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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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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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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”.

7

PRELIMINARII
Actualitatea şi gradul de cercetare a problemei. 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”. [74]
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.
Înţelegerea adecvată a interculturalismului trebuie să pornească de la viziunea diferită pe
care aceasta o propune, contemplînd conceptul cultură. Astfel, din această perspectivă, cultura
nu mai este privită ca un tezaur static de produse „vizibile”, ci ca un proces dinamic care include,
pe lîngă aceste produse, şi altfel de manifestări, cum ar fi valorile sau percepţiile şi concepţiile de
8

viaţă. „Cultura trebuie să fie înţeleasă ca fiind reprezentată de valori în continuă schimbare, de
tradiţii, relaţii sociale şi politice create pretutindeni, proprii unui grup de persoane adunate
împreună de o combinaţie de factori în care se includ: istoria comună, locaţia geografică, clasa
socială etc.”. [174, p. 23]
Prin urmare, în mod inedit şi avantajos pentru poziţiile interculturalismului, cultura
„include tot ce înseamnă viaţa reală”. [137, p. 89]
Pentru a desemna activităţile de gestionare adecvată a diversităţii culturale, se foloseşte
conceptul educaţie interculturală. Abordarea interculturală în educaţie pleacă de la ideea că o
mai bună înţelegere între oameni este posibilă. Pretinde să participe, în cazul nostru în cadrul
universitar, la crearea colectivă a unui spaţiu cultural care acceptă, inserează, reelaborează
semnificaţiile culturale ale membrilor diferitelor comunităţi în contact.
În viziunea lui Banks J. [112], în definirea conceptului educaţie interculturală, există, cel
puţin, trei perspective: o idee sau un concept, o mişcare de reformă educaţională şi un proces.
Aşadar, educaţia interculturală reprezintă o necesitate globală, o formă specializată a
educaţiei, care pune studenţii şi culturile acestora în posturi de tratare diferenţiată, dar, în acelaşi
timp, de egalitate.
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.

•

Aspectul metodologic a fost cercetat de către Ciolan L., Nedelcu A., Siung R..
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 un studiu privind educaţia interculturală în cadrul Centrului
Educaţional Pro Didactica.
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:
a) contextuală;
b) curriculară;
c) 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.
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.
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•

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 care 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 axate 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.
•

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 interculturalităţii 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.
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Valoarea practică 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 priveşte
teleologia, conţinuturile şi metodologia educaţiei interculturale;

•

valorificarea rezultatelor investigaţionale în formarea continuă a cadrelor didactice din
învăţămîntul superior.
Aprobarea 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
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.
Sumarul compartimentelor tezei. Teza este structurată în preliminarii, trei capitole,
concluzii generale şi recomandări, bibliografie şi anexe.
În Preliminarii este indicat gradul de actualitate şi gradul de cercetare a problemei, este
formulată problema care a generat cercetarea, este specificat faptul că obiectul cercetării îl
constituie contextul şi procesul educaţiei interculturale a studenţilor în cadrul învăţămîntului
superior. Obiectivele cercetării sunt subordonate scopului şi anume, stabilirea bazelor
conceptuale şi metodologice ale educaţiei interculturale a studenţilor. Sunt enumerate metodele
de investigare utilizate, sunt relevate noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute,
semnificaţia teoretică şi valoarea practică a cercetării. Sunt expuse tezele înaintate pentru
susţinere, sunt delimitate trei etape ale cercetării, modalităţile de aprobare a rezultatelor
cercetării, care s-a realizat prin – 10 publicaţii de autor, comunicări la seminare şi conferinţe
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi prin cursul universitar Limba Română şi
terminologie medicala de la USMF “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.
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În Capitolul I Interculturalismul în educaţie: tendinţe actuale, niveluri internaţional şi
naţional sunt prezentate şi sunt analizate politicile educaţiei interculturale, niveluri naţional şi
internaţional. Problema educaţiei interculturale, nivel internaţional, este destul de importantă şi
este omniprezentă în toate abordările politicilor educaţionale. În diferite ţări promovarea
educaţiei interculturale se realizează prin diferite structuri speciale: Comitetul de educaţie
multiculturală;

Comitetul privind educaţia grupurilor minoritare; Direcţia generală de

învăţămînt în limbile minorităţilor naţionale; şi prin structuri care au şi alte funcţii educaţionale
ca o componentă forte a educaţiei. Este pusă în valoare reconsiderarea curriculumului
educaţional în ţările care au promovat şi promovează interculturalitatea. Referindu-ne la analiza
politicilor educaţiei interculturale, nivel naţional, luînd în consideraţie faptul că şi Republica
Moldova este un stat multicultural, constatăm că problema interculturalităţii şi a educaţiei
interculturale este una prioritară în cadrul politicilor sociale. Am relevat faptul că interacţiunile
interculturale sunt nesemnificative, învăţămîntul este tot mai separatist, cu puţine linii de
comunicare. Tendinţa învăţămîntului rămîne cea de segregare în comunităţile monoetnice şi
etnocentrice. Menţionăm că curriculumul naţional, şi, îndeosebi cel universitar este elaborat
preponderent monocultural. Avînd ca reper sinteza programelor, a documentelor care tratează
problema valorilor interculturale, am conchis că nu mai puţin importantă este dimensiunea
formării iniţiale a cadrelor didactice în procesul de promovare a interculturalităţii şi am constatat
că sunt necesare restructurări urgente în privinţa pregătirii iniţiale a unui profesor “competent
intercultural”.
În Capitolul II Bazele teoretice ale educaţiei interculturale în cadrul învăţămîntului
superior s-a fundamentat educaţia interculturală din perspectivele culturologică, psihologică,
sociologică şi pedagogică.
Integrarea abordărilor culturale / interculturale în strategiile de dezvoltare a societăţilor
constituie o premisă a eficienţei acestor strategii. În toate societăţile cultura a reprezentat o
variabilă centrală în construirea şi în implementarea macromodelelor schimbării, indicatorul
eficienţei lor şi, practic, esenţa dezvoltării generale. Cultura este considerată ca fiind un
ansamblu

de valori, tradiţii, credinţe, şi care constituie conţinutul de bază al educaţiei

interculturale. Aceasta a deţinut întotdeauna un statut dual: de sursă a transmiterii de moduri de
gîndire, comportamente, atitudini; şi de sursă pentru schimbare, creativitate, autonomie, libertate.
Un loc semnificativ

îl deţine determinarea fundamentelor psihologice ale educaţiei

interculturale, care se axează pe definiţiile

clasice ale personalităţii ca o construcţie

socioculturală. S-a constatat că o dimensiune a realizării interculturalităţii o constituie şi
fenomenul de socializare şi de reprezentare socială care are la bază achiziţionarea normelor
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interculturale şi dobîndirea conştiinţei de sine şi a sentimentului de apartenenţă la o identitate
culturală.
Nu mai puţin importantă, ca bază teoretică a educaţiei interculturale, este şi abordarea
pedagogică care se bazează 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. Fundamentele pedagogice ale educaţiei
interculturale sunt prezentate prin sistemul de competenţe interculturale, care include trei
componente: motivaţie, cunoaştere, abilităţi şi prin sistemul didactic cross-curricular de formare
a competenţelor interculturale la studenţi şi prin definirea educaţiei interculturale.
În Capitolul III Poziţionări conceptuale şi metodologice ale educaţiei interculturale în
învăţămîntul superior s-a fundamentat concepţia educaţiei interculturale şi în baza concepţiei s-a
elaborat Proiectul instituţional de educaţie interculturală, care include patru componente de
bază: obiectivele generale ale proiectului; redimensionarea curricumului pe discipline în baza
cross – curriculumului; ansamblul de activităţi extracurriculare şi formarea continuă a cadrelor
didactice universitare din perspectiva interculturalităţii.
Prin redimensionarea curriculumului universitar şi

prin valorificarea unor activităţi

extracurriculare s-a evaluat nivelul de competenţe interculturale, tendinţele dezvoltării
interculturalităţii şi importanţa ei în integrarea socioprofesională a viitorilor specialişti.
Concepţia educaţie interculturală se axează pe trei principii generale: principiul
caracterului comprehensiv-integrator, principiul abordării multiaspectuale de promovare a
interculturalităţii; şi principiul asumării responsabilităţii de implementare a modalităţilor
propuse.
Implementarea Proiectului instituţional de educaţie interculturală la USMF “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.
S-a constatat că proiectarea şi realizarea strategiilor eficiente de educaţie interculturală
este posibilă în cazul în care şi cadrele didactice universitare deţin competenţele interculturale
respective. Dintre dificultăţile stabilite pe parcursul cercetării, care a vizat educaţia interculturală
în instituţiile de învăţămînt superior, în primul rînd putem evidenţia atitudinile şi abilităţile
cadrelor didactice.
Din această perspectivă s-a elaborat un referenţial metodologic care ghidează formarea
unui cadru didactic “competent intercultural” ca dimensiune

de complementaritate la

competenţele didactice formate pe parcursul activităţii educaţionale. În noile condiţii
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socioeconomice de integrare europeană şi de interacţiune a culturilor, la nivelurile naţional şi
internaţional, formarea cadrelor didactice din perspectiva interculturalităţii devine o prioritate
educaţională.
Concluziile generale şi recomandările practice reflectă rezultatele obţinute în cadrul
prezentei teze, impactul lor asupra ştiinţei şi asupra procesului educaţional în instituţiile de
învăţămînt superior din Republica Moldova.
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1. INTERCULTURALISMUL ÎN EDUCAŢIE: TENDINŢE ACTUALE, NIVELURI
INTERNAŢIONAL ŞI NAŢIONAL
1.1. Politicile educaţiei interculturale: context internaţional
Pluralismul cultural afirmă că fiecare cultură dezvoltă o viziune proprie despre lume cu
semnificaţii de valoare universală, avînd drept bază o experienţă particulară. Pe lîngă apărarea
diversităţii, pluralismul cultural pune problema comunicării despre culturile care recunosc că
fiecare contribuie tocmai prin diferenţele specifice la cultivarea experienţei umane.
Multiculturalitatea este o realitate a existenţei în acelaşi orizont spaţio-temporal al unor
grupuri de indivizi provenite sau raportate la mai multe culturi care îşi afirmă notele specifice în
mod izolat, evitînd, de regulă, contaminările. [58, p.153] Multiculturalul şi pluriculturalul au o
predominantă dimensiune statică; într-o abordare multiculturală interacţiunile nu sunt excluse,
dar nu sunt implicite conceptului. [58, p.129-203]
Interculturalitatea se conturează ca un concept cu un conţinut larg graţie prefixului inter
care trimite spre „interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidaritate”. [58, p.152]
Aceeaşi autoare defineşte termenul cultură: „recunoaşterea valorilor, a modurilor de viaţă, a
reprezentărilor simbolice la care se raportează fiinţele umane, indivizi sau societăţi, în
interacţiunea lor cu altul şi în înţelegerea lumii, recunoaşterea importanţei lor, recunoaşterea
interacţiunilor care intervin simultan între multiplele registre ale aceleiaşi culturi şi între culturi
diferite în timp şi spaţiu”.
Pot fi evaluate două dimensiuni în abordarea interculturală. Prima vizează nivelul
realităţii, al descrierii obiective şi ştiinţifice, cea de-a doua dimensiune – proiectul de educaţie şi
de organizare socială. Din perspectivă interculturală sunt posibile:
-

recunoaşterea diversităţii reprezentărilor, referinţelor şi a valorilor;

-

dialogul, schimbul şi interacţiunile între aceste diverse reprezentări şi referinţe;

-

dialogul şi schimbul între persoanele şi grupurile, ale căror referinţe sunt diverse, multiple şi,
adesea, divergente;

-

dinamica şi relaţia dialectică, de schimbări reale şi potenţiale, în timp şi în spaţiu. O dată cu
dezvoltarea comunicării, culturile şi identităţile se transformă şi fiecare participă la
transformarea altei culturi.
Interculturalitatea este explicată de către Denoux P. [apud Cucoş C.] astfel: „Pentru

indivizii şi grupurile din două sau mai multe ansambluri culturale, reclamîndu-se de la culturi
diferite sau avînd legături cu acestea, numim interculturalitate procesele prin care, în
interacţiunile pe care ei le dezvoltă, este angajată, împlicit sau explicit, diferenţa culturală pe care
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ei tind să o metabolizeze. Astfel, conceptul intercultural are o conotaţie interacţionistă, dinamică;
el trimite la schimb, reciprocitate, invită la descentrare, la găsirea unor forme de dialog”.
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 conştiinţe europene, chiar planetare;

•

al doilea nivel presupune elaborarea unor comunităţi între diferite segmente culturale şi
etnice în vederea formării tuturor membrilor, indiferent de etnie.

2) A două planuri:
•

pe plan sincronic, pentru o înţelegere profundă şi adecvată a indivizilor, reprezentanţi ai
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 de timp diferite. [34]
Savantul Rey M. identifică două dimensiuni distincte şi intercorelante, care, printr-o

formulare adecvată, formează o altă perspectivă, prin care se surprinde pluralitatea de
semnificaţii ale conceptului interculturalism:
 dimensiunea realităţii: descrierea obiectivă şi ştiinţifică a proceselor de comunicare, migraţie,
a mişcării populaţiei şi recunoaşterea interacţiunilor care dau o anumită formă comunităţilor;
 dimensiunea proiectelor de organizare socială (în primul rînd, educaţională), acest tip de
abordare trebuie realizată, astfel încît interacţiunile să concureze la un respect reciproc şi la
îmbogăţirea comunităţilor solidare, mai mult decît la întărirea raporturilor de solidaritate şi
respingere. [185]
Rey M. extinde această perspectivă, considerînd că interculturalul este concomitent
semnul:
•

recunoaşterii diversităţii reprezentărilor, a referinţelor şi a valorilor;

•

dialogului, schimbului şi al interacţiunilor între aceste diverse reprezentări şi referinţe;

•

dialogului şi al schimbului între persoanele şi grupurile, cu referinţe diverse, multiple şi
adesea controversate;

•

interogaţiei în reciprocitate, prin raport cu viziunea egocentrică (sau socio-, etno-,
europeano- etc. -centrică) din lume şi din relaţiile umane;
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•

dinamicii relaţiei dialectice de schimburi reale şi potenţiale, în spaţiu şi în timp. [185]
În scop de

vizualizare a acestor perspective, se impune un studiu comparativ al

dezvoltărilor interculturale în diverse sisteme educaţionale. Aceasta implică, în primul rînd,
politicile educaţionale şi, în al doilea rînd, dezvoltarea curriculumului intercultural. Se cere de
relevat faptul că toate statele în procesul de promovare a interculturalităţii au drept reper
realităţile demografice, culturale, politice etc., caracteristice şi specifice acestora. În pofida
modalităţilor de gestionare diferită a interculturalităţii, totuşi în contextul echilibrului
contemporan abordările pluralismului cultural unifică soluţiile şi accentele particulare în fluxul
integrator al unor viziuni generale şi soluţii comune.
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.
De exemplu, Belgia, stat federal, include trei comunităţi (valonă, flamandă, germană) şi
nu dispune de niciun document unic care ar reglementa politica în domeniul educaţiei
interculturale. Ministerul Educaţiei din comunitatea flamandă a elaborat două strategii care
abordează problema respectivă. Prima strategie, strategia ameliorativă, axată pe dezvoltarea
mediului de învăţare şi pe adaptarea acestuia la imperativele speciale ale grupurilor etnice.
Această strategie avea drept scop concilierea dreptului fundamental la educaţie cu dreptul la
libertatea de alegere a unei instituţii de învăţămînt.
În anul 2000, a fost întocmit un alt document strategic Politica priorităţilor educaţionale
care oferă suport suplimentar şi consultanţă şcolilor multiculturale.
În comunitatea franceză, politicile în domeniul educaţiei interculturale sunt reglate de
două documente strategice: Raportul educaţiei interculturale în comunitatea franceză (1992) şi
Decretul din 1998, care are în vizor emanciparea socială a tuturor elevilor prin intermediul
măsurilor de discriminare pozitivă:
•

depistarea instituţiilor educaţionale care necesită dezvoltarea politicilor de discriminare
pozitivă şi garantarea suportului suplimentar în acest scop;

•

promovarea unor acţiuni pedagogice concrete care să egalizeze şansele educaţionale;

•

asigurarea coordonării mijloacelor oferite de diferite instituţii publice;

•

prevenirea abandonului şi a absenteismului, frecvente în rîndul populaţiei şcolare
minoritare.
Un interes deosebit

suscită şi experienţa statului Canada,

convieţuiesc mai multe grupuri minoritare etnolingvistice:
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pe teritoriul căruia

•

populaţia nativă (comunităţile iniţiale de aborigeni – indieni şi inuiţi);

•

minorităţi oficiale (englezi, francezi);

•

minorităţi „neoficiale”, constituite din grupurile de emigranţi, de regulă, europeni.
În vizorul ministerelor de resort din provincii, care privilegiază şansele egale ale diferitelor

minorităţi şi cunoaşterea reciprocă a acestora,

se află abordarea strategică a educaţiei

interculturale. În acest sens, se desemnează documentele Official Languages Act (document emis
în 1971, care oferă limbilor franceză şi engleză statut de

limbi oficiale ale provinciei

Saskatchewan); Saskatchewan Multicultural Act (acceptă oficial pluralitatea culturală a
provinciei); Policy Statement on Native Education in Alberta (document strategic care vizează,
în special, acordarea asistenţei educative grupurilor etnice de aborigeni din provincia Alberta).
În Marea Britanie politicile educaţiei interculturale sunt promovate de Raportul Swann
privind multiculturalismul în şcoală (1986) şi de Legea reformei în educaţie (1988). Se cere de
relevat faptul că Raportul Swann privind multiculturalismul în şcoală identifică necesitatea
trecerii de la nivelul de asistenţă educativă acordată minorităţilor etnice la paradigma de
asistenţă educaţională acordată tuturor (educaţia pentru toţi).
1. Educaţia trebuie să ofere elevilor un suport fundamental în a înţelege lumea în care trăiesc
şi interdependenţa indivizilor, grupurilor şi a naţiunilor.
2. Abundenţa de varietăţi spirituale şi culturale existentă în Marea Britanie trebuie să fie
evaluată şi integrată în curriculum, la toate nivelurile.
3. Educaţia este sesizată ca fiind fundamentală în procesul de atenuare a manifestărilor
rasiste, persistente încă în Marea Britanie.
4. Educaţia pentru toţi presupune depistarea, identificarea şi estomparea acelor practici şi
proceduri, care influenţează nociv, direct sau indirect, intenţionat sau neintenţionat, elevii
reprezentanţi ai oricărui grup etnic.
5. Materialele didactice care pun în evidenţă specificul multietnic al Marii Britanii trebuie să
fie implementate în toate şcolile.
6. Conceptul educaţie pentru toţi are implicaţii imediate în aria curriculară, limbă şi în
comunicare, în educaţia religioasă, dar, în acelaşi timp, cere o reevaluare a întregului
curriculum, avînd drept reper următoarele criterii:
•

diversitatea (socială, culturală, etnică) se cere să fie omniprezentă în toate materialele
didactico-instructiv-educative, imaginile, expunerile, conversaţiile din şcoală;

•

culturile trebuie să fie caracterizate în termeni proprii, fără a fi supuse unor judecăţi din
perspective etnocentriste sau eurocentriste;
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•

curriculumul trebuie să conţină, în mod discret, informaţiile despre distincţiile şi
similitudinile culturale;

•

toţi elevii trebuie să fie stimulaţi să perceapă diversitatea culturală într-o perspectivă pozitivă.
[183, p. 45]
Documentarea politicilor în domeniul educaţiei interculturale în Olanda s-a făcut în baza

rapoartelor Etnische Minderharen (1979) şi Minderhedennot (1983) şi Strategii pentru minorităţi
culturale din sistemul educaţional (1980). Strategia respectivă presupune existenţa a patru
categorii de măsuri care se referă la:
1. diminuarea diferitelor situaţii defavorizante, cu care eventual se pot confrunta elevii,
reprezentanţi ai grupurilor etnice minoritare;
2. implementarea de acţiuni adecvate în integrarea iniţială a acestor copii în sistemul
educaţional olandez;
3. instruirea elevilor în limba lor maternă;
4. intensificarea educaţiei interculturale. [155, p.103]
Pentru cercetarea noastră, prezintă interes politicile interculturale promovate în ţările exsovietice.
În Kîrghistan, în 2008 a fost aprobată Concepţia educaţiei interculturale şi polilingvistice
[99, pag. 42] care se axează pe următorii indici:
•

procesul de formare a societăţii civile;

•

diversitatea etnoculturală şi lingvistică;

•

lipsa statalităţii proprii a unor grupuri etnice;

•

adaptarea în mediul policultural a tinerilor din regiunile monoculturale.
Documentele de politici privind educaţia interculturală prevăd mai multe abordări: 1)

orientarea, în mare parte, la activitatea cognitivă, înţelegerea şi la memorarea unor informaţii; 2)
dezvoltarea abilităţilor critice şi a celor intelectuale; 3) formarea sistemului de valori prin
activităţi interactive. A patra abordare presupune comasarea primelor trei şi, ca rezultat, formarea
competenţelor interculturale.
În Ucraina, politicile de educaţie interculturală au o reflectare în mai multe documente
oficiale: Concepţia educaţiei civice în condiţiile constituirii statalităţii ucraineşti (2000),
Concepţia Cultura vecinătăţii (2007) şi altele.
Politicile de educaţie interculturală în Ucraina sunt orientate spre:
•

formarea unui nivel înalt de capacităţi adaptive necesare tînărului pentru a se integra în
societatea policulturală;
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•

formarea competenţei de comunicare interculturală;

•

formarea sistemului de valori general umane şi naţionale;

