus Acord total
98%, 80%, postexperiment).
Tabelul 13. Dinamica competenţelor interculturale la studenţi
Acord total
Grupul B
48
80
3,87
0,001

Indicatorul 1
pretest
posttest
Z (t)
p

Grupul A
78
91
2,00
0,05

Grupul C
93
98

Importanţa atitudinii pe care o au alţii vizavi de valorile culturale ale etniei din care fac
parte (Acord total – 86%, 83%, experiment de constatare, versus Acord total – 96%, 95%,
postexperiment) etc. Indicatorii nivelului de toleranţă rămîn a fi modeşti, cu toate că s-a atestat o
dinamică şi la acest compartiment, tolerarea denumirii limbii de stat – 18%, 44% dintre
respondenţi, toleranţă a valorilor europene – 95%, 44%, experimentul de control versus – 50%
şi, respectiv, 70%, postexperimentul). La capitolul Gradul de dezvoltare a interculturalităţii,
ambele chestionări au relevat importanţa a 3 condiţii: comunicare, înţelegere şi acceptare (82%,
85%, respectiv). Ceea ce se referă la acceptarea diversităţii ca valoare, atitudinea şi opiniile
respondenţilor în experimentul de control şi în postexperiment, este controversat, ceea ce indică
faptul că, deocamdată, nu se conştientizează diversitatea ca valoare, ca factor iminent al
dezvoltării.
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
În corelaţie cu obiectivele cercetării, prin valorificarea reperelor teoretice şi prin aplicarea
Proiectului instituţional de educaţie interculturală în cadrul universitar, a fost demonstrată
realizarea scopului şi s-a confirmat validitatea ipotezei formulate. Sinteza aspectelor teoreticopraxiologice a permis să formulăm următoarele concluzii:
1. Analiza problemei educaţiei interculturale, ca dimensiune a politicilor educaţionale, permite
dezvoltarea esenţei acestui fenomen şi identificarea tendinţelor dezvoltării interculturalităţii,
nivel internaţional şi naţional: reglementarea normativă a educaţiei interculturale,
coordonarea educaţiei interculturale de către structurile speciale, promovarea curriculumului
intercultural etc.
2. Ilustrarea semnificaţiei culturii, ca ansamblu de valori şi interrelaţii educaţie şi cultură, a
servit ca bază în abordarea conţinutului educaţiei interculturale şi valorificarea dimensiunilor
şi particularităţilor mediilor cultural-educative.
3. Abordarea sistemică a educaţiei interculturale a determinat poziţionări teoretico-psihologice,
prin definirea structurii personalităţii; sociologice – prin achiziţionarea normelor
interculturale şi formarea conştiinţei de sine şi a sentimentului de apartenenţă la o identitate
culturală; pedagogice – prin definirea educaţiei interculturale, competenţelor interculturale şi
modalităţilor de formare a acestor competenţe la studenţi.
4. Conceptualizarea educaţiei interculturale are la bază un ansamblu de principii (caracterul
comprehensiv-integrator, abordarea multisectorială, asumarea de responsabilităţi etc.),
sistemul de valori fundamentale, condiţii de realizare a interculturalităţii în contextul
următoarelor aspecte praxiologice: mişcarea interculturală, curriculumul intercultural,
procesul de educaţie interculturală şi angajamentul intercultural.
5. Fundamentarea teoretică a Proiectului instituţional de educaţie interculturală în cadrul
universitar demonstrează valorile pedagogice sub următoarele aspecte: perspectivele
teoretice ale interculturalităţii în raport cu abordările normative, de potenţialitate şi
descriptive; fundamentarea formării competenţelor interculturale la studenţii de diferite etnii;
responsabilizarea personală şi orientarea spre valorile interculturale.
6. Implementarea Proiectului instituţional de educaţie interculturală în Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a furnizat suficiente dovezi de validare a
importanţei educaţiei interculturale prin redimensionarea curriculumului universitar şi prin
valorificarea unor activităţi extracurriculare, orientate spre formarea competenţelor
interculturale la studenţi.
7. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice universitare din perspectiva realizării educaţiei
interculturale a fost asigurată de specificarea competenţelor respective şi de organizarea
seminarelor de formare a acestor competenţe; s-a demonstrat că în procesul educaţiei
interculturale a studenţilor un rol important le revine orientărilor valorice şi educaţionale ale
profesorilor.