•

susţinerea proceselor integraţioniste în societate etc.
De asemenea, un interes aparte pentru cercetarea dată îl suscită experienţele din România

privind educaţia interculturală. Dat fiind

contextul geografic, istoric, cultural complex şi

dinamic, România este un spaţiu în care se manifestă aceeaşi tendinţă actuală de punere în
evidenţă a diversităţii structurilor sociale. România se include în categoria ţărilor în care
multiculturalitatea este dictată de aşa-numitele „minorităţi tradiţionale”, „istorice” sau
„naţionalităţi conlocuitoare”.
Într-una dintre puţinele lucrări de pedagogie interculturală comparată – International
Perspectives on Intercultural Education – editorul cărţii, Cushner K., pune drept motto
capitolului în care descrie interculturalismul sistemului de învăţămînt românesc următoarea
remarcă: „Educaţia interculturală sau multiculturală nu a reprezentat o temă de dezbateri fierbinţi
pentru marea majoritate a publicului, nici pentru comunitatea profesională din România. Chiar şi
în condiţiile schimbărilor politice recente şi neaşteptate şi în ciuda bogatului său mozaic cultural,
încă persistă o lungă tradiţie a fricii de interculturalitate. Principiile democraţiei, deşi aşezate pe
hîrtie, sunt rar puse în practică. Forma curentă a multor documente guvernamentale lasă mult loc
interpretării individuale şi ca urmare există o tendinţă de păstrare a unei tradiţii a identităţii
monoculturale”. [129, p.233]
În ceea ce priveşte statutul conceptului educaţie interculturală în lumea ştiinţelor
pedagogice, observaţia lui Cushner K. se confirmă: „este cert, în universul educaţional românesc,
termenul educaţie inter / multiculturală nu este bine consolidat, cum afirmă mai mulţi experţi
români. Există o carenţă vizibilă în abordare atît din punct de vedere teoretic, cît şi din
perspectiva operaţională, nu este prezent conţinutul explicit de documente de politică din
domeniu”.
Mai mult ca atît, în România, istoria de stabilire a conceptului este destul de modestă.
Înainte de 1989, conceptul de educaţie multiculturală/interculturală nu exista în
pedagogia şi în cercetarea educaţională românească, deşi multiple practici desemnate de acesta
erau implementate cu succes în lumea şcolii. Ulterior, termenul a penetrat timid sistemul, în
special, prin intermediul programelor promovate de organizaţiile nonguvernamentale. Modul de
penetrare a fost, deci, „de jos în sus”, prin intermediul proiectelor speciale şi nu prin reflecţie
teoretică, organizată şi pedagogic argumentată, sau prin strategii centrale de largă cuprindere. A
fost un moment cînd practica şcolii a devansat politica de cercetare în domeniu. Acest fapt a
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generat, pe lîngă o dovadă a unui oarecare dinamism al şcolii, şi mult empirism în explicarea şi
în utilizarea conceptului în lumea şcolii.
Totuşi spre deosebire de anii ’90, dezvoltarea conceptului în România este în expansiune
(în opoziţie cu dinamica sa pe plan internaţional, unde strălucirea conceptului a început să se
diminueze); probabil (tipic) curba notorietăţii interculturalismului în educaţia din România va
reproduce fidel fluctuaţiile de dezvoltare a multor curente pedagogice: apariţie – dezvoltare
explozivă – diminuarea interesului. [50]
Învăţămîntul românesc, cum afirmă Nedelcu A., nu dispune de o politică structurată care
să vizeze interculturalitatea (ci doar măsuri parţiale, complementare, benefice acestei filosofii).
Se poate observa că acest lucru este o carenţă frecvent înregistrată în dezvoltarea tuturor
elementelor din sistemul social din România. Sau, aşa cum observa Crişan A.: „precaritatea
elaborării şi aplicării consecvente a unor politici publice, nu numai „bine făcute”, altfel-zis,
coerente şi realiste, dar şi sustenabile şi cu efecte durabile, pare, pentru moment, o probă de
netrecut pentru societatea românească. Indiferent la care sector social sau economic ne-am referi,
asistăm, în cel mai bun caz, la „politici ambiţioase”, pe „termen lung”, care abia dacă reuşesc să
acopere intervalul dintre două alegeri generale. Este, de aceea, greu de identificat un domeniu în
care România să fi străbătut cu consecvenţă şi detaşare drumul normal „al facerii” şi al aplicării
cu succes a unei politici publice. Drept pentru care nici nu se poate vorbi despre o experienţă
autentică de parcurgere a unui „ciclu” de politici publice, cu atît mai mult despre implementarea
uneia reuşite. Aceeaşi este situaţia şi cînd ne referim la politicile interculturale din educaţie şi din
societate. Discuţia este, deocamdată, de suprafaţă, ea rămînînd fie la nivelul reflecţiei academice
fie la cel al discursului politic”. [26, p. 167]
Concomitent, se atestă şi tentative productive de promovare a interculturalităţii în
politicile educaţionale ale României. Aceste tentative implică următoarele argumente, care pun
în evidenţă necesitatea valorificării abordărilor interculturale în domeniul educaţional:
-

Dat fiind realităţile sociale, economice, politice şi educaţionale, este fundamental şi oportun
pentru orice societate să accepte situaţia că este foarte diversă din perspectiva culturaletnică.

-

Educaţia interculturală este destinată tuturor elevilor şi tuturor profesorilor.

-

Educaţia interculturală presupune o predare eficientă; iar aceasta, la rîndul ei, trebuie să fie
un demers cultural.

-

Sistemul educaţional trebuie să fie echitabil şi democratic în promovarea de interese ale
tuturor elevilor.
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-

Educaţia interculturală trebuie să fie sinonimă cu inovaţia educaţională, cu reforma, cu
progresul. [48]
În contextul acestor argumente, Neacşu I. fundamentează un cadru de referinţă pentru

statutul educaţiei interculturale:
a) Cunoaşterea şi revalorizarea patrimoniului cultural avînd drept reper dezvoltările istorice,
politice, economice, ideologice, socioculturale, filosofic-axiologice, antropologice ş.a.
produse de societăţi umane într-un cîmp dinamic spaţio-temporal definit, dar nu
standardizat.
b) Conştientizarea întrebărilor fundamentale care generează activizarea unor noi abordări
conceptual-valorice, metodologic-instrumentale şi acţionale ale sferei umanului văzută în
pluralităţile lui fundamentale.
c) Formarea/educarea / învăţarea/acceptarea

nucleului central al interculturalităţii –

identificarea şi prezervarea diferenţelor, pe fundalul interacţiunii, al consensului optim că
viaţa şi stilul existenţei noastre sunt mai bogate şi deschise unor noi experienţe şi identităţi,
dacă acceptăm legitimitatea cîmpului diferenţelor în funcţie de sex, vîrstă, trăsături fizice,
tip de personalitate, valori, credinţe, stiluri şi standarde de viaţă, religie, plasament
geografic (nord, sud, est, vest), hobby-uri personale ş.a.
d) Valorizarea strategică a similitudinilor şi a diferenţelor gîndite din perspectiva normelorvalori ale existenţei oamenilor, culturilor, civilizaţiilor, experienţelor şi acţiunilor, la care
se pot ataşa seturi motivaţionale favorabile explorării şi reducerii prejudecăţilor,
cauzalităţii negative, manifestărilor de xenofobie, rasism, intoleranţă, marginalizare,
discriminare, indiferenţă, escaladare a conflictelor, injustiţie ş.a.
e) Crearea progresivă a unui set articulat de subcompetenţe care configurează competenţa
interculturală. Esenţiale sunt:
•

cunoştinţele despre ţări: evenimente istorice, simboluri, tradiţii, mentalităţi, practici cu
semnificaţie culturală şi educaţională;

•

principiile şi valorile definite în spaţiul drepturilor fundamentale ale omului:
universalitate, responsabilitate, indivizibilitate ş.a., definite de o posibilă „pedagogie a
valorii normelor”;

•

abilităţile în sfera comunicării în cel puţin două limbi străine, a structurării propriului
discurs cu argumente interculturale, a interpretării echilibrate şi prudente a mesajelor
cheie venite dinspre alte culturi, într-un ambient al „ascultării reciproce”;
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•

atitudinile vizînd respectul patrimoniului ştiinţific, cultural, tehnic, spiritual cultural, pe
fundalul angajării motivate intrinsec în combaterea rasismului, a prejudecăţilor
discriminative, a standardizării ş.a.;

•

valorile adăugate de interculturalitate, bazate pe reflectivitate, pe construcţie, pe
înţelegere şi pe autoîncredere, solidaritate, libertate, credinţă în demnitatea umană;

•

acţiunile de promovare (respect) a valorilor statului de drept, a egalităţii şi dreptăţii
într-o lume a coparticipării, ţintind reducerea oricărui tip de violenţă şi a riscului
identităţii monolitice.

f) Promovarea în spaţiul educativ formal şi nonformal a competenţei plurilingvistice.
Pluralitatea ei este susţinută de reglementări internaţionale cu ţintă în constituirea unei linii
europene de acţiune. Evidenţierea este dată de semnificaţia ei, de capacitatea de a utiliza
limbile în scopuri de comunicare, de a lua parte la interacţiunea culturală în care o
persoană, considerată agent social, deţine competenţa, de grade diferite, în cîteva limbi şi
experienţe în cîteva culturi. [48]
În acest contex, Plugaru L. şi Păvălache M. propun câteva direcţii prin care educaţia
interculturală poate facilita procesul de modernizare.
a) La nivelul idealului educativ, se impune depăşirea sintagmei încărcate de formalism din
Legea învăţămîntului, conform căreia idealul educativ al modernităţii este dezvoltarea
liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome
şi creative şi proiectarea de strategii şi acţiuni educative care să transforme în realitate
acest deziderat.
b) La nivelul obiectivelor, este necesară deducerea obiectivelor educaţionale din corpul
valorilor modernităţii.
c) La nivelul conţinuturilor se remarcă:
•

Regîndirea locului şi ponderii disciplinelor antropologice şi sociale la nivelul tuturor
ciclurilor de învăţămînt, menite să ofere absolventului cunoştinţe privind problematica
legată de valorile modernităţii, de drepturile şi libertăţile cetăţenilor, de funcţiile statului,
de funcţionarea instituţiilor europene şi mondiale.

•

Studierea limbilor străine în funcţie de cultura şi de civilizaţia respectivă, deoarece limba
este atît un instrument cu utilitate practică în relaţii de diverse naturi, cît şi un vector al
specificităţii definitorii a unei culturi. Totodată, încurajarea cunoaşterii / studiului
limbilor din vecinătatea apropiată (areal micro- şi macro- administrativ, geografic etc.) va
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determina perceperea limbilor nematerne ca fiind ale prietenilor şi nu ale inamicilor, ştiut
fiind că Nu iubim ceea ce nu cunoaştem (Ignoti nulla cupido).
•

Promovarea studiilor comparative în domenii ca istoria, literatura în scopul înţelegerii
raporturilor dintre universal şi particular, pe de o parte, şi schimbării de perspectivă şi
descurajării abordării etnocentrice, pe de altă parte.

d) La nivelul formatorilor, este necesară recalificarea cadrelor didactice în spiritul valorilor
europene, mai puţin prin acţiuni dominate de formalism, prin perfecţionare în colaborare
cu instituţiile academice din afara spaţiului românesc (burse universitare, stagii de masterat
şi doctorat, proiecte comune de cercetare şi de intervenţie). Astfel de contacte externe au
un aport explicit de natură informativă în direcţie profesională, dar şi un efect formativ
implicit datorită contactului nemijlocit, necenzurat şi nealterat cu o altă cultură. Elitele
universitare pot deveni, în funcţie de statutul lor „formatori ai formatorilor” şi „agenţi ai
difuzării competente a valorilor modernităţii europene”. [55, p.12-14]
2. Politicile interculturale sunt promovate de structuri organizaţionale speciale.
De exemplu, în Australia funcţionează Comitetul privind Educaţia Multiculturală (1978),
care promovează următoarea atitudine cu efecte directe în structura opticii privind diversitatea
culturală în şcoală: „Într-o societate multiculturală, fiecare persoană are dreptul la integritate
culturală, la o imagine de sine pozitivă, la înţelegerea şi respectarea diferenţelor”. Acest Comitet
promovează:
a) cultivarea în rîndul elevilor a unei bune înţelegeri a faptului că Australia, în toată istoria
sa, a fost multiculturală, înainte şi după colonizarea europeană;
b) dezvoltarea unei aprecieri optime a contribuţiei pe care, persoanele, aparţinînd unor culturi
diferite, au adus-o culturii Australiei;
c) cultivarea unei perspective interculturale prin considerarea atitudinilor, credinţelor,
valorilor multiculturalismului;
d) dezvoltarea unui comportament ce favorizează armonia;
e) consolidarea încrederii în sine a cetăţenilor nu numai prin acceptarea şi prin aprecierea
identităţii lor naţionale, dar şi a fiecărei identităţi etnice specifice în contextul unei
societăţi multiculturale.
În Belgia, în scop de implementare a politicilor de educaţie interculturală au fost create
structuri şi instituţii specializate: Consiliul Naţional Flamand; Serviciul pentru promovarea
limbii olandeze; Serviciul Educaţional Intercultural; Centrul pentru egalitate de şanse.
Numeroase proiecte au fost sau sunt în derulare: Steaguri şi vecini; Scări cu nevoi speciale;
Proiectul privind învăţămîntul superior; prin intersectarea acţiunilor instituţiilor menţionate.
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În Marea Britanie au fost înfiinţate: Comitetul privind educaţia grupurilor minoritare
(1979); Comisia privind promovarea egalităţii rasiale (1976); Comitetul privind Copiii,
aparţinînd Grupurilor Minoritare.
În România a fost înfiinţată Direcţia Generală de Învăţămînt în Limbile Minorităţilor
Naţionale, în cadrul Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei.
Constituirea multiplelor structuri şi instituţii abilitate este o consecinţă a conştientizării
din ce în ce mai profunde a necesităţii promovării educaţiei interculturale. În acest context au
fost create şi structurile internaţionale care promovează politici interculturale: Consiliul Europei,
UNESCO.
Consiliul Europei este instituţia care a contribuit esenţial la stabilirea şi definirea
domeniului educaţiei interculturale. În 1983, în rezultatul lansării proiectului de către Consiliul
Europei, proiect intitulat Formarea educatorilor pentru educaţia interculturală, a fost emisă
recomandarea 184 din 1984 a Comitetului de Miniştri ai statelor membre, unde sunt indicate
următoarele acţiuni specifice:
•

conştientizarea de atitudine a profesorilor versus diferitele manifestări şi expresii culturale;

•

depistarea şi identificarea atitudinilor etnocentriste şi a stereotipurilor, precum şi
estomparea acestora;

•

responsabilizarea educatorilor versus formarea la copii a capacităţii de a înţelege şi de a
accepta persoanele care aparţin altor culturi;

•

înţelegerea cauzelor şi a consecinţelor economice, sociale şi politice, care generează
fenomenul migraţionist;

•

integrarea deliberată a copiilor din diferite culturi în noua cultură, concomitent stimularea
şi cultivarea conexiunii cu vechea cultură. [34]
În cadrul conferinţei Formarea profesorilor pentru educaţia interculturală, din 25
septembrie 1984, UNESCO, la rîndul său, propunea guvernelor lumii includerea
dimensiunilor pluriculturale ca element de bază în formarea iniţială şi în perfecţionarea
cadrelor didactice.
3. Politicile interculturale sunt promovate prin curriculumul şcolar / universitar.
Ca o componentă forte a educaţiei, conceptualizarea interculturalităţii a avut implicaţii

curriculare importante. De facto, în toate ţările care au promovat şi promovează
interculturalitatea se pune în valoare reconsiderarea curriculumului educaţional.
Obiectivele şi orientările curriculare sunt sintetizate şi prezentate în tabelul 1.1. (Tab. 1.1)
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y să utilizeze
efectiv
receptările
auditive,
vizuale
şi
senzoriale;
y să cunoască şi
să
înţeleagă
faptele
reprezentanţilor
altor popoare;
y sa nu permită
o interpretare
subiectivă a
activităţii altor
persoane din
perspectivă
etnocentristă şi
respectiv, a unei
neînţelegeri a
pierderii
contactului,
apariţia
disonanţei
cognitive e
neapărat de a
y să înveţe a trăi utiliza
într-o
orientarea
societatea
comunicativă
policulturală.
y să ajungă la
concluzia
că
alte
persoane
pot gîndi, simţi
şi acţiona altfel,
nu aşa cum e
obişnuit
în
cultura noastră,
în
situaţii
analogice.
altă cultură;
y să reflecte
critic
stereotipurile;
y să cunoască
repere comune
existente
în
limba maternă,
de stat, oficială
şi într-o limbă
de circulaţie
internaţională
y să poată
dialoga cu
reprezentanţi
ai altor culturi
pe bază de
echitate şi
nediscriminare
y să poată
rezista
(confrunta) un
comportament
agresiv şi de a
suprima
(a
evita)
posibilitatea
dezvoltării
unui conflict;
y să se poată
adapta într-un
mediu cultural
necunoscut;
y să poată
recepţiona
critic
informaţia;

În baza tabelului 1.1. (Tab. 1.1.) putem menţiona că, în mod mai succint obiectivele şi
orientările educaţiei interculturale sunt trasate în Olanda. Aceleaşi obiective, dar specificate şi
ajustate la contextul ţării respective sunt atestate pentru alte ţări: Australia, Belgia, Canada etc. În
Ucraina şi în Kîrghistan sunt menţionate obiective, consecinţe ale aflării acestor state în
componenţa ex-Uniunii Sovietice (exclude naţionalismul, rasismul etc.), atenţionînd astfel unele
realităţi ex-sovietice.
Pentru cercetarea noastră, prezintă interes abordarea curriculumului naţional românesc
din perspectiva educaţiei interculturale.
Nedelcu A. şi Bârlogeanu L. consideră că noul curriculum naţional, reprezintă un demers
de o complexitate deosebită şi cu consecinţe pedagogice. Însă similar multor altor documente
recente de politică educaţională, noul curriculum naţional nu include explicit capitole sau
indicaţii special destinate promovării interculturalităţii în şcoala românească. Totuşi meritul său
este incontestabil. Noua perspectivă, mai elaborată şi mai modern fundamentată, susţine sau
atinge perspectiva interculturală prin multe din ideile pe care se bazează, din perspectiva
pedagogiei diversităţii, spre deosebire de documentele curriculare care l-au precedat.
Astfel, principiile şi criteriile de elaborare a curriculumului pledează pentru o învăţare
care să reflecte „dinamica valorilor socioculturale specifice unei societăţi deschise şi
democratice”, care să ţină cont de faptul că „elevii învaţă în stiluri diferite şi în ritmuri diferite”.
[50, p.39]
Aceste principii generale sunt particularizate la nivelul diferitelor arii curriculare. Unele
dintre obiectivele stabilite vizează, fără o conexiune explicită a acestor intenţii în sfera educaţiei
interculturale, diversitatea, drepturile omului, comportamentele civice şi practicile necesare
pentru promovarea acestora.
Pe plan 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 suport 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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1.2. Politicile educaţiei interculturale: context naţional
Republica Moldova este un spaţiu care nu face excepţie de la tendinţele actuale de
accentuare a diversităţii sociale, dat fiind

contextul geografic, istoric, cultural complex şi

dinamic.
Republica Moldova este un stat multicultural: 75,8% îl constituie moldovenii; 2,2% –
românii; 8,4% – ucrainenii; 5,9% – ruşii; 4,4% – găgăuzii; 1,9% – bulgarii; 1,4% – alte etnii.
În Republica Moldova, multiculturalitatea este reprezentată de minorităţile tradiţionale istorice,
care locuiesc compact (găgăuzii, bulgarii) şi minorităţile care locuiesc pe întreg teritoriul ţării
(ruşii, ucrainenii etc.).
Dat fiind faptul că pentru Republica Moldova, fenomenul de emigraţie este mai mult unul
static şi nu dinamic, rezultă că eforturile educaţiei interculturale îi vizează preponderent pe acei
care aparţin grupurilor minoritare menţionate, pe lîngă activitatea de deschidere culturală a
tuturor persoanelor.
Dar, din punct de vedere pedagogic, nu mai puţin esenţiale sunt şi problemele altor
categorii de populaţie.
În acest spaţiu, pluralitatea de culturi este foarte veche. Deşi acest subiect nu ţine de
cercetarea noastră, este necesar a reliefa unele probleme atestate în context istoric:
•

problema identităţii poporului băştinaş;

•

problema limbii de comunicare pe teritoriul Republicii Moldova (minorităţile în mare
parte nu cunosc limba română şi sunt orientate mai mult spre comunicarea în limba rusă);

•

problema denumirii limbii de comunicare (deşi între savanţi problema denumirii limbii
vorbite în acest spaţiu este epuizată);