8. În noile condiţii socioeconomice de integrare europeană şi de interacţiune a culturilor
niveluri naţional şi internaţional, formarea cadrelor didactice din perspectiva
interculturalităţii devine o prioritate, ca şi întregul proces de educaţie interculturală în mediul
multietnic.
9. Analiza rezultatelor cercetării permite să conchidem că impactul Proiectului instituţional de
educaţie interculturală în cadrul universitar este pozitiv şi confirmă soluţionarea problemei
ştiinţifice de importanţă majoră în domeniul educaţional, care constă în stabilirea
fundamentelor teoretice şi metodologice ale educaţiei interculturale a studenţilor în
contextul culturologic, psihologic, sociologic şi pedagogic.
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Recomandări la nivel de politici educaţionale şi instituţionale:
1. Racordarea politicii educaţionale a statului şi a documentelor reglatoare aferente la
exigenţele promovate de documentele internaţionale cu privire la necesitatea edificării
toleranţei şi a dialogului intercultural.
2. Includerea în cadrul normativ şi reglator a prevederilor cu referire la educaţia interculturală.
3. Modernizarea curriculumului pe discipline în învăţămîntul preuniversitar şi în cel superior
din perspectiva interculturalităţii; elaborarea curriculumului intercultural.
4. Crearea condiţiilor sociale, educaţionale, profesionale de promovare a interculturalităţii şi
diminuarea segregării elevilor/studenţilor pe criterii etnice în obţinerea studiilor.
5. Ideea Proiectului instituţional de educaţie interculturală poate fi aplicată în toate tipurile de
instituţii de învăţămînt.
6. Finalităţile cercetării deschid posibilităţi investigaţionale pentru noi aspecte ale educaţiei
interculturale: formarea cadrelor didactice pentru educaţia interculturală; socializarea
profesională a specialiştilor de diferite etnii; modele de interacţiune a diferitelor etnii din
perspectiva educaţională.
7. Instituţionalizarea schimbărilor promovate de Proiectul instituţional de educaţie
interculturală, elaborat şi pilotat în cercetarea noastră, atît în cadrul Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, cît şi în alte contexte universitare.
8. Introducerea cursurilor opţionale legate de educaţia interculturală a studenţilor.
9. Introducerea în mod infuzional a unor module de educaţie interculturală la disciplinele
socioumane, de cultură profesională: Limba română – profil medical, Etica profesională etc.
10. Iniţierea unui program amplu de activităţi extracurriculare cu scopul de educaţie
interculturală a studenţilor şi a extinderii interesului şi motivaţiei studenţilor.
Recomandări pentru cadrele didactice:
11. Elaborarea unor indicatori de evaluare a cadrelor didactice din perspectiva educaţiei
interculturale (la nivel de catedră, de departament etc.).
12. Includerea în planurile de dezvoltare strategică a instituţiilor şi a subdiviziunilor acestora a
componentei educaţie interculturală.
13. Evaluarea periodică a nivelului de realizare a educaţiei interculturale în cadrul instituţiei şi a
subdiviziunilor (teze de licenţă, teze de master).
14. Includerea educaţiei interculturale ca şi componentă obligatorie în programul de dezvoltare
profesională a cadrelor didactice.
15. Promovarea valorilor interculturale în procesul de predare-învăţare a limbii române în
grupele de studenţi alolingvi la diferite instituţii de învăţămînt superior.
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ADNOTARE
Cercetarea este expusă pe 141 de pagini de text şi cuprinde introducere, trei capitole,
concluzii şi recomandări, bibliografie (200 de surse) şi 4 anexe. În textul tezei sunt inserate 23 de
tabele şi 22 de figuri. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 10 lucrări ştiinţifice (5 articole în
culegeri şi reviste recenzate, 5 lucrări ce constituie materialele conferinţelor internaţionale).
Cuvinte-cheie: cultură, educaţie interculturală, multiculturalitate, interculturalism,
competenţe interculturale, dialog intercultural, strategii de educaţie interculturală, crosscurriculum, curriculum intercultural, curriculum monocultural, strategii didactice, proiect
instituţional etc.
Domeniu de studiu: Educaţia interculturală în învăţămîntul superior.
Scopul cercetării: Stabilirea bazelor conceptual-metodologice ale educaţiei interculturale
a studenţilor.