•

problema segregării şcolilor cu predarea în limbile minorităţilor naţionale etc.
După proclamarea independenţei Republicii Moldova şi sistemul de învăţămînt şi-a

redimensionat fundamental valorile, totuşi majoritatea problemelor sus-numite rămîn a fi actuale
şi astăzi. În pofida modificărilor politice recente, termenul educaţie interculturală nu este
consolidat. Există o carenţă în abordarea acestuia în aspect teoretic şi în cel pragmatic. Această
situaţie este elucidată şi în procesul de analiză a răspunsurilor oferite de cadrele didactice la
întrebările care vizează educaţia interculturală. Majoritatea persoanelor (85%), intervievate
versus semnificaţia acestei realităţi educative, oferă răspunsuri ezitante; fac efort să-şi explice
termenul empiric, prin analiza cîmpurilor semantice ale elementelor componente (multi- / interşi cultural), nerealizînd nicio legătură între noţiunea respectivă şi activităţile care deja au loc în
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instituţia de învăţămînt. 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.
Dintre cele mai importante acte normative menţionăm:
1. Legea Republicii Moldova Cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor
naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor, nr. 382-XV din 19.07.2001, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2001, N107.
2. Постановление Парламента РМ «Об утверждении Стратегии развития гражданского
общества на 2009-2011 годы» № 267 от 11.12.2008 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. – 2009. - № 1-2.
3. Concepţia Educaţiei în Republica Moldova, aprobat de Colegiul Ministerului Educaţiei.
Republica Moldova promovează o societate democratică, bazată de rînd cu alte principii,
pe principiul democratic de includere activă, conform căruia cetăţeanul este subiectul care
generează procesele politice şi sociale.
Este imposibilă crearea societăţii fără ca să nu fie implicaţi cetăţenii şi fără ca aceştia să
nu fie solicitaţi (prin sistemele (formele) de organizare a societăţii) în procesele de iniţiere,
revedere (revizuire), monitorizare, evaluare şi de implementare a politicilor publice.
În articolul 22 al Legii cu privire la drepturile cetăţenilor aparţinînd minorităţilor
naţionale şi statutul juridic al organizaţiilor lor este de menţionat faptul că, în procesul de
formare şi de promovare a politicii în sfera culturală şi de învăţămînt a minorităţii naţionale,
Guvernul, ministerele, departamentele, organele publice locale solicită opinia organizaţiilor care
reprezintă minorităţile naţionale, interesele cărora sunt vizate prin deciziile respective.
Legea în vigoare asigură dreptul persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale în
implementarea drepturilor nu numai în mod individual, dar şi în organizaţii nonguvernamentale
fondate conform Legislaţiei (societăţii, comunităţii, asociaţiei etc.) de tip cultural, religios,
instructiv etc.
În Republica Moldova există numeroase organizaţii etnoculturale ale minorităţilor
naţionale, majoritatea cărora sunt acreditate de Biroul Relaţii Interetnice din Republica Moldova
(conform datelor prezentate de acest Birou, în aprilie 2010, au fost înregistrate mai mult de 80 de
societăţi acreditate ale minorităţilor naţionale din Republica Moldova. (vezi Anexa 1)
Analiza de documente ale politicii şi ale standardelor organizaţiilor etnoculturale ne
permite să concluzionăm că acestea sunt orientatate, în special, spre apărarea drepturilor
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minorităţilor naţionale, dar şi spre segregarea acestora în cadrul societăţii moldoveneşti.
Componenta interculturală are o abordare insuficientă.
În acest sens, se reliefează două tendinţe: tentativa etniei majoritare de a asimila
minorităţile (deşi această tentativă este foarte puţin pronunţată); segregarea etniilor minoritare
pentru a-şi păstra identitatea. În rezultat, învăţămîntul este tot mai separatist, cu puţine linii de
comunicare interculturală. Aşadar, interacţiunile interculturale sunt nesemnificative. Elevii /
studenţii moldoveni se separă de cei ucraineni, ruşi, găgăuzi, bulgari, nu doar fizic, ci şi cultural.
Fiecare în parte îşi învaţă propria cultură, rămînînd indiferent faţă de cultura altor etnii. Tendinţa
învăţămîntului rămîne cea de segregare în comunităţi monoetnice şi etnocentrice, substituind
programele multiculturale şi interculturale curriculare pentru instituţiile de învăţămînt
multietnice.
Dacă în primul caz, în consecinţă, elevii / studenţii au şanse marcante de a-şi păstra
identitatea etnică, în cazul al doilea, în perspectivă se vor forma grupuri etnice care nu se
cunosc, se ignoră reciproc şi nu comunică.
Pluralismul şi integrarea prin diferenţă vor ceda asimilării şi izolării.
O altă problemă nu mai puţin fundamentală în procesul de educaţie interculturală, este
limba de instruire a minorităţilor. De facto, studiile în limba lor maternă şi le fac doar elevii /
studenţii de etnie rusă. Găgăuzii, bulgarii, în mare parte, şi ucrainenii, nu au ales limba de
instruire cea maternă, ci limba rusă (vezi Tab. 1.2., 1.3.). Motivul acestei alegeri are drept reper
mentalitatea etniilor minoritare.
Rezumînd cele expuse anterior, educaţia interculturală este limitată, în mare parte, doar la
minorităţile naţionale şi, în primul rînd, la dreptul minorităţilor de a învăţa în limba maternă şi la
reţeaua instituţiilor de învăţămînt. Aceste opţiuni sunt asigurate de legislaţia în vigoare.
Tabelul 1.2. Ponderea studenţilor în instituţiile de învăţămînt superior, în funcţie de limba de
predare (%) [80, p.105]
Limba de predare

2000/01

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Română

64,7

66,7

67,9

69,5

72,5

75,7

Rusă

30,9

29,8

28,4

27,0

25,9

22,0

Engleză

2,5

2,0

2,2

1,9

1,1

1,4

Franceză

1,3

1,2

1,0

1,1

0,4

0,7

Alte

0,6

0,3

0,4

0,5

0,1

0,2
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Tabelul 1.3. Structura contingentului de studenţi din instituţiile de învăţămînt superior, în funcţie
de naţionalitate (%) [80, p.105]
Total

2000/01

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Moldoveni

70,8

71,7

73,3

73,2

76,2

80,1

Ucraineni

8,1

8,1

7,8

7,9

6,9

5,5

Ruşi

13,9

13,2

12,0

12,0

10,7

8,7

Găgăuzi

3,9

4,0

4,0

3,9

3,6

3,3

Bulgari

2,3

2,3

2,2

2,1

1,9

1,7

Alte

1,0

0,7

0,7

0,8

0,7

0,7

Se atestă o segregare culturală evidentă în organizarea educaţiei minorităţilor naţionale.
Dacă în anii ’80 dizolvarea şcolilor mixte a fost catalogată drept o victorie a mişcării naţionale,
acum acest moment pare a fi controversat. Considerăm că ar fi mult mai eficace şi mai productiv
crearea condiţiilor de integrare a elevilor/studenţilor, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale în
comunităţi / clase / grupe de etnie majoritară. O problemă cu mult mai stringentă este formarea
iniţială în cadrul învăţămîntului superior a specialiştilor în grupele cu predare în limba rusă. În
primul rînd, aceasta ţine de posibilitatea inserţiei eficiente pe piaţa muncii în perspectivă, în al
doilea rînd (nu după importanţă), de conştientizarea apartenenţei la o anumită comunitate.
O altă dimensiune a politicilor educaţionale interculturale are în vizor curriculumul şcolar
şi cel universitar.
În acest context, lucrarea Proiectarea curriculumului de bază [38] a fost prima lucrare în
care se propune o concepţie unitară de proiectare şi de dezvoltare a curriculumului naţional,
avînd ca repere:
•

raportarea la dinamica şi la nevoile actuale, dar mai ales la finalităţile sistemului de
învăţămînt, gîndite în perspectivă, generate de mutaţiile societăţii;

•

raportarea la aceste tradiţii ale sistemului nostru de învăţămînt, care se dovedesc
pertinente din punct de vedere al reformei în curs;

•

raportarea la tendinţele generale de evoluţie şi la standardele internaţionale unanim
acceptate în domeniul reformelor curriculare.
Dintre criteriile care au ghidat realizarea noului curriculum, criterii bazate pe dinamica

specifică a societăţii actuale, cele mai semnificative au fost:
• nivelul, diversitatea şi complexitatea necesităţilor educaţionale ale elevilor;
• ritmul de multiplicare accelerată a domeniilor de cunoaştere;
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• exigenţele formării personalităţii elevului într-o lume în dezvoltare.
Aşadar, principiile care au guvernat elaborarea noului curriculum în funcţie de elementele
forte ale reformei învăţămîntului din Republica Moldova, au fost, în esenţă, următoarele:
•

adecvarea curriculumului, în ansamblul său, la contextul sociocultural, naţional şi
internaţional actual;

•

permeabilitatea curriculumului naţional faţă de evoluţiile actuale înregistrate pe plan
internaţional;

•

coerenţa, manifestată atît la nivelul relaţiei dintre curriculum şi finalităţile sistemului de
învăţămînt, cît şi la nivelul diferitelor componente intrinsece ale curriculumului;

•

pertinenţa curriculumului în ceea ce priveşte formularea obiectivelor educaţionale,
precum şi a opţiunilor cu privire la ariile curriculare şi la ansamblurile de conţinuturi;

•

articularea optimă, în planuri orizontal şi vertical, a fazelor procesului curricular.
În lucrarea Proiectarea curriculumului de bază [38] s-a conturat un nou cod curricular:

•

De la şcoala centrată pe profesor la şcoala centrată pe elev;

•

De la şcoala informativă la şcoala formativă;

•

De la învăţămîntul axat pe conţinuturi la învăţămîntul axat pe competenţe;

•

De la procesul de învăţămînt axat dominant pe predare la învăţămîntul axat pe învăţare;

•

De la instruirea dominant pasivă la instruirea dominant activă (prin metode active);

•

De la evaluarea preponderent a cunoştinţelor la evaluarea competenţelor;

•

De la formele dominant colectiviste şi individualiste de învăţare la cele prin cooperare.
Analiza lucrării Proiectarea curriculumului de bază din perspectiva interculturalităţii ne

permite să concluzionăm:
•

principiul adecvarea curriculumului la contextul sociocultural naţional nu asigură o
viziune certă asupra locului pe care îl deţine

educaţia interculturală

în structura

curriculumului naţional;
•

alte principii orientează indirect conceptorii de curriculum în elaborarea unui document
monodisciplinar şi monocultural.
O altă lucrare de politici educaţionale Curriculum de bază. Documente reglatoare [37],

editată în 1997 reprezintă componenta reglatoare a curriculumului naţional. Lucrarea cuprinde
totalitatea

acelor demersuri

care îşi propun, în esenţă, instituirea unei noi calităţi a

învăţămîntului general prin:
•

Asigurarea coerenţei sistemului curricular.
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•

Elaborarea, implementarea, monitorizarea şi modernizarea continuă a curriculumului
naţional.

•

Proiectarea şi ameliorarea continuă a strategiilor didactice, inclusiv celor de evaluare.

•

Dezvoltarea managementului curricular, niveluri naţional, local şi instituţional.
Curriculumul de bază este un document cu rol reglator la nivel de politică educaţională şi

are scopul de a circumscrie acel corpus de cunoştinţe, competenţe şi valori, spre a căror
structurare ar trebui să tindă şcoala prin ansamblul acţiunilor sale educaţionale.
Acest document, în esenţă, prezintă o filosofie şi o strategie educaţională, care au ghidat
modificările în domeniul curricular. Conceptele şi noţiunile noi, precum curriculum naţional,
curriculum de bază, obiective transdisciplinare, obiective pe arii curriculare, obiective generale,
obiective de referinţă, au fost explicate într-un limbaj accesibil şi coerent. Este definit, totodată,
setul de aşteptări / competenţe / atitudini pe care societatea le preconizează pentru absolventul
învăţămîntului secundar. Fiecare dintre ciclurile curriculare, ariile curriculare şi disciplinele
şcolare au obiectivele stabilite.
În acelaşi timp, putem constata că în ansamblul de obiective atitudinale se regăsesc şi
unele cu conţinut intercultural: formarea toleranţei, acceptarea unui punct de vedere etc. Însă o
viziune sistemică a educaţiei interculturale nu este asigurată nici de Curriculumul de bază.
Astfel, conceptul curriculumului naţional, inclusiv celui universitar reflectă sistemul de
valori socioculturale specifice unei societăţi deschise şi democratice şi punctează perspectivele
educaţiei interculturale prin ideile şi principiile pe care se bazează, dar totuşi curriculumul
naţional este preponderent monocultural şi etnocentric.
Pentru cercetarea noastră prezintă interes modul în care abordează problema
interculturalităţii

reprezentanţii

minorităţilor

naţionale.

Daradur

N.,

în

articolul

«Демографическая ситуция в АТО Гагаузия и перспективы этнокультурной политики в
регионе» pune accentul pe apărarea drepturilor minorităţilor naţionale, recunoaşterea limbii ruse
în calitate de limbă oficială pe teritoriul Republicii Molodva etc.
În acelaşi timp, autoarea nu abordează aspectul în care găgăuzii vor realiza conexiunea cu
cultura, limba etniei majoritare, şi conexiunea cu cultura altor etnii minoritare.
Un alt cercetător Ulitco V. din Tiraspol în articolul «К вопросу продвижения
культурного многообразия и межкультурного диалога как условия формирования
толерантности в поликультурном образовательном пространстве приднестровского
региона» descrie situaţia „ideală” în Transnistria în ceea ce vizează interculturalitatea: toate
etniile trăiesc în pace, se observă interconexiunea diferitelor culturi etc.
Baza educaţiei interculturale autoarea o vede în formarea identităţii „transnistrene”.
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1)

Structura polietnică a societăţii determină ca prioritate formarea identităţii transnistrene la
elevi/studenţi.

2)

Programele şcolare/universitare trebuie să se axeze pe necesităţile ideologice ale regiunii.

3)

Sincronizarea proceselor în sistemul de învăţămînt cu Federaţia Rusă, ca condiţie a
păstrării spaţiului educaţional unic. [95]
Observăm că în articolul analizat nici nu sunt abordate aspecte despre cultura

moldovenilor, care constituie majoritatea în Transnistria şi în Republica Molodva.
Această viziune confirmă încă o dată actualitatea şi necesitatea cercetării problemei
interculturalităţii în Republica Moldova.
În cadrul politicilor educaţionale interculturale, nu

mai puţin importantă este

dimensiunea formării iniţiale a cadrelor didactice în realizarea educaţiei interculturale.
„Formarea interculturală” a cadrelor didactice face parte din acele adevăruri aprobate şi
demonstrate cu insistenţă, dar inconsistent aplicate. Afirmaţia este valabilă neutru în Republica
Moldova şi neutru în alte spaţii. Iată cum este descris acest tip de „formare” în Spania de către
Ciges A. şi Lopez R. Observaţiile celor doi cu privire la interculturalismul sistemului de
învăţămînt spaniol se pretează a fi aplicate facil şi în alte contexte culturale, realizîndu-se un
tablou general care sugerează, în esenţă, necesitatea unei pregătiri adecvate a cadrelor didactice:
„Printre obstacolele întîmpinate de educaţia interculturală în şcoli se includ aptitudinile şi
atitudinile profesorilor, lipsa lor de experienţă specifică. Pe de o parte, cadrele didactice, în
special cele care sunt obişnuite să lucreze tradiţional în medii şcolare relativ omogene, au
puternice prejudecăţi etnice şi culturale şi utilizează multe metode etnocentrice. Pe de altă parte,
programele de formare din universităţi nu i-au pregătit să predea adecvat în contexte diverse. Nu
există cursuri obligatorii cu privire la educaţia interculturală în curriculumul de formare iniţială a
profesorilor. Numai în cîteva universităţi pot fi găsite cursuri opţionale pe acest domeniu. Acest
lucru înseamnă că numai studenţii motivaţi, interesaţi de diversitatea culturală frecventează
aceste cursuri, în timp ce tocmai cei care au atitudini mai rasiste nu le vor alege.” [127, p. 125]
Evident, nu este greu de observat similitudinea cu sistemul nostru de formare a cadrelor
didactice. În unele universităţi, formarea profesorilor are mai mult un aspect tehnicist în direcţia
specializării academice. Dincolo de formarea de tip ştiinţific, prin achiziţionarea cunoaşterii
specifice, chiar formarea de tip psihopedagogic, lasă de dorit. Problemele esenţiale, precum
urbanizarea, globalizarea informaţiilor, pluralitatea culturală, subculturile tinerilor rămîn pe
dinafară, fapt care determină formarea unui profesionalism îngust, adesea didacticist, de altfel
relativ şi iluzoriu. Trebuie să se mediteze mai profund la noile raporturi între dimensiunile
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formării: aspectul academic – aspectul relaţional, între pregătirea generică – pregătirea
specializată, formarea iniţială – formarea continuă. [34]
Cu rare excepţii, se vorbeşte despre interculturalitate, în special, cînd se face referinţă la
formarea cadrelor didactice. În acest context, nu este vorba aici nici pe departe despre existenţa
unei preocupări, de exemplu, a oferi o pregătire interculturală tuturor celor care vor deveni
profesori, cei mai mulţi, de altfel, în clasele multiculturale. Abia dacă există cursuri de
multiculturalitate la facultăţile Psihologie şi ştiinţele educaţiei ori la specialităţile Limba română;
dar chiar şi acolo, deseori sub forma unor discipline opţionale. Se înscrie o deficienţă la
facultăţile filologice, unde sunt pregătiţi viitorii profesori de limbi materne (româna sau limbile
materne ale minorităţilor). Să ne întrebăm numai ce efecte extraordinare ar avea cursurile de
educaţie interculturală la facultăţile care pregătesc profesori de limba română sau de alte limbi
materne. Cum ar putea ei să asigure managementul relaţiilor interetnice şi managementul
interculturalităţii, dacă ar fi învăţat cum se fac aceste lucruri.
Aşadar, necesitatea restructurării în formarea cadrelor didactice este mai mult decît un
imperativ. Vom releva în continuare şi alte probleme

ale sistemelor de pregătire pentru

diversitate:
•

Absenţa unui model coerent de pregătire pentru diversitate, integrat funcţional în structurile
de formare iniţială a cadrelor didactice.

•

Decalajul dintre cursurile de formare şi lumea reală şi pluralitatea ei, dintre cultura
profesorilor şi cea a elevilor / studenţilor. Profesorii, în majoritatea lor, aparţinînd culturii
dominante, nu sunt iniţiaţi în situaţii abunde pluriculturale; sunt programaţi să lucreze toţi cu
elevii ce aparţin populaţiei majoritare, care sunt deosebit de motivaţi, dornici să obţină
motivaţii înalte. Profesorii din şcolile cu predarea în limbile rusă, ucraineană, găgăuză
orientează preponderent elevii spre cultura lor şi, mai puţin, spre cultura popoarelor
conlocuitoare. În rezultat, profesorii sunt nepregătiţi în faţa unei clase/grupe diverse, cu
elevi/studenţi diferiţi, care solicită tratamente individualizate. Profesorii îşi impun, chiar şi
involuntar, o conformitate la norma majorităţii a tuturor elevilor / studenţilor, din perspectiva
modelelor mentale dezvoltate anterior în medii monoculturale, pe care le reproduc
inconştient.

•

Tratarea interculturalismului în formare ca un subiect marginal sau politic.

•

Orientarea cursurilor de pregătire iniţială spre formarea unui „bun specialist” şi prea puţin
spre formarea unui „profesor competent intercultural”.