Obiectivele cercetării: Analiza problemei interculturalităţii şi a educaţiei interculturale
în literatura de specialitate, analiza politicilor interculturale în educaţie, fundamentarea reperelor
conceptuale ale educaţiei interculturale în cadrul universitar, proiectarea cross-curriculumului de
educaţie interculturală în cadrul universitar, elaborarea Proiectului instituţional de educaţie
interculturală, validarea experimentală a Proiectului instituţional de educaţie interculturală.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute este obiectivată de:
fundamentarea reperelor sociale ale educaţiei interculturale; socializarea ca proces de învăţare
prin interacţiune cu alţii şi ca model de conduită socioculturală; reprezentările sociale ca sistem
de valori şi o formă de gîndire socială, ca mod de comunicare cu alţii. Definiţia educaţiei
interculturale ca o educaţie a relaţiilor interpersonale implică culturi diferite; sistemul de
competenţe interculturale includ următoarele componente: motivaţie, cunoştinţe, capacităţi,
atitudini; sistemul didactic de formare a competenţelor interculturale la studenţi; determinarea
factorilor şi condiţiilor sociopedagogice de educaţie interculturală a studenţilor: situaţia
interculturală, mediul sociolingvistic, cadrul legislativ şi normativ; elaborarea concepţiei
educaţiei interculturale axate pe o abordare a interculturalităţii; elaborarea Proiectului
instituţional de educaţie interculturală ca un ansamblu de activităţi manageriale, curriculare şi
extracurriculare.
Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea conceptuală şi praxiologică a
educaţiei interculturale în cadrul învăţămîntului superior din perspectiva contextuală, culturală şi
proiectivă prin abordarea culturologică, psihologică, sociologică şi pedagogică.
Semnificaţia teoretică constă în dezvoltarea pedagogiei interculturalităţii prin: definirea
noţiunii de „educaţie interculturală” din perspectiva culturologică, psihologică, socială şi
pedagogică; dezvoltarea sistemului de principii educaţionale prin fundamentarea prevederilor
teoretice cu referire la caracterul comprehensiv-integrator, abordare multisectorială a
interculturalităţii, asumare de responsabilităţi; şi sistem de valori fundamentale; dezvoltarea
teoriei curriculare cu referire la conceptul de cross-curriculum al educaţiei interculturale;
modelarea teoretică a Proiectului instituţional de educaţie interculturală în cadrul învăţămîntului
superior ca reflexie a concepţiei educaţiei interculturale.
Valoarea aplicativă a cercetării rezidă în: proiectarea şi implementarea crosscurriculumului de educaţie interculturală în cadrul învăţămîntului superior; elaborarea şi
valorificarea practică a strategiilor de educaţie interculturală în cadrul învăţămîntului superior;
aplicarea Proiectului instituţional de educaţie interculturală în alte instituţii de învăţămînt
superior.
Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin publicaţii de autor, comunicări la
seminare şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi prin experimentul pedagogic
realizat la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
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АННОТАЦИЯ
Исследование содержит 141 страниц и включает введение, три главы, выводы и
рекомендации, библиографию (200 источников) и 4 приложений. Текст диссертации
содержит 23 таблицы и 22 фигуры. Результаты исследования отражены в 10 работах (5
статьи в сборниках и рецензируемых журналах, материалы которых были представлены
на международных конференциях).
Ключевые слова: культура, межкультурное образование, мультикультурализм,
интеркультурализм,
межкультурные
компетенции,
межкультурный
диалог,
межкультурные стратегии в области образования, кросс-куррикулум.
Область исследования: Межкультурное образование в высших учебных
заведениях.
Цель исследования: Обосновать концептуальные и методологические основы
межкультурного образования студентов.
Задачи исследования: Анализ межкультурной политики и обоснование
концептуальных основ межкультурного образования в высших учебных заведениях,
разработка кросс- куррикулума
для высших учебных заведений, разработка и
экспериментальная проверка Институционального проекта межкультурного образования.
Научная новизна и оригинальность полученных результатов обуславливаются:
обоснованием социальных основ межкультурного образования: социализация как процесс
обучения на основе взаимодействия с другими и как социально-культурное поведение;
обоснованием педагогических основ межкультурного образования: определение
межкультурного образования как формирование межличностных отношений в рамках
различных культур: система
межкультурных навыков, дидактическая система
формирования у студентов межкультурных компетенций; разработкой концепции
межкультурного образования и Институционального
проекта межкультурного
образования как совокупности управленческой, учебной и внеучебной деятельности.