37

1.3. Concluzii la Capitolul 1
Analiza politicilor educaţiei interculturale la nivel internaţional permite să facem
următoarele concluzii:
1. Problema educaţiei interculturale, nivel internaţional este una importantă şi prezentă în toate
abordările politicilor educaţionale, fie la macronivel – interferenţa şi interpătrunderea
diferitor culturi, fie la micronivel – constituirea şi funcţionarea unor comunităţi
interculturale şi etnice în cadrul unui stat.
2. În majoritatea ţărilor europene, politicile educaţiei interculturale se reglementează prin
diferite acte normative şi reglatorii: în Belgia –

prin documentul strategic Politica

priorităţilor educaţionale; în Marea Britanie – prin Legea reformei în educaţie; în Olanda –
prin documentul Strategii pentru minorităţile culturale etc.
3. Promovarea educaţiei interculturale în diferite ţări se realizează atît prin structuri speciale
(Comitetul de educaţie multiculturală, Australia, Comitetul privind educaţia grupurilor
minoritare, Marea Britanie, Direcţia generală de învăţămînt în limbile minorităţilor
naţionale, România), cît şi prin structuri care îndeplinesc şi alte funcţii educaţionale.
4. Promovarea educaţiei interculturale pe plan internaţional este în vizorul Consiliului
European, UNESCO, şi altor structuri internaţionale care stabilesc priorităţile şi orientările
necesare în elaborarea politicilor educaţionale naţionale şi nu în ultimul rînd, în cele
curriculare.
5. Curriculumul şcolar / universitar reprezintă un instrument prioritar în promovarea educaţiei
interculturale. Se identifică cel puţin două tipuri de curriculum: curriculumul de bază sau
curriculumul pe discipline care includ interculturalitatea în structura sa şi curriculum special
orientat spre educaţia interculturală.
Analiza politicilor educaţiei interculturale, nivel naţional permite să deducem
următoarele:
1. Luînd în consideraţie faptul că, Republica Moldova este un stat multicultural reprezentat 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 socioculturale.
Această prioritate este asigurată prin Legea despre funcţionarea limbilor pe teritoriul
Republicii Moldova, Legea Republicii Molodva despre naţionalităţile conlocuitoare (2001) (vezi
Monitorul Oficial), Strategia dezvoltării societăţii civile pentru anii 2009-2011 (2008), Legea
învăţămîntului (1995), Curriculumul Naţional etc.
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De fapt, documentele menţionate abordează problema interculturalităţii mai mult din
perspectiva apărării drepturilor minorităţilor naţionale şi nu din perspectiva conexiunii culturilor
şi a diminuării segregării culturale şi educaţionale a etniilor din Republica Moldova.
2. Politicile educaţiei interculturale în Republica Moldova sunt în coerenţă cu cele promovate la
nivel internaţional de ONU, UNESCO, UNICEF etc. Aceasta se referă, în primul rînd, la
diferite aspecte ale acestei probleme: drepturile omului, drepturile copiilor, drepturile
minorităţilor naţionale, dezvoltarea patrimoniului cultural etc.
3. În acelaşi timp, constatăm un nivel scăzut al abordărilor conceptuale şi metodologice în ceea
ce priveşte educaţia interculturală din Republica Moldova. Analiza situaţiei în domeniul
educaţiei interculturale permite să confirmăm validitatea scopului cercetării date: stabilirea
bazelor conceptuale şi metodologice ale educaţiei interculturale a studenţilor.
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2. BAZELE TEORETICE ALE EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN
CADRUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI SUPERIOR
2.1. Cultura – variabilă centrală în paradigma educaţională
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.
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.
Pe de altă parte însă, unele evoluţii ale lumii contemporane, unele confruntări dintre
comunităţi şi grupuri etnice, religioase sau naţionale, unele provocări înregistrate la nivel statal
sau mondial, pot ameninţa diversitatea culturilor, pot determina diminuarea gradului de
susţinere, la nivel formal, a culturilor naţionale, datorită scăderii încrederii societăţilor în propriul
lor fond cultural. Drept răspuns la aceste situaţii, comunităţile trebuie să-şi definească viitorul şi
să se întoarcă spre propria cultură şi spre propriul specific cultural, pentru a face faţă
ameninţărilor la adresa valorilor promovate şi a culturii proprii. Astfel, sistemele şi politicile
educaţionale contemporane se găsesc în faţa unei reale provocări – aceea de a-i ajuta pe cei care
se educă să asimileze cultura şi ştiinţa acceptate de societatea în care trăiesc şi profesează în
prezent şi să conştientizeze unele prefigurări legate de evoluţia acestora în viitor. Dimensiunea
culturală a educaţiei se cere puternic regîndită şi revalorizată în perspectiva unei autentice
„societăţi educaţionale”, caracterizată, printre altele, de un pluralism cultural accentuat.
Ştiinţele educaţiei, ca proces de transmitere a experienţei culturale/interculturale a
umanităţii şi a comunităţii de referinţă, trebuie concepută ca ştiinţă a culturii. Cu atît mai mult,
dacă acceptăm că omul este o fiinţă eminamente culturală, educaţia poate fi privită ca proces de
transmitere culturală, iar pedagogia – ca o ştiinţă a culturii, care studiază dialectica transmiterii
culturii, atît pe verticală (între generaţii), cît şi pe orizontală (între comunităţi). De asemenea,
pedagogia studiază modul în care ne autocunoaştem şi ne autodefinim, mecanismul prin care ne
conturăm identitatea şi felul în care ne raportăm la alteritate, la diferenţă, în spaţiul comun numit
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cultură. Aceasta este concepută ca acţiune socială orientată spre finalităţi necesare omului, un
prilej de realizare a persoanei spre treapta înaltă a personalităţii culte creatoare.
În literatura de specialitate se pune sub accent rolul major pe care îl deţine fenomenul
complex al comunicării prin limbă, al limbajului unei comunităţi în exprimarea gîndurilor,
sentimentelor, dorinţelor, în comunicarea autentică. În dezvoltarea limbajului – mijloc care ne
ajută să trăim, să profesăm, să relaţionăm etc. într-o lume comună, a dialogului între oameni,
conştiinţe, idei, valori, arte şi culturi – educaţia are contribuţii decisive. Limbajul este imersat,
integrat în cultură, dar, concomitent, este şi un mecanism al acestei culturi, deţinînd valori care
contribuie la modelarea personalităţilor. Educaţia capătă un sens care îi devansează sfera de
manifestare, devenind liant între diferitele identităţi culturale şi etnice, prin intermediul
comunicării cu ajutorul limbajului universal al culturii,
Educaţia este definită de Bruner J. (1996), fondator al psihologiei culturale, ca fiind
„intrare în cultură” [119], iar Spranger E., care a pus bazele pedagogiei culturale, concepe
„eu-l” ca spirit subiectiv, care se raportează la spiritul obiectiv, afirmînd că omul devine cu
adevărat om prin asimilarea culturii obiective. Datorită unor procese complexe, „eu-l”
conştientizează şi subiectivizează valorile culturale / interculturale, apoi reflectează asupra lor,
urmînd să le reconsidere, să le recreeze şi să le reconstruiască în spaţiul realului. Spranger E.
consideră că, în calitate de proces de transmitere a culturii, educaţia presupune următoarele:
receptarea valorilor culturale / interculturale obiective, trăirea subiectivă a acelor valori şi
atingerea scopului educaţiei, respectiv, crearea de noi valori graţie posibilităţii de transformare a
valorilor obiective în valori subiective.
Conceptul complex de cultură este definit din mai multe perspective, atribuindu-i-se
semnificaţii diverse. Astfel, în opinia unor specialişti, cultura devine sursă de proiecţie în viitor
şi, prin urmare, dezvoltă inevitabil etnocentrismul. Dimpotrivă, alte definiţii ale culturii pun
accent pe interacţiunea dintre formaţii şi expresii culturale, pe raporturile dintre diferitele culturi,
pe pluralismul cultural. Din această perspectivă, cultura este un instrument care asigură
relaţionarea cu alte expresii culturale, un factor activ al transformărilor şi al evoluţiei sociale.
Aceeaşi concluzie rezultă şi din definiţia oferită de Mitter W. (1992), potrivit căreia, cultura
încorporează totalitatea relaţiilor oamenilor cu natura, cu societatea, cu ei înşişi ca indivizi şi cu
sfera metafizică sau religioasă.[46]
Berger G. (1973) relevează: cultura nu înseamnă nici posedarea unor cunoştinţe imense,
nici pura erudiţie, nici arta de a străluci în societate, nici cunoaşterea unei discipline privilegiate.
Toate învăţămintele ne pot da o cultură, dacă ele ne sunt prezentate într-un spirit anumit. [10]
Cultura este simţul umanului sau, după cum afirmă Moles A. (1974) cultura apare ca principalul
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material al gîndirii în raport cu viaţa spirituală. Cultura, ca material al gîndirii, reprezintă ceea
ce există, iar gîndirea – ceea ce se construieşte sau se obţine din acest material. [47]
Mialaret G. (1981) susţine că există şi definiţii vagi sau chiar tendenţioase ale culturii şi
remarcă necesitatea depăşirii lor: „Definiţiile superficiale ale culturii: „ceea ce rămîne după ceam uitat totul” sau „ceea ce ne lipseşte după ce am învăţat totul” trebuie înlocuite cu o viziune
mai nuanţată a unei realităţi complexe şi greu de limitat. Însăşi noţiunea de cultură este foarte
relativă şi a suportat modificări mari în decursul timpului.” [44]
O definiţie comprehensivă a culturii a fost dată la Conferinţa mondială asupra politicilor
culturale, organizată de UNESCO: „Cultura poate fi astăzi considerată un ansamblu de trăsături
distincte, spirituale şi materiale, intelectuale şi afective, care caracterizează o societate sau un
grup social. Ea înglobează, pe lîngă arte şi litere, moduri de viaţă, drepturile fundamentale ale
omului, sistemele de valori, tradiţiile şi credinţele... Cultura îi dă omului capacitatea de reflecţie
asupra lui însuşi. Ea este cea care face din noi fiinţe specific umane, raţionale, critice şi etic
angajate. Este cea care ne ajută să discernem valorile şi să efectuăm alegeri. Prin ea, omul se
exprimă, ia cunoştinţă de el însuşi, se recunoaşte ca un proiect neîncheiat, pune în chestiune
propriile sale realizări, caută neîncetat noi semnificaţii şi creează opere care îl transcend”. Altfel
spus, cultura generează civilizaţia şi o susţine, „alimentînd-o” permanent cu valori, care se
acumulează şi se transformă în arhetipuri, perpetuînd continuu. [ 73]
Interpretarea noţiunii de cultură, care convine interculturalismului, se profilează prin
distanţarea conceptului de perspectivele descriptiviste, normative sau istorice de definire a sa.
Cultura nu este doar un bogat şi un impresionant „tezaur” de valori spirituale şi materiale care să
îndemne la contemplaţie pioasă, nu este percepută ca fiind doar o sumă finită de trăsături
punctuale, ci este, în acelaşi timp, şi un proces ce implică şi responsabilizează individualităţi şi
grupuri.
Cultura trebuie înţeleasă ca fiind reprezentată de valori în continuă schimbare, de tradiţii,
relaţii sociale şi politici, create pretutindeni, proprii unui grup de persoane adunate împreună de o
combinaţie de factori în care se includ istoria comună, poziţia geografică, clasa socială sau
religia, precum şi modalităţile în care acestea sunt transformate de cei care le împărtăşesc. Ca
atare, ea nu include doar elemente tangibile ca mîncarea, sărbătorile, vestimentaţia, expresiile
artistice, ci şi manifestări mai puţin tangibile, cum sunt: stilul de comunicare, atitudinile,
valorile, relaţiile familiale.
Interrelaţia educaţie şi cultură poate fi evidenţiată atît din perspectivă teoreticoconceptuală, cît şi din perspectiva pragmatică, întrucît activităţile educaţionale îşi propun ca,
raportîndu-se la finalităţi bine delimitate, să dezvolte mecanisme de influenţare pozitivă a
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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 şi de
cel social, de valorile promovate.
Atunci cînd ne referim la educaţie şi la modalităţile de realizare a acesteia, practic, trebuie
să asigurăm o punte de legătură între om şi cultură. În acest sens, Bârsănescu Ş. analiza cultura
din cele două ipostaze ale sale: cultura – bun spiritual, respectiv capitalul de achiziţii care susţin
ştiinţa, economia, arta etc.; şi cultura – educaţie, care reprezintă dimensiunea dinamică a culturii
sau procesul de perfecţionare a indivizilor şi de înnobilare a vieţii colective. Cultura – educaţie
are la bază cultura – bun spiritual, care este asimilată şi aprofundată de individ, ajutîndu-1 să
creeze noi valori culturale. [6]
Bârsănescu Ş. (1971) concepea raportul educaţie şi cultură în trei moduri: static (cultura
este considerată un mijloc de perfecţionare a omului); dinamic (cultura este considerată un
proces de perfecţionare a omului); scop al educaţiei (cultura este percepută ca stare de spirit, ca
putere şi capacitate de trăire a valorilor). [6] Perceperea culturii ca stare de spirit se apropie de
ideea filosofică a lui L. Blaga (1974) care afirma că, datorită faptului că omul este o fiinţă
culturală, cultura ţine mai mult de definiţia omului decît de conformaţia sa fizică sau, cel puţin,
tot atît de mult. El considera că fiinţa umană este condamnată să aibă un destin creator şi că
omul cu spirit creator este, în acelaşi timp, şi valorizator al propriei sale creaţii. Educaţia prin şi
pentru valorizare este primul pas către devenirea progresivă a culturii, către multiplicarea
schimburilor valorice, către descoperire şi creativitate. În viziunea lui L.Blaga, ceea ce îl
individualizează pe om este un întreg univers, iar ceea ce îl singularizează, în raport cu celelalte
existenţe, este tocmai funcţia sa de creator de cultură, imposibilitatea de a trăi într-un alt fel de
mediu decît unul cultural. [11]
Aşadar, cultura, lumea simbolică, apare în urma unui schimb de comunitate, care
promovează, susţine un set de valori, pe care le consideră deziderabile şi individuale, care
acceptă, asumă şi interiorizează anumite valori, urmînd să (re)creeze alte sisteme de valori.
Cultura este expresia sintetică a cunoaşterii articulate a lumii reale, a modului în care ne situăm
în raport cu aceasta, ea reprezentînd orizontul de existenţă al fiinţei umane.
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Începutul secolului al XXI-lea este intens marcat de o societate, fondată, în ansamblul
său, pe cunoaştere şi pe informaţie şi care ar putea fi generic denumită „societate a cunoaşterii”.
Multiplicarea şi amplificarea, dinamismul şi dezvoltarea achiziţiilor din toate domeniile
cunoaşterii – cultură, ştiinţă, tehnică, tehnologie etc. – au determinat îmbogăţirea substanţială a
sistemului de valori ale societăţii contemporane şi o mai eficientă orientare a acestuia în
consonanţă cu necesităţile viitorului. Sintagmei „societate a cunoaşterii” i se asociază,
incontestabil, o altă sintagmă, cu un subtext afectiv aparte pentru noi, profesorii: „societate
educativă”.
Afirmîndu-se ca factor de potenţare a resurselor umane, educaţia încetează să se
constituie ca un sector distinct al vieţii, devenind tot mai mult un fenomen atotcuprinzător,
prezent în toţi „porii” socialului, în ansamblul relaţiilor interumane, o dimensiune permanentă a
vieţii.
Influenţele formative şi informative, exercitate în cadrul educaţiei formale, se bazează pe
achiziţiile şi pe valorile culturii din epoca respectivă, valori care reprezintă atît premise ale
realizării proceselor educaţionale, cît şi rezultate ale acestora. Ne putem referi nu doar la
educaţie pentru cultură, ci şi la educaţie prin cultură, întemeiată pe cultură. Este cert faptul că,
în calitatea sa de mecanism extrem de complex, elaborat în scopul creşterii controlului asupra
dezvoltării ontogenetice, educaţia contribuie decisiv la modelarea personalităţii umane şi la
„deschiderea” ei continuă către valorile umanităţii, la formarea unei personalităţi culturale
creatoare. Rolul de mediator, de interfaţă între individ şi mediu al educaţiei este asigurat prin
procesul continuu de identificare a predispoziţiilor native ale indivizilor, de creare şi de
organizare a influenţelor mediului sociocultural asupra acestora. Astfel, pe măsură ce societatea
umană s-a dezvoltat, atingînd trepte evolutive superioare, educaţia a devenit tot mai mult o
necesitate obiectivă, impunîndu-se ca un domeniu de bază al vieţii socioculturale, ca un
subsistem important al societăţii.
Interrelaţia evidentă educaţie şi cultură a fost sintetic şi comprehensiv esenţializată de
către Bârsănescu Ş. (1937), care considera că pedagogia este cercetarea fenomenului specific
care rezultă din contactul dintre societate şi cultură, în vederea realizării şi promovării de valori
însă, interrelaţia la care ne referim nu a fost numai afirmată în discursurile specialiştilor, ci şi
demonstrată în plan practic de evoluţia societăţilor şi, în paralel, a sistemelor educaţionale. [7]
Funcţionînd ca ansambluri organizate de semnificaţii culturale şi sociale, procesele
educaţionale asigură mecanismele prin care mediul cultural influenţează indivizii şi grupurile.
Şcoala, alte instituţii şi familia, îi furnizează individului experienţe, informaţii, idei, opţiuni etc.,
cu ajutorul cărora individul îşi formează, treptat, instrumente de interpretare a mediului, grile de
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lectură şi de interpretare a realităţii, situîndu-se în lumea valorilor. Aşadar, contextul
cultural/intercultural, contextul social şi condiţiile economice etc. sunt referenţi care contribuie la
formarea capitalului cultural al indivizilor, al grupurilor şi al comunităţilor umane.
Întotdeauna şi în toate societăţile, cultura şi dinamismul său au avut repercusiuni
importante în reevaluarea şi în dezvoltarea sistemului de valori considerate relevante pentru
procesul educaţional de formare şi de modelare a personalităţii umane. Practic, cultura constituie
variabila care imprimă sensul de dezvoltare a educaţiei, care contribuie la afirmarea valorii
propriului patrimoniu cultural naţional şi, totodată, la identificarea şi la promovarea de valori
interculturale.
Problematica şi evoluţia educaţiei şi a învăţămîntului sunt în contiguitate

cu

problematica şi cu evoluţia culturii, iar politica educaţională şi modelul educaţional sunt
indispensabile modelulului cultural al societăţii. Astfel, educaţia şi învăţămîntul sunt puse în
situaţia de a se conforma noilor tendinţe şi resurse de ordin cultural, să soluţioneze problemele
rezultate ca urmare a impactului anumitelor modele culturale, probleme cum ar fi:
•

Cunoaşterea aprofundată a culturii naţionale şi a celei universale, iniţierea în valorile
acestora şi achiziţionarea

instrumentelor culturale, de transmitere şi de dezvoltare a

culturii – sunt imperative considerate de unii specialişti ca fiind primordiale, la moment, în
învăţămînt.
•

Conştientizarea necesităţii de a asigura un echilibru între promovarea unor tradiţii şi
valori autentice ale culturii naţionale şi preluarea şi adaptarea creatoare a unor tradiţii şi
valori ale culturii universale, între necesităţile culturale ale naţiunii şi ale omenirii şi
contribuţia la afirmarea identităţii cultural-naţionale, a identităţii etnice, precum şi la o mai
bună cunoaştere a identităţii culturale a altor popoare.

•

Valorizarea abordării sistemice, realizarea de conexiuni între diferite domenii de
manifestare şi expresii ale culturii, descoperirea de dialoguri între culturi şi civilizaţii,
promovarea unei pedagogii interculturale şi a unei educaţii interculturale (ne referim la
promovarea reciprocităţii, a acţiunilor comune şi a negocierii între indivizi, aparţinători ai
diferitelor culturi, a ideii de devansare a modificărilor strict lingvistice, a realizării de
schimburi de informaţii de ordin cultural, de susţinere a
autentice

între

indivizi etc., care

contactelor

interculturale

să contribuie la modelarea permanentă a identităţii

culturale şi etnice a lor; este necesară o abordare pedagogică a diferenţelor culturale,
descoperirea alterităţii culturale, realizarea de dialoguri interculturale, raportarea la
celălalt, fără pierderea propriei identităţi culturale).
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2.2. Abordarea psihologică a educaţiei interculturale
Personalitatea este rezultatul relaţiilor interpersonale în care individul este plasat,
rezultatul mediului social, cultural şi al activităţii în care este implicat. De aceea conceptul de
personalitate reprezintă un demers în înţelegerea mai profundă a fenomenului de
interculturalitate.
Sanet P. consideră că „personalitatea este un ansamblu de operaţii, de acte mici şi mari,
care servesc individului pentru a construi, menţine şi perfecţiona unitatea sa şi distincţia sa faţă
de restul lumii. Un alt autor, Francli P., consideră că omul „se construieşte el însuşi”, „factorii”
nefiind decît materia brută pentru această operă de autoconstruire prin fapte, prin acte
responsabile. [apud, 52]
Cheia unor concepţii asupra personalităţii este aceea de a considera trăsătura de
personalitate drept un concept categorial.
În

termenii

trăsăturilor,

personalitatea

sintetizează

şi

comunică

esenţa

unor

comportamente. Aceasta este, socialmente, construită din comportamente. Conceperea
personalităţii drept construcţie socială evoluează prin afirmaţia că personalitatea nu poate fi
localizată inclusiv în individ, dar

este creată de către relaţiile socioculturale. Doar

interdependenţa socioculturală conturează forma personalităţii. De facto, condiţionarea reciprocă
persoană-situaţie relevă particularităţile specifice ale sistemului mediator: cunoştinţele şi
concepţiile individului, mediul său de prelucrare a informaţiei, emoţiile şi atitudinile,
comportamentul. Cadrul contextual solicită întreaga personalitate, nu doar secţiuni, cum ar fi
sistemul cognitiv sau cel afectiv, nu doar o persoană abstractă, ruptă de context, ci o persoană în
situaţie.
Anumite condiţii situaţionale vor duce la anumite urmări în plan comportamental, în
funcţie de probabilităţile determinate de situaţie. Luînd în consideraţie cele menţionate anterior,
se reliefează două repere:
a)

pe de o parte, în anumite situaţii, individul va aştepta să se întîmple anumite

evenimente, el va percepe viitorul în funcţie de contextul situaţional;
b)

pe de altă parte, vom constata că indivizii ataşează anumitor situaţii o încărcătură

afectivă, de natură să determine un anumit comportament.
Situaţia

oferă

suport

ulterior

pentru

managementul,

orientarea,

stimularea

comportamentului. Orice demers educaţional, în acest context, trebuie să se bazeze pe utilizarea
„proprietăţilor situaţionale” şi a „tipurilor de situaţii”.
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Din perspectiva cercetării date, deducem necesitatea unei taxonomii a situaţiilor
interculturale (componenta cross-curriculumului universitar). Magmesson D. consideră că o
taxonomie a situaţiilor interculturale e posibilă atîta timp, cît există ordine şi regularitate în
mediul intercultural. În caz că aceste condiţii ale mediului sînt acoperite, se preconizează un
comportament logic, din partea indivizilor, subordonat unui scop. În funcţie de unele
caracteristici comune, stimulii, evenimentele pot fi categorisite în grupuri omogene. În funcţie
de

diferite criterii / indicatori pentru a-şi atinge scopurile şi pentru un anumit tip de

comportament în mediul intercultural, pot fi categorisite şi culturile, situaţiile interculturale.
Ordinea şi regularitatea din mediul intercultural pot fi exprimate în termeni de norme culturale,
reguli, comportamente, identificîndu-se semnificaţiile acestora pentru indivizi.
Componenta cognitivă este

componentă esenţială în dezvoltarea interculturalităţii.

Inteligenţa umană se dezvoltă şi se afirmă numai într-un mediu sociocultural stimulativ:
Durkeim E., Manss M., Bruner J., Piaget J., Vigotski L., Gilly M., Plety R..
Durkeim E. consideră că organizarea socioculturală asigură libertate indivizilor în a
stabili raporturi, a identifica cauze, a-şi reprezinta logic mediul sociocultural.
Bruner J. pune în evidenţă rolul pe care îl deţine cultura în dezvoltarea personalităţii.
Evoluarea şi cultivarea instrumentelor cognitive este realizată prin raportarea interindividuală,
prin interacţiunile favorizate de un anumit context intercultural şi interactiv. Progresul
intelectual, observabil şi măsurabil, este asigurat de interacţiunile într-o situaţie socioculturală
dată, cauzat de un anumit context stimulator.
Interacţiunea poate lua forma cooperării sau a conflictului.
În primul caz, fiecare individ participă la iniţiativa comună. Gilly M. a identificat patru
situaţii tipice de „co-elaborare”:
• colaborarea prin consimţire;
• „co-construcţia” prin colaborare fără dezacord, definită prin găsirea unei soluţii în comun;
• confruntarea prin refuz simplu;
• confruntarea contradictorie, prin opoziţia punctelor de vedere.
Expresia „co-construcţie” şi „co-elaborare” sunt utilizate pentru a desemna două
mecanisme diferite: primele două situaţii expuse anterior, desemnează mecanismul cooperării,
celelalte două – conflictul sociocognitiv. Ele au însă un punct comun: construirea unor diade
simetrice. Interacţiunile cele mai eficace sunt deci interacţiunile strict paritare. În învăţarea prin
cooperare, scrie Plety R., este important ca educabilii să aibă roluri diferite. Este interesant de

47

observat indicatorii cooperării: recunoaşterea valorii altora, încrederea reciprocă, comunicarea
informaţiilor, percepţia influenţei în grup.
Prin cooperare cu alţii, individul învaţă valori, norme ale reglării socioculturale. Diverse
modalităţi de cooperare şi de interacţiune pot dicta conflicte sociocognitive. Altfel spus, nu tot
tipul de interacţiune generează progresul, ci doar acela care obligă partenerii să elaboreze
instrumente cognitive, care să le ofere soluţii adecvate în situaţia de problemă cu care se
confruntă. Progresele semnificative, procesul de construcţie sunt asigurate doar de o confruntare
între soluţii divergente şi între grupe de educabili, cu niveluri cognitive diferite. Conflictul se
instalează nu doar între soluţii divergente, ci şi între indivizi, grupuri. Acesta este de natură
socioculturală. Conflictul nu este doar o distructurare, o sursă de dezechilibru şi de tensiune, ci şi
o condiţie indispensabilă (dar nu suficientă) progresului cognitiv. Drept sursă de modificare a
individului şi a sistemului, în care acesta se dezvoltă, este conceput conflictul. Monteil M.
accentuează faptul că conflictul sociocognitiv nu doar accelerează formarea de structuri
operatorii, dar şi motivează individul în interacţiune şi în învăţare în grup.
S-a menţionat deja că nu tot conflictul sociocognitiv poate rezulta progresul intelectual.
Cooperarea educabililor într-un conflict sociocognitiv se manifestă dacă acestea ţin de trepte
diferite de dezvoltare. Organizarea activităţii didactice de o manieră care să stimuleze o situaţie
de opoziţie (contradicţie) este condiţia apariţiei conflictului. Aceasta, la rîndul ei, determină o
relaţie de comunicare, schimb de informaţie, stimulare reciprocă. Consensul, ca alternativă, are
efect benefic doar dacă este perfect raţionalizat, dacă accentul se deplasează de la competenţele
indivizilor către relaţiile lor în grup şi dacă nimic nu blochează dezbaterile şi schimburile.
Dezvoltarea inteligenţei are incidenţă asupra diferenţei dintre indivizii care participă la
interacţiuni. Aceste diferenţe pot fi reduse, prin instruirea şi prin comunicarea sociocognitivă,
dar şi prin cea interculturală. Pentru a diminua diferenţele, este necesar de a orienta educabilii în
acţiuni de „confruntare” sau de imitare, prin activitatea în grupuri. Elaborarea unor instrumente
cognitive performante, care pot genera noi achiziţii, inclusiv cele de comportament intercultural
adecvat au drept reper pregătirea şi dirijarea unor „situaţii educaţionale”, în care individului să
i se ofere posibilitatea de a cerceta împreună cu alţii, de a înţelege, de a analiza, de a
sintetiza, de a generaliza, de a proiecta etc.
În acest context, socializarea este procesul de achiziţionare şi de adaptare permanentă,
de integrare permanentă şi de interiorizare a normelor şi a valorilor morale, culturale şi
interculturale. [52]
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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 că a interiorizat normele sociale/culturale

dezirabile ce îi vor permite să ajungă la autonomie;
•

nevoia de afecţiune, de ataşament. [52]
Nevoia implică deci reciprocitate, contract, inserare într-un grup. Individul nu doar

suportă, ci şi este responsabil, exploatează, îşi determină propria sa conduită.
Din perspectiva disciplinei noastre, Fisher G. identifică următoarele caracteristici ale
socializării:
-

este un proces de învăţare de modele, valori, cunoştinţe, roluri;

-

elementele achiziţionate sunt interiorizate de individ, devin parte integrantă a
aparatului său cognitiv, instaurînd instanţe de control interne sau morale;

-

dezvoltă diferite modele de comportament social ca supunerea, agresiunea sau
competitivitatea;

-

face ca individul să interiorizeze modul de funcţionare a sistemului social, maniera de a
percepe lumea şi de a o interpreta.
Efectele socializării se traduc prin achiziţionare de norme interculturale pînă la

dobîndirea conştiinţei de sine şi a idealului de sine şi prin dobîndirea sentimentului de
apartenenţă la o colectivitate şi a celui de a împărtăşi cu alţii sentimente şi aspiraţii, de a avea o
identitate culturală. [apud, 52]
Ne putem referi la „disfuncţiuni de socializare” (Beauvois L., Dubois N.), fie ele
individuale sau colective, care sancţionează deficitul de achiziţii sociale şi se manifestă prin
dificultăţi de integrare în comunitate, în cazul în care procesul de socializare este perturbat
de factori externi (informaţii distorsionate, modele culturale inadecvate etc.). Procesul de
integrare a individului reflectă efectele socializării adecvate. Într-un univers intercultural dat,
integrarea socială a individului se manifestă prin orientarea de comportament al individului, în
funcţie de aşteptările celorlalţi. Învăţarea şi practicarea ritualurilor vieţii sociale („rituri de
pasaj”, care indică trecerea de la o condiţie socială la alta, riturile instituţionale sau riturile vieţii
cotidiene), însuşirea rolurilor sociale (masculin / feminin, de exemplu) şi contemplarea /
înţelegerea / cunoaşterea lumii sociale (a atribuţiilor altuia, a structurii sociale, a categoriilor
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sociale) sau integrarea profesională particularizează acest proces. Dubar C. (1991) se referă la
o „socializare profesională” ca proces structurant de însuşire a unei profesiuni, ajustare la
exigenţele unei organizaţii profesionale, stabilirea de relaţii profesionale şi dobîndirea unei
„identităţi profesionale şi sociale”. A construi un „model profesional” înseamnă a avea o
evoluţie profesională care dezvoltă conştiinţa carierei şi nevoia unei identităţi relaţionale prin
profesiune.
Internalizarea (sau interiorizarea) este o varietate particulară a procesului de
socializare. Grusec I. E. şi Goodnow J.J. (1994) definesc internalizarea ca faptul de „a lua
cunoştinţă de valorile şi atitudinile societăţii într-un mod în care un comportament acceptabil să
fie motivat nu prin anticiparea consecinţelor, ci prin factori intrinseci sau externi”. Aşadar,
conceptul de internalizare reuneşte procese motivaţionale, cognitive şi sociocognitive prin care
o exigenţă socială externă, o valoare sau o normă externă devine exigenţă internă pentru
persoană. Specific acestui proces este că respectarea exigenţelor externe găseşte o disponibilitate
internă, iar sancţiunile pozitive sau negative nu sunt exercitate de către mediul social, ci sunt
„autodistribuite” de către persoana însăşi. [apud, 135]
Procesul de internalizare, consideră Beauvois L. şi Dubois N., trebuie abordat într-o
altă manieră decît cea de socializare:
-

individul (un student, de exemplu) poate fi perfect socializat în registru comportamental,
fără a fi internalizate valorile pe care le implică acel registru. El se poate supune unor
exigenţe externe, dar această supunere este doar de complezenţă, exterioară, fără o susţinere
internă, fără adeziune afectivă;

-

registrele comportamentale sunt fapte de conduită şi de abstinenţă, distribuind obligaţii şi
interdicţii. Internalizarea stabileşte ceea ce trebuie să faci şi ceea ce nu este bine să faci.
Putem astfel identifica internalizarea unor norme de abstinenţă sau de interdicţii;
internalizarea stabileşte niveluri de exigenţă şi valori morale de conduită altruistă sau
prosociale (de a dărui, de a ajuta, de a arăta bunăvoinţa etc.) opuse comportamentelor
agresive. Aceste registre ale intervenţiei psihosociale au, practic, dar şi teoretic, un cîmp
nelimitat de aplicaţie. Modelele de intervenţie se învaţă în familie, fac parte din patrimoniul
cultural al familiei, grupului, comunităţii. Ele sunt valori acţionale care se transmit şi se
asimilează deja în copilărie, menţinîndu-se, prin exerciţii şi prin practică socială, întreaga
viaţă.
Dubois N. a supus studiului normele de internalitate pe care le utilizează actorii sociali.

Acestea pot fi definite ca valorizarea, socialmente învăţată, a explicaţiilor unor evenimente
psihosociologice,

care

accentuează

importanţa
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actorului

ca

factor

cauzal.

„Eroarea

fundamentală”, pe care o fac majoritatea indivizilor, în aprecierea contribuţiei factorilor care pot
explica comportamentele, este aceea de a supraestima factorii interni. Cercetările empirice au
dovedit că rolul presiunii externe a mediului asupra conduitei este subestimat. Dat fiind faptul
că oamenii sunt siguri că pot controla evenimentele, aceştia atribuie un rol adjuvant controlului
extern. Începînd cu 1935, dată la care Sherif L. a făcut primele experimente care aveau în vizor
formarea normelor de grup, conceptul de normă deţine un loc central în psihologia socială. Au
urmat apoi cercetările asupra conformismului (Asch S., 1952), normalizării (Sherif L., 1935, de
Montmollin M., 1966), inovaţiei (Faucheaux P., Moscovici S., 1967). Noţiunea de normă se
utilizează în mai multe accepţii: normă de grup, normă socială, normă culturală, normă
comportamentală, normă evaluativă. Norma presupune acceptarea unei reguli de conduită
socială, a unei cutume sociale sau a unui model. Faptul de a exclude ideea de constrîngere,
înlocuind-o cu cea de valoare (valorizare socială) este caracteristic normei.

Norma este

expresia unei colectivităţi date, ea atribuie o valoare (un eveniment este apreciat ca dezirabil,
bun), ea nu impune o constrîngere instituţională şi este independentă de criteriul adevărului.
Aceasta oferă posibilitatea ca un eveniment să fie evaluat pozitiv, pentru că desemnează o
utilitate socială şi permite realizarea unor obiective sociale. Să sintetizăm: o normă socială este
deci „afacerea” unui colectiv, ea este socialmente învăţată, atribuie o valoare unui eveniment
sau unui obiect şi are o utilitate socială (şi nu valoare de adevăr).
Rolul normei, în procesul de internalizare a valorilor, este deci decisiv. Indivizii îşi
construiesc norme interne şi le atribuie valoare, utilizînd practici evaluative proprii care au
utilitate socială. Normele sunt specifice unui grup, comunităţi, populaţii. Cercetarea
întreprinsă de Dubois N. (1994) demonstrează modul în care se construiesc normele
interculturalităţii manifestate prin reprezentările şi atitudinile sociale. [135]
Reprezentările sociale sunt sisteme de valori şi noţiuni, o formă de gîndire socială, o
elaborare perceptivă şi mintală, o modalitate practică de a cunoaşte lumea. [124] Aşadar, acestea
conţin

o componentă cognitivă, dar încorporează şi o componentă socială, pentru că sînt

determinate de mediul social, cultural şi ideologic, pentru că sunt 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”. [137, p. 130] Se prezintă ca
idee, concepţie, schemă mentală, dar şi ca ghid de acţiune (schimb de conduită). Ele sunt, în
acelaşi timp, prin prelucrări mentale, elaborări cognitive şi afective, dar şi opinii, idei produse de
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context (în cazul dat elaborări ale mediului intercultural), „produse socioculturale”,
reprezentările, la rîndul său, participă la constituirea socioculturală a contextului.
Interacţionînd cu contextul, realizînd diferite „produse”, dezvoltîndu-şi competenţele,
individul schimbă, transformă, transferă, 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;

•

sunt „prescriptive” şi apar ca produse ale unor elaborări, prelucrări, schimbări, interacţiuni
în cadrul mediului intercultural.
Reprezentările interculturale se realizează într-o schemă cognitivă de bază, alimentîndu-

se mereu din cîmpul sociocultural şi intercultural.
Flament C. propune o schemă de formare şi de transformare a reprezentărilor
interculturale:
a. Modificări ale circumstanţelor externe.
b. Modificări ale practicilor sociale şi interculturale.
c. Modificări ale percepţiilor condiţionale.
d. Modificări ale percepţiilor absolute.
Guimelli C. consideră că ar fi corectă o altă variantă de transformare a reprezentărilor
interculturale:
a. Instalarea unui eveniment, caracterizat printr-un înalt grad de implicare pentru grup.
b. Circumstanţele moderne se modifică la impact cu acest eveniment, modificarea acestora
din urmă fiind ca ireversibilă de către subiecţi.
c. Se impun practici noi care se cer a fi implementate frecvent şi sistematic într-un grup.
d. Practicile noi impun şi activizează schemele care le comportă. Acestea le conferă o
anumită semnificaţie într-un cîmp reprezentaţional, influenţă direct proporţională cu frecvenţa
lor. Ritmul de sporire a frecvenţei în implementarea practicilor noi dictează ritmul de creştere
şi ponderea schemelor ce le corespund.
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e. Cîmpul reprezentaţional este reorganizat. Unele elemente se integrează într-o altă structură
relaţională, altele se menţin sau dispar. Reprezentarea se transformă progresiv.
f.

Actualmente, se atestă o reamenajare a sistemului central prin fuziunea (comasarea) mai

multor elemente într-un concept nou şi unic.
Interiorizarea raporturilor sociale şi culturale condiţionează producerea, transformarea şi
funcţionarea reprezentărilor interculturale. Reprezentările interculturale

interferează cu

atitudinile care, la rîndul lor, stabilesc interrelaţiile stimuli şi răspunsuri şi sunt mai cert
orientate decît reprezentările.
Atitudinea este „o stare mentală şi neuropsihică de pregătire, ca replică la un stimul,
organizată ca urmare a experienţei subiectului şi care exercită o influenţă directă sau dinamică
asupra răspunsurilor individului la toate obiectele şi situaţiile la care se raportează”. De facto,
atitudinile reflectă gradul de consistenţă comportamentală, manifestată prin interese speciale şi
printr-un angajament afectiv.
Din totalitatea caracteristicilor care se referă la atitudini, sînt menţionate: a) caracterul lor
integrativ, organizat ca răspuns la un stimul complex sau la o situaţie, ca „preparare a unei
acţiuni”; b) caracterul direcţional, intenţional, în afara logicii obişnuite, exprimînd o orientare
selectivă, proprie subiectului. Directiva semnifică postura, poziţia şi se prezintă ca o conduită
observabilă; c) intensitatea angajării afective, pozitive sau negative, faţă de obiect poate fi situată
pe o scală avînd doi poli (pozitiv şi negativ) şi un punct 0, semnificînd neutralitatea. La cele două
extremităţi ale scalei avem intensitatea maximă; prin apropiere de cota 0 înregistrăm grade
diferite de lejeritate; d) centralitatea traduce gradul de internalizare a unei atitudini, marcat prin
apartenenţa la un grup social, identificarea cu valorile acestuia, împărtăşirea de convingeri;
e) accesibilitatea semnifică asocierea între obiectul atitudinii şi evaluarea sa afectivă şi se
manifestă prin rapiditatea reacţiei la stimul sau latenţa răspunsului.
Funcţiile pe care le deţin atitudinile sunt următoarele: a) funcţia cognitivă se traduce prin
procesul de estimare, prin judecarea datelor recepţionate, prin operaţia de selecţionare a
operaţiilor obţinute; b) funcţia tonică sau energetică oferă informaţii despre nivelul motivaţiilor
şi valorilor, despre gradul de intensitate a atitudinii; c) funcţia reglatoare se exprimă prin
capacitatea de a articula diferite atitudini separate într-un tot unificator, ca o unitate globală; d)
funcţia adoptativă este o funcţie „utilitară şi instrumentală”, semnifică capacitatea de a aştepta şi
de a obţine recompense şi de a reduce „pedepsele”. Prin atitudinile proprii tindem, încercăm să
obţinem acceptarea, aprobarea altora; e) funcţia de expresie: prin atitudinile noastre ne
exteriorizăm credinţele şi valorile centrale, ne diferenţiem de alţii; f) funcţia de apărare se referă
la efortul individului de a-şi menţine autorespectul, de a se autoproteja.
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2.3. Abordarea sociologică a educaţiei interculturale
Abordarea sociologică a interculturalităţii se axează pe reflecţii macrosociale asupra
contextului socioeconomic şi a conflictelor sociale. Autorii lucrării „Educaţie interculturală” [30]
menţionează faptul că această dimensiune este deseori ignorată în educaţia interculturală.
Raportul dintre cultura dominantă şi subculturile diferitelor grupuri, care convieţuiesc în acelaşi
spaţiu, respectă şi transmit valorile de bază ale culturii dominante, este o altă dimensiune a
abordării sociologice.
În această discuţie, drept punct de reper trebuie să servească aprecierea, conform căreia
cultura este un fenomen dinamic care se reconstruieşte permanent, pe baza diferitelor experienţe
ale generaţiilor. Cultura este rezultatul integrării dinamice a culturii dominante cu diferitele subculturi, deoarece într-o cultură coexistă numeroase alte subculturi. Subcultura poate include
grupuri precum:
-

minorităţi etnice;

-

grupuri cu credinţe religioase diferite de cele ale majorităţii;

-

oameni cu nevoi speciale (ex., persoane cu dizabilităţi);

-

oameni care practică o anumită meserie;

-

oameni care lucrează în aceeaşi instituţie;

-

membri ai unei generaţii etc.

Se consideră că grupul etnic de referinţă este cel care îi furnizează individului suportul
pentru socializare, suportul psihologic pentru propria dezvoltare într-un context social în care
societatea este puternic dezvoltată şi controlată de către un grup etnic dominant. Astfel,
învăţămîntul trebuie să se adapteze realităţii, să conceapă experienţele de învăţare, inclusiv din
perspectivele etnice.
Sunt două aspecte majore care trebuie abordate aici: asimilarea şi integrarea socială în
comunităţile multiculturale. Drept surse de conflicte interetnice sunt practicile asimilaţioniste
prin care indivizii (mai ales, imigranţii) sunt integraţi în societăţile dominante.
Asimilarea se manifestă, în special, în cadrul instituţiilor de învăţămînt, care are rolul de a
socializa indivizii printr-o cultură comună, ce adoptă o atitudine de neutralitate etnică.
Ataşamentul etnic al celor ce învaţă este lăsat pe seama altor instituţii precum: biserica,
organizaţiile comunitare, mass-media etc. Ideologia educaţiei asimilaţioniste afirmă că stilul
învăţării este universal. Rezultatele practicilor educaţionale bazate pe această concepţie nu sunt
tocmai încurajatoare. La persoanele, aparţinînd diverselor etnii întîlnim aspecte precum: rezultate
slabe, abandon, nivel de şcolarizare mic (care are efecte majore în încadrarea la muncă, asupra
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nivelului de trai); atitudini şi comportamente agresive, negativiste etc. Soluţia ar putea fi
adaptarea instituţiilor de învăţămînt la necesităţile educaţionale ale celor ce învaţă şi nu
adaptarea acestora la instituţie.
Atitudinea asimilaţionistă se axează pe opinia (încrederea) că este bine atunci cînd o
minoritate culturală se dizolvă, îşi pierde integritatea prin asimilare totală pînă la desfiinţare
deplină în coordonatele grupului de achiziţionare. Asimilaţionismul acceptă parţial ideea că
există diferenţe semnificative dintre culturi sau etnii, dar tinde să trateze etnicitatea şi
specificitatea ca pe ceva temporal, provizoriu sau spontan în interiorul unei lumi in perpetuum
mobile.
Educaţia interculturală este educaţia care militează şi este adepta integrării sociale a
grupurilor minoritare „în mod paşnic”, fără ca acestea să fie puse în situaţia de a renunţa la
propria identitate. Actualmente, tot mai des înregistrate sunt culturile de tip „mozaic”. În cadrul
acestor culturi, orice grup sociocultural poate contribui la sporirea gradului de îmbogăţire a vieţii
comunitare prin schimb de elemente identitare, prin dialog şi prin implicare a tuturor membrilor
din comunităţile multiculturale respective.
Tratată din perspectiva conturării identităţii personale, educaţia interculturală se axează
pe constatarea că persoanele interacţionează. Interrelaţiile sociale pot fi destul de anevoiase, dar
sunt indispensabile, pentru că trebuie să înţelegi, să accepţi, să tolerezi diferite moduri de gîndire,
de simţire, de acţiune. Oamenii pot dezvolta strategii diverse în relaţiile interpersonale: fie
asumarea relaţiilor şi deschidere faţă de alţii, fie retragere în sine, apărarea identităţii şi a culturii
personale.
Identitatea se instalează drept rezultat al interacţiunii dimensiunii sociale

cu cea

individuală a fiinţei umane. Pe tot parcursul vieţii, identitatea este o structură complexă, aflată
într-o continuă reconstruire. Identitatea unei persoane se creează prin interacţiunea cu alţii, prin
diferenţiere şi prin delimitare, presupunînd existenţa unei sume de elemente:
-

identitatea personală, propria imagine despre noi înşine;

-

modul cum ne comportăm şi prin care ne vor cunoaşte cei din jur;

-

modul în care suntem percepuţi de cei din jur;

-

modul în care suntem trataţi de cei din jur.