Решенная актуальная научная задача заключается в концептуальном и
праксеологическом обосновании
межкультурного образования в сфере высшего
образования в рамках контекстуального, культурного и проективного аспектов, а также
культурологического, психологического, социологического и педагогического подходов.
Теоретическое значение заключается в развитии межкультурной педагогики путем
определения понятия межкультурного образования с точки зрения разных перспектив;
развитие системы образовательных принципов
всеобъемлющего - интегрирующего
характера, многосекторальный подход к межкультурности; развитие теории куррикулума
а также концепции кросс - куррикулума межкультурного образования; теоретическое
моделирование Институционального проекта межкультурного образования в сфере
высшего образования.
Практическая ценность исследования заключается в разработке и внедрении
кросс-куррикулума межкультурного образования, разработка стратегий межкультурного
образования в области высшего образования, применение Институционального проекта
межкультурного образования в высших учебных заведениях.
Внедрения результатов исследования проводилось посредством авторских
публикаций, докладов на семинарах,
национальных и международных научных
конференциях, а также посредством педагогического эксперимента, проведенного в
Медицинском и Фармацевтическом Университете “Николае Тестемицану”.
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ANNOTATION
The work comprises 141 pages. It consists of an introduction, 3 chapters, conclusions,
recommendations, bibliography comprising 200 references, and 4 annexes. The work includes
23 tables and 22 figures. The results of research were published in 10 scientific works (5 articles
in compilations and reviewed journals, 5 works containing materials presented at international
conferences).
Key words: culture, cross-cultural education, multiculturalism, interculturalism, cross-cultural
skills, cross-cultural dialogue, strategies of cross-cultural education, cross-curriculum, crosscultural curriculum, monocultural curriculum, didactic strategies, institutional project.
Field of study: cross-cultural education in the higher education establishments.
Purpose of study: to establish the concept-methodological bases of the higher education of
students.
Research objectives: Analysis of cross-cultural problems and cross-cultural education in the
specialized literature, analysis of cross-cultural policies in education, substantiation of the
conceptual landmarks of cross-cultural education within the university, projection of the crosscurriculum of cross-cultural education within the university framework, elaboration of the
Institutional project of cross-cultural education, experimental validation of the Institutional
project of cross-cultural education.
Scientific novelty and originality of the obtained results: Substantiation of social landmarks
of cross-cultural education: socialization as a process of study through interaction with others
and as a model of sociocultural behaviour, social representations as a system of values and a
form of social thinking, as a way of communication with others. Definition of cross-cultural
education as an education of interpersonal relationships which involve different cultures: system
of cross-cultural skills which include the following components: motivation, knowledge,
abilities, attitudes; didactic system of formation of students cross-cultural competences;
determination of social-pedagogical factors and conditions of cross-cultural education of
students: cross-cultural situation, socio-linguistic environment, legal and normative framework;
elaboration of the concept of cross-cultural education focused on an approach of interculturality;
elaboration of the Institutional project of cross-cultural education representing a totality of
managerial, curricular and extracurricular activities.
The solved scientific problem: conceptual and praxeological substantiation of cross-cultural
education within the framework of higher education from a contextual, cultural and projective
perspective through culturological, psychological, sociological and pedagogical approach.
Theoretical significance: development of cross-cultural pedagogics through: definition of the
notion of “cross-cultural education” the culturological, psychological, social and pedagogical
perspective; development of the system of educational principles through substantiation of
theoretical foresights concerning the comprehensive-integrator character, multisectoral approach
of interculturality, assuming of responsibilities; and system of fundamental values; development
of the cultural theory regarding the concept of cross-curriculum of cross-cultural education;
theoretical modeling of the Institutional project of cross-cultural education within the framework
of higher education as a reflection of concept of the cross-cultural education.
Practical value: projection and implementation of cross-curriculum of cross-cultural education
within the framework of higher education; elaboration and practical valuing of the cross-cultural
education strategies within the framework of higher education; application of the Institutional
project of cross-cultural education in other institutions of higher education.
The research results implementing has been done by author`s publications, reports at seminars,
participation at national and international scientific conferences, as well by the pedagogical
experiment carried out at State Medical and Pharmaceutical University “Nicolae Testemiţanu”.
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