Concomitent, o persoană, un grup social, o comunitate poate avea mai multe identităţi în
anumite roluri sociale, stiluri de viaţă, manifestări colective etc.
Educaţia interculturală din perspectiva identităţii personale abordează atît dezvoltarea
umană pentru recunoaşterea valorii proprii, cît şi respectul pentru diversitate, valorizarea
diverselor culturi.
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Educaţia interculturală din perspectiva deschiderii către valorile multiple, vizează, în
esenţă, integrarea individuală într-o lume polimorfă şi dinamică. Acest demers formativ contribuie
la dezvoltarea individualităţii prin valorizarea unor trăsături particulare, unice care trebuie
recunoscute şi dezvoltate şi care vine în sprijinul societăţii asigurîndu-i coerenţa, solidaritatea şi
funcţionalitatea. Putem vorbi, în acest caz, de educaţie multiculturală.
Educaţia multiculturală este menită să clarifice identitatea etnică a unei persoane şi să
promoveze aprecierea celorlalţi, să reducă prejudecăţile şi stereotipurile şi să promoveze
pluralismul cultural şi participarea egală în instituţiile sociale.
În literatura de specialitate, înregistrăm distincţii în tratarea termenilor de
multiculturalitate şi de interculturalitate, din perspectiva grupurilor sociale care convieţuiesc
într-un spaţiu comun.
Multiculturalitatea se referă la un spaţiu social larg, în care diverse grupuri socioculturale
trăiesc într-un spaţiu fizic comun, fără a tinde în mod explicit să comunice şi să coopereze, fără
a-şi programa conştient, intenţionat şi planificat, dezvoltarea de relaţii strînse de schimb şi de
cunoaştere reciprocă. Societăţile multiculturale sunt, mai degrabă realităţi date, în care oamenii,
care aparţin la diferite grupuri, interacţionează doar întîmplător sau atunci cînd sunt dependenţi
de anumite situaţii. Multe culturi convieţuiesc în acelaşi spaţiu fără a avea conflicte; aşadar,
toleranţa grupurilor este una de tip pasiv.
Comunităţile interculturale sunt grupuri culturale, etnice, religioase etc. care trăiesc în
acelaşi spaţiu, întreţin relaţii deschise de interacţiune, schimb şi de recunoaştere mutuală,
respectînd tradiţiile, valorile şi modurile de viaţă ale fiecăruia. Interculturalitatea se realizează la
nivelul concret al individului, la experienţa diversităţii culturale pe care o trăieşte. Contactele şi
schimburile interculturale nu sunt programate, ci se realizează prin interacţiunile sociale
frecvente.
Grupurile sociale sunt dinamice, ele interacţionează activ. Pe baza acestor interacţiuni se
pot manifesta fenomene de achiziţionare a unor modele de conduită, de valori de către un grup
etnic de la un alt grup etnic cu care vine în contact nemijlocit. Acest fenomen este denumit de
către specialişti aculturaţie. Gradul de aculturaţie este influenţat de:
-

nivelul şi amplitudinea educaţiei formale;

-

extensiunea cîmpului de interacţiuni sociale şi de muncă;

-

vîrsta la care se intră în contact cu diferite grupuri culturale;

-

statutul socioeconomic al persoanelor care fac parte din grupurile respective etc.

Aculturaţia poate avea manifestări patologice, aberative, în special, în situaţia în care un
individ sau un grup, aflat între două culturi diferite sau controversate, se simte respins (nu atît de
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noua cultură) de propria sa cultură. Mucchielli A. pune în evidenţă faptul că, în acest context, se
pot instala crizele de identitate culturală, cu repercusiuni severe asupra indivizilor în cauză sau
asupra colectivităţilor din care fac parte. Se poate referi la un stres al aculturaţiei materializat
prin anxietate, depresie, sentimente de marginalizare şi excluziune, identitate confuză, boli cu
manifestări psihosomatice. [apud, 131] Studiile transculturale au făcut tentativa de a identifica
factorii favorizanţi în stabilirea stresului acultural:
-

modalităţile de aculturaţie (prin integrare, asimilare, segregare, marginalizare);

-

fazele aculturaţiei (contact, conflict, criză, adaptare);

-

natura societăţii dominante (multiculturală sau asimilaţionistă, cu prejudecăţi sau

cu discriminare deschisă);
-

caracteristicile grupului aculturat (vîrstă, statut, suport social);

-

caracteristicile aculturaţiei la nivel individual (atitudinal, comportamental,

afectiv);
-

context social nefavorabil.

Contextul social al apariţiei educaţiei interculturale
Contextul social formează premisa apariţiei educaţiei interculturale şi în special:
-

migraţiile internaţionale;

-

accelerarea schimbului informaţional prin dezvoltarea canalelor de transmitere

ale acestora (telefonie mobilă, Internet);
-

construirea unei noi comunităţi economice în plan european care generează o

„revedere”, o regîndire a demersului educaţional;
-

izbucnirea unor conflicte pe fundal interetnic;

-

extinderea Uniunii Europene;

-

înregistrarea unor acte teroriste, cu repercusiuni asupra populaţiei.

Aşa fenomene ca

utilizarea mijloacelor de comunicare în masă şi a mijloacelor

multimedia (telefoane mobile, Internet, poştă electronică etc.), libera circulaţie a cetăţenilor,
precum şi fenomenul migraţiei a dictat formarea societăţilor de tip „mozaic”, în care elementele
culturii „autohtone” se îmbină cu aspectele culturale ale altor grupuri. Toate acestea în totalitatea
lor generează noi provocări sistemelor educaţionale şi ştiinţei pedagogice.
2.4. Abordarea pedagogică a educaţiei interculturale
Educaţia interculturală este o dimensiune a noilor educaţii, care se axează pe următoarele
valori:
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•

valori democratice: libertate, dreptate, egalitate, pace;

•

valori interculturale: pluralism, toleranţă, deschiderea către ceilalţi şi responsabilitate;

•

alte deschideri către lume: solidaritate, cooperare, angajare.
În formula sa semantică actuală, structurarea conceptului de educaţie interculturală vine

din Statele Unite ale Americii, fiind legată de escaladarea tensiunii etnice din perioada celui deal doilea Război Mondial. În Europa, sintagma „educaţia interculturală” a fost utilizată oficial în
1981 în cadrul Consiliului Europei.
O dovadă certă a gradului de complexitate a acestui concept, a caracterului său dinamic şi
poliform este existenţa numeroaselor definiţii şi perspective de analiză a interculturalismului în
educaţie. Abundenţa semantică de care dispune conceptul respectiv este relevată, în special, de
multitudinea punctelor de referinţă şi de descrierea sa, care îi pune fidel în evidenţă fluctuaţiile şi
eforturile continue de extindere şi de ameliorare.
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” [22] sau, aşa cum afirmă Tiedt P., „reprezintă un proces de
predare-învăţare incluziv, care implică toţi elevii în consolidarea 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”. [192, p.18]
Această perspectivă generală privind termenul educaţie interculturală este sintetizată
ilustrativ de către Nieto S. [174, p. 6], care, formulînd întrebarea: „Cine este inclus în educaţia
multiculturală?”,

oferă ulterior un răspuns previzibil: „Educaţia interculturală este pentru

oricine, fără deosebire de etnicitate, rasă, limbă, clasă socială, religie, apartenenţă de gen,
orientare sexuală, abilităţi şi alte tipuri de diferenţe. Cadrul pe care îl atribuie educaţiei
multiculturale este foarte larg şi incluziv”.
O viziune similară celei exprimate de Nieto S., care extinde deosebit de mult educaţia
interculturală, aceasta devenind un concept destinat tuturor grupurilor de „diferiţi”, nu numai din
punct de vedere cultural sau etnic, ci şi social, religios, sexual etc. Sleeter Ch. menţionează
această evoluţie afirmînd: „Interesată iniţial doar de impactul practicilor rasiste în şcoală,
educaţia interculturală a fost extinsă şi la alte problematici ca sexismul şi deficienţele
fizice”.[191, p. 421] Ideea este preluată de mai mulţi specialişti (deşi nu unanim acceptată),
principiul respectării în mod egal a dreptului la diversitate fiind, în linii mari, acelaşi, indiferent
de categoria dezavantajului vizat.
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„Interculturalismul” în ştiinţele educaţiei se tratează din perspectivele antropologică şi
etnografică. Cercetătorii Cattafi F. şi Cattafi Maurer F. [123] constată că „asistăm la numeroase
ezitări şi contradicţii în jurul termenului intercultural, nemaiştiind foarte bine ce înseamnă”.
Rey M. consideră că o abordare interculturală este o urmare a „existenţei, interacţiunii,
schimbului, recunoaşterii valorilor, modurilor de viaţă, reprezentărilor simbolice care se referă la
fiinţa umană, la indivizi sau la societate, în relaţiile lor cu ceilalţi sau în perceperea lumii.” [184]
Problematica interculturalismului a fost tratată pe larg de Consiliul Europei. Acest termen
este departe de a fi un termen neutru, suscitînd voluntar un discurs inspirat de o etică umanistă,
care aspiră la o comprehensiune mentală, la o complementaritate şi la o ierarhie culturală. Astfel,
o abordare a interculturalităţii în pedagogie îi impune persoanei, care doreşte s-o implementeze,
apropierea schemelor şi a filtrelor sale culturale.
În definiţia dată de către Ladmiral J. şi Lipianskz E., interculturalismul este „interacţiunea
în care obiectele independente se constituie în aceeaşi măsură în care ele comunică. Se
subînţelege că aici cultura nu este considerată un dat obiectiv, autonom şi relativ fix. Savanţii o
situează într-o „perspectivă sistemică şi dinamică, în care culturile apar ca procese sociale
neomogene, în continuă evoluţie şi care se definesc atît prin relaţiile lor mintale, cît şi prin
caracteristicile lor proprii.” [158, p. 10] Grupurile culturale întreţin aproape întotdeauna raporturi
cu alte grupuri, ceea ce determină conştientizarea specificităţii lor, dar şi o constantă schimbare.
Autorii anterior nominalizaţi

insistă asupra faptului că dimensiunea interculturală este

constitutiva culturalului. În acest cîmp interactiv, în care se realizează relaţiile între grupuri
culturale diferite, sunt culturi ce interacţionează şi sunt persoane care vehiculează sau
mediatizează raporturile între culturi. Această particularitate este esenţială în cadrul educaţional,
deoarece la iniţialul unei relaţii interculturale apar, în primul rînd, relaţii între persoane, care
aparţin unei culturi diferite. „Ceea ce este important este acest fapt relaţional, ştiind, de altfel, că
determină un plan secundar de reprezentări, valori, coduri, stiluri de viaţă şi moduri de gîndire
proprii fiecărei culturi.” [158]
Abordarea interculturală în educaţie nu este o simplă pedagogie compensatorie, 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
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informare vastă şi pe cît posibil obiectivă, care să-i ajute la constituirea unor atitudini; pentru a
devansa stereotipurile şi prejudecăţile, pentru a se situa şi a comunica într-o lume diversă.
Dimensiunea „experienţe” vizează dezvoltarea şi cultivarea echilibrată a educabilului care să-i
asigure deschiderea spre alte culturi şi colaborarea cu semenii săi.
Educaţia interculturală, în învăţămîntul formal, poate avea contiguitate cu toate
disciplinele de învăţămînt, cursuri universitare, pentru că toate acestea pot favoriza formarea
toleranţei, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea ştiinţelor umane şi sociale (în special
limbile, literatura sau ştiinţele exacte).
Studierea limbilor şi a literaturii stimulează interesul elevilor / studenţilor pentru alte
culturi, promovează comprehensiunea

interculturală. Învăţarea limbilor asigură punerea în

valoare a relaţiilor mutuale între limbi şi relevează faptul că culturile, limbile vii se transformă
atunci cînd intră în contact unele cu altele.
Instituţia de învăţămînt nu este numai un loc de instruire, de achiziţie a cunoştinţelor, este
şi un spaţiu de viaţă şi de experienţă, de acceptare reciprocă. Întreg învăţămîntul este un proces
de comunicare.
Această afirmaţie are drept suport cinci teme cu deschidere mondială:
- interdependenţa, adică întrepătrunderea lumii şi a locuitorilor săi într-un echilibru
fragil;
- imaginile şi percepţiile, adică modul cum fiecare se recepţionează pe sine şi cum îi
recepţionează pe cei din jur; stereotipurile şi atitudinile egocentriste, precum şi maniera de a le
preveni;
- conflictul, natura sa, soluţiile, variatele forme manifeste ale păcii şi modalităţile de
menţinere a acesteia;
- dreptatea socială –

comportamentele, structurile şi sistemele, favorizante sau

defavorizante în implicarea reală a fiecăruia în viaţa societăţii;
- schimbarea şi viitorul – înţelegerea modului în care activităţile de astăzi vor influenţa
viitorul şi întocmirea mai multor planuri.
Educaţia interculturală. Termenul intercultural a fost selectat luîndu-se în considerare
sensul polivalent al prefixului inter, cît şi sensul (antropologic) al cuvîntului cultură. Astfel, cînd
pronunţăm, spunem intercultural, ne referim inevitabil la interacţiune, schimb, reciprocitate,
interdependenţă, solidaritate. Ne referim, de asemenea, la: recunoaşterea valorilor, a modurilor
de viaţă, a reprezentărilor simbolice la care se raportează fiinţele umane, individul sau grupurile
în relaţiile cu semenii şi în înţelegerea lumii; recunoaşterea interacţiunilor care intervin la un
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moment dat între multiplele aspecte ale aceleiaşi culturi şi între culturi diferite în timp şi în
spaţiu. [58]
Abordarea interculturală se axează pe două dimensiuni. La dimensiunea realităţii, a
descrierii obiective şi ştiinţifice, aceasta cuprinde studiul dinamicii declanşate de comunicare,
migraţie, mişcări ale populaţiei (regionale sau transcontinentale) şi recunoaşterea realităţii
interacţiunilor care generează o anumită formă comunităţilor care, plecînd de la ele, se
transformă întreaga viaţă şi orice relaţie este dinamică, orice cultură este hibridă şi noi suntem,
într-un fel sau altul, emigranţi sau hibrizi. Este un truism, dar nu este uşor nici de a explica
aceste schimbări şi aceste transformări şi nici de a le accepta întotdeauna. Plecînd de aici, la
nivelul proiectului de educaţie şi de organizare socială, abordarea interculturală trebuie realizată
astfel încît aceste interacţiuni să concureze la un respect reciproc şi la îmbogăţirea comunităţilor
solidare, mai mult decît la întărirea raporturilor de dominaţie şi de respingere.
Astfel, intercultural este, în acelaşi timp, semnul:
- recunoaşterii diversităţii reprezentărilor, referinţelor şi al valorilor;
- dialogului, schimbului şi al interacţiunilor între aceste diverse reprezentări şi referinţe;
- în mod special, al dialogului şi al „primenirilor” între persoanele şi între grupurile,
referinţele cărora sunt variate, multiple şi, de multe ori, contradictorii;
- interogaţiei (mai relevăm o valenţă a lui inter:

interogaţie) în reciprocitate,

prin

raport cu viziunea egocentrică (sau socio- , etno-, culturo-, europeano- etc. centrică) din lume
şi din relaţiile umane;
- unei dinamici şi al unei relaţii dialectice, de „primeniri” reale şi potenţiale în spaţiu şi
în timp. Culturile şi identităţile se transformă, o dată cu dezvoltarea comunicării, şi fiecare dintre
noi se include în transformarea altor culturi.
Avînd drept reper experienţele realizate în colaborare cu Consiliul Europei, ne-am referit,
în special, la intercultural, vizînd relaţiile între populaţiile imigrante şi comunităţile-gazdă şi
cele de origine; apoi, vizînd diversele minorităţi (în primul rînd, lingvistice sau etnice), prezente
în Europa, pentru a menţiona, în final, importanţa unei generalizări în abordarea interculturală,
în situaţia în care toate comunităţile sunt pluriculturale. Studiile desfăşurate în alte contexte
regionale au reliefat faptul că interculturalitatea asigură suportul util în analiza diferitelor
situaţii înregistrate; în acest mod oferă o perspectivă pertinentă şi pentru alte continente.
În funcţie de utilizarea pe care o oferim noi termenului intercultural (şi reactualizînd din
nou valoarea

etimologică a prefixelor), ţinem să precizăm şi sensul altor termeni folosiţi

frecvent. Multicultural (multi = mulţi) şi pluricultural (plures = mai mulţi) sunt lexeme care se
atribuie fenomenului de descriere statică a unor situaţii. Societăţile sunt, de fapt, pluri- sau
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multiculturale. Acestea reunesc indivizi sau grupuri provenite din sau raportate la multe sau la
foarte multe culturi diferite. Într-o abordare multiculturală, interacţiunile nu sunt excluse, dar
nici nu sunt puse în evidenţă în mod explicit, ele nu sunt deci implicite conceptului
(multiculturalismul oferă posibilitatea de a considera suficientă juxtapunerea culturilor, astfel
este favorizat apartheidul), în comparaţie cu interculturalitatea şi perspectiva definită de acest
termen.
Este necesar de menţionat totuşi că se înregistrează

întrebuinţarea

termenului

intercultural defectiv de dimensiunea sa interacţionistă. Astfel, un eveniment multiculturalist s-a
desfăşurat cu mai multe decenii în urmă în lumea anglo-saxonă (cu precizarea critică a formelor
de marginalizare pe care riscă să le antreneze). Dat fiind această situaţie, utilizarea termenului
englez multicultural este mai mult cunoscută, decît a celui intercultural. [58] Într-adevăr, prin
valenţa care i-o oferă prefixul inter (acesta indică, în mod explicit, interdependenţele) şi prin
evocarea diversităţii referinţelor culturale, care invită la descentralizare, interculturalitatea
propune deja o cale.
Selectarea termenului intercultural are o valoare eminamente dinamică şi pedagogică.
În acest sens, educaţia interculturală este calea obligatorie pentru educaţia drepturilor
omului care urmăreşte să depăşească etnocentrismul. Ea ar trebui să fie gîndită în termeni de
strategie [58]:
-

pentru a ne formula întrebări vizavi de certitudinile ego-, socio- sau etnocentriste şi
normele noastre monoculturale;

-

pentru a modifica şi a devansa imaginile şi reprezentările stereotipe, precum şi
prejudecăţile generatoare de judecăţi şi de acţiuni;

-

pentru a transforma şi a diversifica raporturile de forţă şi pentru a face loc, în mod egal
celor (indivizi sau grupuri) care sunt depreciaţi, ca şi competenţelor, referinţelor lor
culturale şi modalităţilor lor de expresie;

-

pentru a favoriza decompartimentarea, recunoaşterea complexităţii şi relaţiilor existente
atît între culturile, clasele sociale, instituţiile, etapele de învăţămînt, disciplinele şcolare,
obiectele ştiinţifice etc., cît şi între fiinţele umane indiferent de vîrstă, limbă, etnie, cultură
sau religie;

-

pentru a învăţa şi a dezvolta negocierea şi comunicarea între indivizi, grupuri şi comunităţi
şi a le face să fie benefice fiecăreia dintre părţi;

-

pentru a articula responsabilităţile care revin fiecăruia prin raportare la comunităţile locale
şi naţionale, ca şi prin raportare la comunitatea internaţională.
Societatea modernă este una dinamică, caracterizată prin diversitate şi prin schimbare.
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Actualmente, tot mai mult în societate se pune problema convieţuirii „împreună”.
Convieţuirea în această diversitate este o necesitate, în situaţia în care aparţinem grupurilor
etnice diferite, culturilor religioase şi lingvistice diferite.
Educaţia interculturală tratează procesul educaţional din viziunea diversităţii culturale şi
are în vizor fenomenul de interacţiune culturală (oameni, culturi, religii, vorbitori de limbi
diferite, oameni care au concepţii şi opinii diferite etc.).
Educaţia interculturală este, pe de o parte, descrierea unei realităţi, iar pe de altă parte, un
proces de interacţiune a culturilor.
Educaţia interculturală este o educaţie a relaţiilor interpersonale care presupune prezenţa
membrilor unor culturi diferite. Obiectivele acestui tip de educaţie sunt:
-

sporirea gradului de eficienţă a relaţiilor interculturale;

-

mărirea gradului de toleranţă şi de acceptare faţă de cei diferiţi;

-

instruirea persoanelor în a percepe, a accepta şi în a respecta diversitatea pentru

medierea raporturilor sociale.
În diverse domenii se pot atesta diferenţe:
-

limbă de comunicare;

-

religie;

-

practici sociale de comunicare;

-

moduri de relaţionare;

-

vestimentaţie;

-

obiceiuri alimentare;

-

petrecere a timpului liber;

-

tradiţii, norme, obiceiuri practicate;

-

aspect fizic şi diverse dizabilităţi etc.

Această gamă largă de diversităţi condiţionează din partea indivizilor reacţii complexe
de natură cognitivă, afectivă, comportamentală în interacţiunea cu alţi indivizi, percepuţi ca fiind
diferiţi.
Educaţia interculturală solicită realizarea sa într-un mediu social divers, în care se pot
înregistra diverse manifestări culturale.
Valorile care sunt promovate de educaţia interculturală (toleranţa, deschiderea, acceptarea
diferenţelor, înţelegerea diversităţii etc.) se „implantează” în personalităţile celor educaţi prin
eforturi susţinute şi sistematice. Diferenţele trebuie abordate drept surse în dezvoltarea personală
şi în cea comunitară, fiind excluse aşa noţiuni ca pericolul, disconfortul, tensiunile etc.
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Interacţiunea, schimbul, comunicarea, cooperarea, depăşirea barierelor culturale,
solidaritatea, încrederea, respectul reciproc – iată care sunt caracteristicile educaţiei
interculturale.
Interculturalismul presupune înţelegerea, aprecierea şi valorizarea culturii proprii, dar şi
respectul pentru cultura celorlalţi, pentru valorile, obiceiurile, tradiţiile etc. acestora.
În acest context, educaţia interculturală este una fundamentală în a aborda diferenţele
culturale de ordin cultural (valori, principii, tradiţii etc.) şi de alt gen (diferenţa de sex, diferenţele
sociale, economice etc.). Aceasta tratează educaţia reieşind din sintagma „educaţie pentru toţi”,
în perspectiva recunoaşterii diferenţelor existente în interiorul unei societăţi.
Aproximativ un deceniu termenul educaţie interculturală este abordat în cercetări
ştiinţifice, fiind un concept în dezvoltare.
Cercetările care au avut loc s-au referit, în special, la momente de

identificare a

mijloacelor de integrare socioşcolară, solicitate de un număr în creştere de elevi de origine
imigrantă.
Educaţia interculturală „vizează că 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.” [22, p. 27]
Educaţia interculturală „desemnează orice efort sistematic, vizînd să dezvolte 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 de a stăpîni xenofobia şi rasismul;
-

o mai bună capacitate de a participa la interacţiunea socială, creatoare a

identităţilor şi a umanităţii comune.” [28, p. 18]
Educaţia interculturală vizează 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 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, nicio nouă disciplină, ci o nouă metodologie ce caută să
integreze, în interogaţia asupra spaţiului educaţional, datele psihologiei, antropologiei, ştiinţelor
socialului, politicii, culturii, istoriei.” [22, p. 29]
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Interculturalismul presupune înţelegerea, aprecierea şi valorizarea culturii proprii, la care
se adaugă respectul bazat pe o informare autentică şi pe construirea curiozităţii faţă de cultura
etnică a celuilalt.
Interculturalitatea este un proces ce se produce la intersecţia dintre culturi, nefiind un
scop în sine, dar care poate deveni o finalitate atunci cînd sunt sesizate transformările nefireşti
sau comportamentele nefaste la acest nivel de intersectare a culturilor.
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
vizează întregul mediu educaţional în totalitatea componentelor sale, orientat spre formarea prin
şi pentru diversitate culturală, cu efect direct în cunoaşterea şi valorizarea pozitivă a diferenţelor
culturale, promovarea echităţii în educaţie şi egalizarea şanselor.
În această accepţie, termenul conţine un sistem lărgit de comportamente şi de teorii cu
deschidere spre nediscriminare şi respect cultural mutual, care are în vizor:
•

toate şcolile / instituţiile de învăţămînt şi comunităţile (nu numai pe cele cu un puternic
caracter pluricultural);

•

toţi elevii/studenţii (nu numai pe cei minoritari), toţi profesorii;

•

întregul curriculum (nu numai unele discipline care, în aparenţă, sînt mai uşor de
valorificat din acest punct de vedere), toate metodele utilizate, sistemele de evaluare etc.
Astfel, formarea interculturală este un concept incluziv, comprehensiv, care cu greu
exclude pe cineva sau ceva din spaţiul instituţiei de învăţămînt, al educaţiei şi al
socialului, în general.
Conceptul educaţie interculturală beneficiază de o cristalizare semantică deosebit de

expresivă şi privilegiată de generozitatea de semnificaţii asociate elementelor sale componente
„inter-„ şi „cultură” şi negociază constant teoriile cu alţi termeni concurenţi: educaţie
multiculturală, antirasistă, antibias, globală, incluzivă, educaţia pentru valori democratice etc.
Se cere în continuare de analizat dimensiunea interculturalismului

în contextul

complexităţii acestui concept şi al varietăţii de noţiuni utilizate, apropiate sau adiacente.
În acest sens, în primul rînd, se include conceptul de educaţie multiculturală. În pofida
existenţei unor suprapuneri teoretice şi praxiologice marcante între acest termen şi termenul
educaţie interculturală, pot fi sesizate şi distincţii uşor vizibile. După cum s-a relevat anterior,
se consideră că „multiculturalismul caracterizează situaţii statice (societăţile pot fi multiculturale,
o clasă / o grupă poate avea o compoziţie multiculturală. [28] Această modalitate de tratare
indică

coexistenţa pluriculturalismului. Prin prefixul inter-, termenul intercultural indică

„interacţiune, schimb, reciprocitate, solidaritate obiectivă”. [58] În acest mod, interculturalismul
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se prezintă drept componentă dinamică în mozaicul cultural static. Concomitent, Rey M.
menţionează faptul că „într-o abordare multiculturală, interacţiunile nu sunt excluse, dar nu sunt
puse în evidenţă în mod explicit, la fel cum nu sunt implicite conceptului”; şi aceasta în timp ce
de multe ori se înregistrează utilizarea termenului intercultural, defect de dimensiunea sa
interacţionistă. [58] O indiscutabilă valoare dinamică şi pedagogică o are conferirea priorităţii
termenului intercultural. Interculturalitatea oferă deja şi o „cale”.
Un alt termen – învăţare interculturală – este, de asemenea, foarte frecvent în uzul
educaţional, fiind definit ca o abordare ce „implică dezvoltarea unei ample deschideri faţă de alte
culturi, aprecierea diversităţii culturale, depăşirea stereotipurilor culturale şi a etnocentrismului. ”
[138, p. 37]
Conceptul respectiv este foarte asemănător, din punct de vedere al semnificaţiilor şi al
obiectivelor, cu educaţia interculturală. Distincţiile se referă la o mai mare aplicare a învăţării
interculturale în sectorul educaţiei nonformale, iar educaţia interculturală devine, prin
comparaţie, mai mult o pedagogie ameliorativă a instituţiilor de învăţămînt, cu efectele ulterioare
în social. De facto, conceptele învăţare interculturală şi educaţie interculturală sunt foarte
apropiate, interdependente, determinîndu-se reciproc.
Conceptul educaţie interculturală vine în corelaţie cu un alt concept frecvent utilizat de
UNESCO – educaţie internaţională. Conform opiniei pe care o împărtăşeşte această organizaţie,
educaţia internaţională nu vizează doar dimensiunile geografice. Ea promovează solidaritatea
comunităţii locale cu cea a comunităţii internaţionale. „Educaţia ar trebui să dezvolte sensul
responsabilităţii sociale şi al solidarităţii cu grupurile defavorizate şi să inducă respectul
principiului egalităţii în comportamentul cotidian. Ar trebui, de asemenea, să contribuie la
dezvoltarea calităţilor, aptitudinilor şi a competenţelor care permit individului să ajungă la o
cunoaştere critică a problemelor naţionale şi internaţionale. Ea ar trebui să contribuie la
înţelegerea internaţională, la întărirea păcii mondiale şi a luptei împotriva colonialismului şi
neocolonialismului (sub toate formele şi în toate manifestările lor), împotriva tuturor formelor şi
varietăţilor de rasism, de fascism sau de apartheid, ca şi a tuturor altor ideologii care inspiră ură
naţională sau rasială”. [84]
Avînd drept reper cele afirmate anterior, conchidem că toate formele internaţionale de
solidaritate sunt implicate, căci există o interdependenţă între noţiunile bunăstarea unora şi a
altora.
Conceptul educaţiei pentru înţelegere internaţională este folosit în accepţie de termen
generic, care încorporează educaţia pentru drepturile omului, educaţia pentru toleranţă, educaţia
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pentru pace, educaţia interculturală. Termenul educaţie internaţională este mai restrîns şi sunt
specificate elementele de înţelegere şi de cooperare între naţiuni.
Formula „educaţia pentru drepturile omului” conţine o filosofie aparte condiţionată de
nevoia cunoaşterii, înţelegerii, respectării şi a aplicării drepturilor fundamentale ale omului.
Educaţia în domeniul de drepturi ale omului are drept suport principiile care fundamentează
Carta Naţiunilor Unite, Declaraţia universală a drepturilor omului, pactele internaţionale care
vizează drepturile omului. În rezultat, aceasta trebuie să reflecte nu doar drepturile economice,
sociale, culturale, civile şi politice, dar şi drepturile individuale şi colective.
Concomitent,

aceasta trebuie să accepte indivizibilitatea tuturor drepturilor omului.

Deci, programele de sensibilizare, referitoare la drepturile omului, ar trebui să pună în evidenţă
interdependenţa lor şi să nu admită o prezentare reducţionistă a drepturilor omului. Experienţele
şi contribuţiile istorice ale tuturor popoarelor, în special cele care au în vizor probleme ca
autodeterminarea şi toate formele de discriminare şi exploatare se cer a fi incluse în noţiunea
drepturi ale omului.
Alte aspecte care presupun promovarea drepturilor omului implică, de asemenea:
intoleranţă totală faţă de rasism, xenofobie etc.; protecţia minorităţilor naţionale sau etnice,
religioase şi lingvistice; protecţia drepturilor muncitorilor imigranţi şi ale membrilor familiilor
lor; promovarea drepturilor copilului; egalitatea în drepturile fundamentale indiferent de sex;
intoleranţă faţă de aşa fenomene ca torturile şi dispariţiile forţate (răpiri, crime); reactualizarea
drepturilor persoanelor cu handicap.
În ceea ce se referă la studierea şi la însuşirea drepturilor omului, printre scopurile
majore sînt următoarele:
-

cultivarea de atitudini de toleranţă, de respect şi de solidaritate inerente drepturilor
omului;

-

acumularea de cunoştinţe care să reflecte drepturile omului (dimensiunea naţională şi cea
internaţională), instituţiile abilitate pentru implementarea lor;

-

iniţierea individului despre modalităţile prin care drepturile omului pot fi implementate
în realitatea socială şi politică, la nivel naţional şi internaţional. [74]
Altfel spus, reieşind din cele expuse anterior în documentele internaţionale şi în cele

regionale, care au în vizor drepturile omului, mecanismul de educaţie în drepturi ale omului ar
trebui să se axeze pe pace, democraţie, dezvoltare şi pe dreptate socială; ar trebui să suscite o
înţelegere şi o conştientizare, care să consolideze o angajare universală, benefică
drepturi.
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acestor

Tot aici, ne putem referi la excluderea analfabetismului şi la promovarea unei educaţii
care să asigure formarea multiaspectuală a personalităţii şi cultivarea respectului faţă de
drepturile şi faţă de libertăţile fundamentale ale omului.
Contiguitatea educaţiei pentru drepturile omului şi interculturalismul sunt destul de
frecvente, pentru a argumenta iniţierea unei prezentări comparative. Obiectivele care sunt
încorporate de acest tip de educaţie, în sintetizarea propusă de Rey M. [182, p.48], reprezintă o
dovadă în acest sens: „Încurajarea atitudinilor de toleranţă, de respect şi de solidaritate inerente
drepturilor omului; acumularea de cunoştinţe despre drepturile omului atît în dimensiunea lor
naţională, cît şi internaţională şi despre instituţiile abilitate pentru punerea lor în practică;
aducerea la cunoştinţa individului a mijloacelor prin care drepturile omului pot să fie traduse în
realitatea socială şi politică”. Dreptul la deţinerea naţionalităţii, la tratări nediscriminatoare, la
educaţia în limba maternă – sunt doar cîteva tangenţe fundamentale care vizează
interculturalismul.
Filosofia „educaţiei pentru democraţie şi pentru civism” se referă la fundamentarea şi la
cultivarea valorilor specifice, considerate majore în orice societate, atestîndu-se o similitudine
cu filosofia interculturalismului.
Educaţia pentru democraţie relevează

faptul că valorile democratice sunt absolut

indispensabile exercitării eficiente a drepturilor omului şi a libertăţilor sale fundamentale. În
rezultat, menţionăm necesitatea acordării unei preocupări deosebite acestui aspect. Fundamentat
pe participare şi conceput în aşa mod încît să permită indivizilor şi societăţii civile să-şi
amelioreze nivelul de calitate a vieţii, procesul educativ ar trebui să fie el însuşi unul democratic.
Noţiunea civism vizează spaţiul politic şi semnifică drepturile şi obligaţiunile unui
individ, ca persoană integrantă în viaţa unei colectivităţi politice. Totodată, o educaţie pentru
civism (sau pentru civisme, dat fiind faptul că noţiunea are mai multe accepţii) trebuie, să fie
nediscriminatoare (ignorînd diferenţele local-naţionale, regional-planetare).
Noţiunea educaţie civică este prezentă în toate sistemele educaţionale fiind nominalizată
în mod diferit – educaţie morală, educaţie politică, familială sau socială etc., conturînd
preocupări şi conţinuturi comune. În Europa, printre convergenţe, se situează

şi cea care

fundamentează sistemele noastre politice pe drepturile omului şi indică indispensabilitatea
existenţei unei educaţii asupra acestor drepturi. Actualmente, educaţia civică depăşeşte
dimensiunea iniţial impusă, tratată din perspectiva de legitimitate şi de justificare a diferitelor
forme politice în fiecare stat.
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Circumstanţele actuale, în care se proeminează cooperarea internaţională, sporul de
circulaţie a oamenilor, ideilor şi a bunurilor, necesitatea constituirii unei solidarităţi, impun
ferm o contemplare şi o raportare constantă la principiile universale.
Educaţia civică semnifică toate practicile educative şi toate conţinuturile învăţămîntului,
care au în obiectiv transmiterea şi deprinderea regulilor de viaţă individuală şi socială.
Concomitent, în cadrul vieţii şcolare / universitare, aceasta presupune conştiinţa critică
şi reflecţia asupra rolului acestor reguli de viaţă socială, avînd drept reper două concepte-cheie,
identitatea şi cetăţenia, care, la rîndul lor, acoperă alte trei tipuri de nominaţii: ceea ce este
impus şi atribuit, ceea ce se construieşte, ceea ce se poate schimba; fapt care indică că o
aprofundare constantă a acestor noţiuni este necesară.
Ceea ce este impus este ceea ce i se oferă fiecăruia la naştere, ceea ce îi este transmis:
înregistrarea la Starea civilă;

legăturile de filiaţie, de origine, de apartenenţă: numele,

prenumele, religia, ansamblul elementelor prescrise şi coercitive. Chiar şi cu statut de imigrant,
fiecare este cetăţean al unei ţări anumite;

se înscrie, cu unele excepţii, într-un ansamblu

sociopolitic.
Instituţiile de învăţămînt sînt obligate să respecte această identitate şi să arate fiecăruia
care-i sunt drepturile, în mod nediscriminatoriu. Fundamentul iniţial condiţionează ulterior
relaţia cu celălalt, recunoaşterea existenţei celuilalt, recunoaşterea prin celălalt a identităţii
fiecăruia. Se creează o identitate, se achiziţionează valori. Noi ne naştem cetăţeni; dar aceasta
ulterior se remodelează, pentru a fi o cetăţenie care se exercită, cetăţenia unui subiect care
argumentează, care se exprimă şi acţionează.
În cadrul unui principiu acceptat de toţi în societăţile democratice, principiul, conform
căruia instituţia contribuie la stabilirea egalităţii şanselor, este necesar ca instituţiile de
învăţămînt să colaboreze cu alţi actori sociali.
Ceea ce poate fi supus modificărilor există în realitate. Pot fi modificate identitatea,
cetăţenia, numele.
Conchidem, educaţia pentru democraţie şi pentru civism este indiscutabil un domeniu
privilegiat pentru educaţia interculturală, fie numai pentru faptul că oferă spaţiu curricular
cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor fundamentale ale omului.
Educaţia pentru pace are în vizor promovarea culturii, a păcii, dezvoltarea colaborării, a
respectului între spaţii, a nonviolenţei – toate acestea, în totalitatea lor, invocă aspecte specifice,
în acelaşi timp, şi ale interculturalismului.
Pacea nu indică lipsa războiului şi se cere a fi modelată cu implicarea fiecăruia, fiind
concepută de viziuni comune. Este vorba de edificarea unei „culturi a păcii”, avînd drept
69

fundament valorile universale ale respectului vieţii, libertăţii, solidarităţii, toleranţei, drepturilor
omului şi ale egalităţii între bărbaţi şi femei. [83] Sunt necesare, de asemenea, cultivarea,
comunicarea şi vieţuirea într-o comunitate socială, negocierea şi soluţionarea conflictelor într-un
mod paşnic.
Educaţia pentru toleranţă desemnează o parte componentă a educaţiei interculturale şi
este modelată, în special, pe parcursul anului 1995, an declarat de UNESCO „anul internaţional
al toleranţei”. Prin această iniţiativă, instituţia respectivă a solicitat un nou sens toleranţei,
promovînd ideea că capacitatea noastră de a evalua, a aprecia fiecare persoană constituie baza
etică a păcii, a securităţii şi a dialogului intercultural.
În declaraţia lansată de către directorul general al UNESCO se solicită tuturor factorilor
responsabili de promovarea unei educaţii „să formeze în rîndul copiilor şi al adolescenţilor un
spirit de înţelegere şi de deschidere către ceilalţi, către cultura şi istoria lor, să dezvolte în rîndul
generaţiilor viitoare sentimentele de altruism, de respect faţă de semeni, de solidaritate şi de
înţelegere, bazate pe siguranţa propriei identităţi şi de capacitatea de a recunoaşte dimensiunile
multiple ale omului în contexte culturale şi sociale diferite”.
Este relevant faptul că asemenea obiective sunt specifice şi educaţiei interculturale.
Educaţia pentru diversitate este un alt termen care a penetrat ştiinţele educaţiei din limba
franceză (education pour la diversité). De fapt, acest termen nu delimitează un nou domeniu, ci
apare ca o sinteză a obiectivelor educaţiei interculturale. „Această schimbare conceptuală este
bazată pe ideea că pluritatea culturală nu trebuie tratată într-o manieră exaltată, existînd riscul
hiperculturalizării, dar trebuie, fără îndoială, să fie încorporată în activităţile din clasă împreună
cu alte tipuri de diversitate – lingvistică, socială, religioasă etc. [200]
Printr-o formulare cu răspîndire relativ redusă, proprie limbii engleze, educaţia antibias
(educaţia împotriva prejudecăţilor) reprezintă acţiunile de combatere a tuturor formelor de
discriminare. [200]
Sfera de cuprindere a noţiunii antibias versus educaţia interculturală, este, în acelaşi timp,
mai largă (pretînd

nu doar discriminările pe criterii etnice şi culturale, ci şi cele sociale,

profesionale, de sex) şi mai specializată (extirpînd direcţionat prejudecăţile şi stereotipurile).
Aşadar, similitudinea obiectivelor educaţiei antibias şi ale educaţiei interculturale este
marcantă, prima avînd statut de dimensiune a educaţiei interculturale. Această afirmare poate fi
confirmată „ de obiectivele educaţiei antibias propuse de Gaine B. şi Keulen A. [142, p.4]:
•

consolidarea identităţii culturale, a imaginii de sine;

•

asigurarea pentru fiecare elev / student a unui cadru de interacţiuni empatice şi
confortabile cu persoane aparţinînd altor grupuri;
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•

stimularea în rîndul elevilor / studenţilor a gîndirii critice privind prejudecăţile;

•

combaterea prejudecăţilor;

•

deschiderea spre înţelegerea valorilor, a stilurilor de comunicare şi învăţare specifice
diferitor grupuri cărora le aparţin elevii / studenţii.
Educaţia interculturală presupune multe contiguităţi în plan de fundamentare cu educaţia

incluzivă. Ambele promovînd şi cultivînd, în stil propriu, nondiscriminarea, nonsegregarea şi
respectarea drepturilor celor diverşi.
Aşadar, ambele tratări presupun o remodelare democratică a învăţămîntului, prin prisma
concepţiei că instituţia de învăţămînt va aborda diversitatea în accepţia unui nou tip de
instituţie, deschisă, incluzivă sau interculturală.
Educaţia incluzivă – componentă a educaţiei pentru toţi, concepută în mare măsură ca un
imperativ al viitorului, proiectează un nou tip de şcoală: comprehensivă (cuprinzătoare, care nu
selectează şi nu exclude), care realizează coeducaţia, deschisă, tolerantă, prietenoasă şi
democratică, care este mai naturală prin eterogeneralitatea ei. Se pune accentul pe şcoala care se
adaptează ea însăşi la diversitatea de cerinţe educaţionale, la particularităţile de învăţare şi de
dezvoltare ale fiecărui copil, valorificînd şi integrînd toţi copiii.
Contiguitatea cu idealurile interculturalităţii este marcantă. Cu toate acestea termenii nu
au în utilizarea lor uzuală

aceeaşi sinonimie, în pofida faptului că ambele concepte se

fundamentează pe valori identice, axate pe esenţa drepturilor omului şi ale educaţiei, care
uneori, pe alocuri, ambele îi au în vizor pe toţi cei diferiţi, indiferent de categoria în care se
integrează abaterea. Le deosebeşte, în special, întrebuinţarea lor în limita unor specializări, în
contexte la care se pretează un anumit tip de diversitate: educaţia inetrculturală este pentru
practicieni conceptul abordărilor privind pluralitatea culturală, etnică, lingvistică versus educaţia
incluzivă care presupune mai mult eforturile de deschidere a instituţiilor de învăţămînt către
elevii / studenţii cu deficienţe (fizice, mentale sau comportamentale etc.)
În structura sa actuală, educaţia interculturală este un concept integrator, care implică
global, concomitent mai multe dimensiuni şi abordări, fapt esenţial în cercetarea respectivă –
tratarea sistemică / integralizată a fenomenului „educaţie interculturală”. Dimensiunile supuse
analizei, părţi componente ale educaţiei interculturale şi elementele adiacente acesteia, formează
un sistem şi o paradigmă educaţională.
Considerăm

că educaţia interculturală, şi mai nou, educaţia globalizării / pentru

globalizare (engl. global education) a trecut limita

pedagogizării drepturilor omului, a

antixenofobismului, antisemitismului, antirasismului, a discriminării religioase sau a decalajului
de şanse la succesul profesional şi social în funcţie de sex.
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La sfîrşitul secolului al XX-lea şi actualmente, se reliefează cel puţin trei conotaţii noi,
dincolo de problematica, care a fundamentat şi a cultivat, timp de mai multe decenii,
argumentaţia şi gestica paideutică multi- şi interculturală:
1. Educaţia globalizării, ca profilaxie în eventuale consecinţe ale şocurilor produse de
globalizare (niveluri individual şi colectiv).
2. Educaţia globalizării, ca implementare spirituală, ideologică şi comportamentală de
adaptare la condiţia de homo mundi, condiţie abia acum achiziţionată de omenire – la nivel
de masă, pentru prima dată.
3. Educaţia pentru globalizare, ca un eveniment benefic stimulator al fenomenului de
globalizare.
Diferenţele semantice dintre noţiunile educaţie multiculturală, educaţie interculturală,
educaţie a globalizării şi, respectiv, educaţia pentru globalizare relevă, pe lîngă opţiunile şi
delimitările teoretice şi metodologice bine cunoscute în literatura dedicată, şi etapele istorice
diferite din evoluţia percepţiilor sociale asupra fenomenului apropierii dintre oameni – sau, altfel
spus, asupra descoperirii prin încercare şi prin eroare, experienţial, a unităţii existenţiale a
omenirii pe această planetă.
Dacă anii ‘60 şi ’70 se caracterizează prin punerea în discuţie a problematicii
multiculturalităţii, polemica propriu-zisă versus interculturalitate au luat amploare în anii 80,
iar vocile globalizării au atins apogeul în toată lumea abia în anii 90. Ceea ce ne propunem să
conturăm este configurarea evoluţiei reprezentării celuilalt de-a lungul postmodernităţii şi la
începutul erei globalizării. Vizualizăm educaţia reprezentării celuilalt ca un continuum ce a
evoluat prin mutarea accentelor de pe multicultural pe intercultural, global şi, ulterior pe
proglobal.
Punctul de tangenţă pentru toate aceste demersuri educaţionale, pe lîngă faptul că erau
percepute ca mişcări reformatoare, a fost sintetizat de Cortez E. [apud 142, p. 169] astfel:
„Aceste curente urmăresc să îmbunătăţească înţelegerea între oameni în plan global, să
optimizeze relaţiile intergrupale, să faciliteze comunicarea interculturală, să reducă
stereotipizarea şi să ajute oamenii să înţeleagă diversitatea umană fără să piardă specificitatea pe
care fiecare popor o are de împărtăşit”. În acest context, problema competenţelor interculturale
devine una importantă, atît în teoria, cît şi în practica educaţională.
Dicţionarele de specialitate oferă pentru noţiunea competenţă următoarea definiţie: „1)
capacitatea cuiva de a se pronunţa asupra unui lucru, pe temeiul unei cunoaşteri adînci a
problemei în discuţie; 2) capacitatea cuiva de a face, de a aprecia, de a soluţiona sau de a hotărî
un lucru.”
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La o abordare din mai multe perspective, se pretează noţiunea competenţă, în

ştiinţele

educaţiei.
Avînd drept reper

„fenomenul” de competenţă, în general,

şi esenţa noţiunii

interculturalitate, proces care se produce la intersecţia dintre culturi şi implică înţelegerea,
aprecierea şi valorificarea culturii proprii, la care se adaugă respectul bazat pe o informare
autentică şi pe construirea curiozităţii faţă de cultura etnică şi a celuilalt, poate fi dedus
conceptul de competenţe din perspectiva interculturalităţii.
Tridimensionalitatea: interpersonală, interculturală şi intergrup

invocă o relaţie

interculturală între două sau mai multe persoane. „În relaţia interculturală nu intră două sau mai
multe culturi, ci reprezentanţii acestor culturi, este o relaţie interpersonală în care fiecare
angajează propria identitate culturală, precum şi identitatea sa individuală”. [28, p. 38]
În acest sens, competenţele interculturale pot fi identificate 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”. [175, p. 129]
În design-ul său actual, „capacitatea pentru interculturalitate” oferă o accepţie mai
largă, în comparaţie cu precedenta limitare de către lingvişti la „competenţa interculturală
comunicativă”. 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.
Această complexitate de elemente, care formează competenţa interculturală,

este

delimitată de către Byram M. şi Zarate G. în cinci categorii distinctive:
•

atitudini: curiozitate, deschidere pentru estomparea credinţelor stereotipe despre alte
grupuri şi despre grupul propriu;

•

cunoştinţe despre grupurile sociale, „produsele” şi experienţele acestora, preluate din
propria cultură sau achiziţionate din cultura altora, care vizează procesele generale de
interacţiune socială, nivelurile macro- şi micro-;

•

abilităţi de interpretare şi de relaţionare: pretarea la o analiză adecvată a unui document
sau a unui eveniment generat de o cultură anumită, elucidarea şi relaţionarea corectă cu
evenimentele generate de propria cultură;
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•

abilităţi de interacţiune şi de descoperire: capacitatea de a recepţiona şi de a achiziţiona
noi elemente şi experienţe care aparţin altor culturi, de a vehicula cunoştinţe, atitudini,
abilităţi în condiţiile limitative de comunicări şi de reale interacţiuni;

•

abilităţi de reflecţie şi de evaluare critică, avînd drept suport

criterii,

perspective,

experienţe şi „produse” preluate din cultura proprie şi din alteritate. [114]
Deţinînd această „sumă” de cunoştinţe şi de abilităţi, o persoană „competentă
intercultural” este capabilă să gestioneze (productiv şi receptiv) complexitatea culturală
contemporană, niveluri macro- şi micro-, să facă faţă frecventelor provocări, condiţionate
inevitabil de diversitate, de diferenţe, de dinamică, de noutate.
Receptivitatea permanentă a evenimentelor culturale externe, atenţia la beneficiile, pe
care le comportă interrelaţiile culturale, fac din competenţa interculturală un proces şi nu doar
o sumă de elemente constitutive.
Sub influenţa unor noi experienţe şi descoperiri, într-un model clasic, acest proces se
redimensionează continuu.

Howell S. B. (1982) supune analizei această intervenţie de

constituire a capacităţilor interculturale, delimitînd patru niveluri prezentate astfel:
•

„incompetenţa inconştientă”, care implică interpretarea eronată şi orientată a
comportamentelor celorlalţi, fără conştientizarea acestui lucru;

•

„incompetenţa conştientă”, care implică o percepţie eronată, dar recunoscută ca fiind
conştientă, şi care exclude orişice efort de ameliorare;

•

„competenţa conştientă”, care presupune

existenţa unui interes deosebit

pentru

comportamentele de comunicare şi de interacţiune şi prezenţa unui efort persistent de
ameliorare;
•

„competenţa inconştientă”, care vizează comportamentele (interculturale) exercitate, fără
a fi supuse unei focalizări deliberate.
Conform opiniei Butnaru S., competenţa interculturală este „ capacitatea de a mobiliza

cunoştinţe, metode de acţiune, dar şi de trăiri afective, atitudini pozitive în rezolvarea unor
situaţii de interacţiune interculturală. Orice interacţiune poate fi situată pe un continuum între
interpersonal şi intergrup, în funcţie de gradul în care celălalt ni se pare străin. Identităţile
personale, sociale şi culturale sunt puse în joc în aceste relaţii”. [apud, 28, p. 85]
O altă opinie este lansată de către Kim Y., care menţionează faptul că chintesenţa
abilităţilor interculturale rezidă în priceperea, facultatea de adaptare a persoanei, în potenţialul
de reorganizare într-un mod deschis, flexibil. Competenţele interculturale sunt probate prin
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uşurinţa cu care persoana stabileşte contacte interculturale, prin gradul de eficienţă în
înţelegerea şi în transmiterea semnificaţiilor culturale. [157, p.84]
Hadîrcă M. propune o definiţie a conceptului de competenţă interculturală din punct de
vedere teleologic, considerînd termenul competenţă un termen generic, care încorporează
toate tipurile de obiective incluse actualmente în intervenţia educaţională, şi, în special:
a) cunoştinţele sau ştiinţa de a învăţa (savoir – apprendre);
b) capacităţile, aptitudinile şi priceperile sau ştiinţa de a face (savoir – faire);
c) aptitudinile sau ştiinţa de a fi (savoir – être);
d) comportamentele sau ştiinţa de a trăi (savoir – vivre). [41]
Fiecare dintre elementele pe care le implică aceste obiective, în ajustarea la termenul
comportament uman (conform epistemologiei constructiviste a lui Piaget J.,

precum şi

psihologiei dezvoltării promovate în teoriile lui Wallon H. şi Vîgoţki L. S., care susţin că
individul se formează, se dezvoltă în interacţiune cu mediul), este realizabil, în situaţia în care
intervenţia pedagogică va avea drept reper teoria competenţelor, care va cultiva:


ştiinţa de a fi:

-

prin formarea atitudinii de deschidere şi de interes faţă de alte persoane, alte comunităţi
şi alte culturi;

-

prin formarea aptitudinii de a-şi relativiza propriile puncte de vedere şi propriul sistem
de valori;

-

prin formarea capacităţii de a stăpîni categoriile culturii proprii şi de a le pune în relaţie
cu o altă cultură;

-

prin formarea capacităţii de a deţine rolul de intermediar cultural între cultura de
apartenenţă şi o altă cultură.


-

ştiinţa de a învăţa:
prin aptitudinea de a elabora şi de a pune în aplicare un sistem interpretativ, care să aducă
la zi semnificaţii, convingeri şi practici culturale necunoscute pînă atunci, cu care tînărul
ar dori să se familiarizeze;

-

prin cunoaşterea unui sistem de referinţe culturale, structurate pe cunoştinţe implicite şi
explicite, achiziţionate în manieră interactivă, din texte literare şi nonliterare, documente,
ilustraţii despre identitatea naţională şi, mai larg, cea culturală;

-

prin stăpînirea unor repere evenimenţiale cu referire la memoria naţională, regională, la
sistemul de valori naţionale şi familiale.
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-

ştiinţa de a face:
prin capacitatea de a integra ştiinţa de a fi şi ştiinţa de a învăţa cu ştiinţa de a face faţă de
unele situaţii specifice pe care să le rezolve prin contract bicultural (cultura sa + o altă
cultură);

-

prin aptitudinea de a-şi mobiliza cîmpul de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini achiziţionate
prin situaţii de învăţare în vederea realizării unor relaţii interculturale;

-

prin aptitudinea de a lua în calcul relaţiile specifice care leagă identităţile culturale proprii
cu cele ale interlocutorului său;

-

prin aptitudinea de a pune în relaţie reprezentările culturale prezente în cultura sa cu
identităţile culturale vehiculate de interlocutorii săi.
Dacă interculturalitatea, conform Dicţionarului Enciclopedic al Educaţiei (ediţie

franceză) [77], 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 intercultuarală, conform teoriei competenţelor, nu reprezintă altceva
decît integrarea celor trei ştiinţe enunţate anterior, adică a 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. Atfel spus: ştiinţa
de a fi + ştiinţa de a învăţa + ştiinţa de a face = ştiinţa de a trăi. [77, p. 57-58]
Gudykunst W. [146] prezintă una dintre cele mai valoroase tratări ale competenţelor
interculturale. Conceptul teoretic al acestei abordări este numit AUM (Auxicity / Uncertainty
Management) şi acest model este ulterior reprezentat în schemă (vezi Fig. 2.1).
În teoria lui Gudykunst W., conceptul competenţă interculturală presupune prezenţa a
trei elemente: motivaţie, cunoaştere, abilităţi.
Motivaţia

reprezintă prima componentă şi este dictată de necesităţile individului.

Necesităţile sunt „stări fundamentale ale fiinţei umane care, nesatisfăcute, generează
sentimente de frustrare (lipsă)”. Necesităţile, care condiţionează ulterior comportamentul de
comunicare cu alţii, sînt: necesitatea în

predictibilitate sau în încredere; necesitatea în

siguranţă; necesitatea condiţiei de includere într-un grup; necesitatea în a evita răspîndirea
anxietăţii; necesitatea în a simţi sentimentul împărtăşirii unei lumi comune; necesitatea în
satisfacerea materială sau simbolică; necesitatea în a susţine imaginea de sine.
Sporirea gradului de necesitate în includerea într-un grup, în susţinerea imaginii de sine
generează sporirea gradului de anxietate şi, viceversa, sporirea gradului în care străinii ne
confirmă

concepţia noastră despre noi înşine, creşterea nivelului de
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predictibilitate a

comportamentului celorlalţi, majorarea

sentimentului de siguranţă, a motivaţiei de a

interacţiona cu ceilalţi, generează o descreştere a anxietăţii.
Motivaţie
Necesităţi
Atracţie
Delimitări sociale
Concepţie despre sine
Deschidere spre informaţia nouă

Incertitudine

Cunoaştere
Aşteptări
Cunoaştere din perspective multiple
Cunoaştere a unor interpretări
alternative
Cunoaştere a asemănărilor şi a
diferenţelor
Extindere a reţelelor de relaţii

Priza de
conştiinţă

Abilităţi
Abilitatea de a empatiza
Abilitatea de a tolera ambiguitatea
Abilitatea de a-şi adapta comunicarea
Abilitatea de a crea noi categorii
Abilitatea de a-şi adapta
comportamentul
Abilitatea de a se informa eficient

Cauze superficiale

Comunicare
eficientă

Anxietate

Cauze
fundamentale

Procese de
mediere

Rezultat

Fig. 2.1. Reprezentarea schematică a modelului AUM [22, pag. 87]
Cunoaşterea este a doua componentă care presupune acceptarea situaţiei că oamenii
contemplează şi interpretează diferit unul şi acelaşi comportament. La această componentă se
pretează:
1. Cunoaşterea prezenţei pluralităţii în acţiunea de interpretare. Cel puţin trei procese:
descrierea, interpretarea şi evaluarea, sînt responsabile în decursul comunicării cu un
străin. Descrierea este responsabilă de ceea ce am recepţionat prin percepţie senzorială,
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cu un grad minim de abatere şi fără să atribuim comportamentului conotaţii sociale.
Interpretarea presupune
Evaluarea include

achiziţionarea şi ataşarea unor conotaţii stimulilor sociali.

stimulii sociali în raţionamentul nostru. Pentru a minimaliza

probabilitatea de a interpreta eronat comportamentele altora, este necesar să reţinem
următoarele:
a) nu sîntem capabili a şti vreodată atitudinile, gîndurile şi sentimentele altora;
b) sîntem dependenţi de semnale frecvent ambigue în a ne informa versus atitudinile şi
doleanţele celorlalţi;
c) dispunem şi implementăm propriul sistem de codificare, pentru a decodifica semnalele
emise de ceilalţi, şi nu este exclus ca acest sistem să fie defectuos;
d) putem interpreta, decodifica eronat comportamentul altcuiva;
e) starea de spirit a momentului, măsura în care credem că am înţeles corect motivele şi
atitudinile altei persoane pot influenţa acurateţea (corectitudinea) credinţei noastre.
2. Cunoaşterea asemănărilor şi a diferenţelor. Pentru a lua o atitudine adecvată referitoare la
comportamentele celorlalţi, este indispensabilă iniţierea în cultura şi relaţiile acestora de
grup. Depistarea elementelor tangenţiale este esenţială, deoarece pot servi dret reper în
stabilirea unor scopuri comune, care consolidează procesul de colaborare, diferenţele fiind
diminuate. Acoperirea sentimentului de curiozitate, cu referire la diferenţe, este benefică şi
favorizează apariţia şi stabilirea înţelegerii. Perceperea similitudinilor este unul dintre
factorii

determinanţi în

apropierea dintre străini, în minimalizarea anxietăţii. Un

comportament autoobservativ concentrat

influenţează natura informaţiei pe care o

recepţionăm de la străini. Automonitorizarea propriului comportament favorizează

un

comportament adecvat în situaţii noi, o mai bună stăpînire a reacţiilor emoţionale şi
generarea impresiilor dorite, deţinerea mai multor informaţii despre persoanele cu care
vom interacţiona.
3. Extinderea reţelelor de relaţii. În stabilirea de relaţii cu străinii, relaţiile între membrii
grupului creează constrîngeri structurale. Cu cît este mai mare gradul de cunoaştere a
aceloraşi persoane, cunoscute şi străinilor cu care comunicăm,

cu atît se reduc

sentimentele de incertitudine şi anxietatea.
Abilitatea de a crea noi categorii, de a tolera incertitudinea, abilitatea de a empatiza, de a-şi
adapta comunicarea, de a găsi şi de a utiliza o informaţie adecvată despre ceilalţi şi abilitatea de
a-şi adapta comportamentul – acestea, în totalitatea lor, reprezintă a treia componentă a
competenţelor interculturale care implică abilităţile necesare comportamentului eficient de
relaţionare.
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Abilitatea de a crea noi categorii. Conform opiniei lui Langer N. [apud, 146], simţim nevoia
să facem tot mai multe diferenţe. Sîntem obligaţi să fim atenţi la procesul de comunicare şi la
contextul în care se desfăşoară acesta. Facem apel la propriul cadru de referinţă şi
probabilitatea de a realiza atribuiri incorecte comportamentului celorlalţi creşte, în situaţia în
care utilizăm categoriile obişnuite. Sporirea nivelului de abilitate în a crea noi categorii
condiţionează sporirea nivelului de abilitate în a ne stăpîni anxietatea şi în a minimaliza
incertitudinea.
Abilitatea de a tolera incertitudinea generează o interacţiune eficientă şi în situaţiile în
care o mare parte din informaţia necesară este necunoscută. Sporirea nivelului de toleranţă în
ambiguitate produce o sporire a nivelului de abilitate în a ne stăpîni anxietatea.
Abilitatea de a empatiza, conform opiniei lui Bennet C. I. [116], este situarea noastră
imaginară în locul unei alte persoane, penetrarea noastră cognitivă şi afectivă în experienţa
altei persoane; implică acţionarea, axîndu-ne pe modul în care ar acţiona cealaltă persoană,
ghidată de experienţa sa proprie. Sporirea nivelului de abilitate în a empatiza condiţionează
sporirea nivelului de abilitate în a reduce incertitudinea explicativă şi cea predictivă.
Abilitatea de a ne adapta comunicarea înglobează:
a) abilităţi cognitive (de percepere) şi comportamentale (de adaptare), concomitent;
b) adaptarea de comportamente şi de scopuri ale interacţiunii;
c) abilitatea de a ne adapta în virtutea diferitelor necesităţi, dictate de circumstanţele
procesului de comunicare;
d) acceptarea faptului că percepţiile asupra competenţei comunicative rezidă într-o diadă.
Sporirea nivelului de abilitate în a ne adapta comunicarea va condiţiona o sporire a
nivelului de abilitate în a ne stăpîni anxietatea şi în a ne reduce incertitudinea.
Abilitatea de a depista şi de a valorifica adecvat informaţia este semnificativă în
descrierea şi în interpretarea corectă a comportamentului celorlalţi. În situaţia în care nivelul
de anxietate depăşeşte pragul personal maxim, se va produce o minimalizare a abilităţii în a
ne estompa incertitudinea explicativă şi cea predictivă. Tendinţa de a-i recepţiona pe cei din
afara grupului nostru ca fiind foarte diferiţi generează tendinţa de a-i recepţiona pe cei din
propriul grup ca fiind foarte asemănători, ambele tendinţe fiind negative. Tendinţa de a atribui
comportamentului unele caracteristici dispoziţionale, în situaţia în care membrii altui grup se
angajează într-un comportament recepţionat ca fiind pozitiv, generează tendinţa de a trata
individul ca excepţie sau de a accepta un comportament conjunctural. Comportamentul, astfel,
va fi interpretat în mod eronat. O sporire a gradului în care atribuim comportamentele
celorlalţi unor caracteristici ale grupului, din care actorii fac parte, va condiţiona
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o

estompare a nivelului de abilitate în a ne minimaliza anxietatea şi incertitudinea. O sporire a
variabilităţii percepute în grupul de străini va condiţiona o sporire a nivelului de abilitate în a
ne minimaliza anxietatea şi incertitudinea.
Abilitatea de a ne adapta comportamentul. S-au atestat frecvent situaţii în care membrii
unui in-grup reacţionează benefic versus membrii unui out-grup care vorbesc limba lor. Dar
se înregistrează şi situaţii contrare. Reacţia membrilor care se includ în in-grup depinde de
intenţiile pe care aceştia le atribuie celor din out-grup. Sporirea gradului de adaptare a
străinilor la comportamentul nostru va genera o reducere a anxietăţii noastre şi o sporire a
nivelului de abilitate în a ne estompa incertitudinea.
Factorul abilităţi din modelul AUM poate cuprinde şi următoarele elemente, actualizate
în dimensiunea comportamentală, omniprezentă în modelul oferit de Chen Y. şi Starosta Y.W.
[apud, 176]: utilizarea codurilor, prezentarea de sine şi gestiunea interacţiunii. Utilizarea
codurilor presupune, în special, competenţa lingvistică, în particular, limba vorbită de celălalt,
fapt care este element-cheie în interacţiunea interculturală. Concomitent, se presupune
competenţa nonverbală, care ar

facilita înţelegerea

comportamentelor nonverbale ale

partenerului de interacţiune, precum şi capacitatea de a produce comportamente care însoţesc
mesajul verbal. Astfel, dimensiunea relaţională interpersonală a interacţiunii este destul de
valoroasă.
Prezentarea de sine adecvată se axează pe cantitatea optimă de informaţie despre sine,
pe care individul o furnizează intenţionat pe parcursul interacţiunii. În funcţie de context, diferă
cantitatea şi conţinutul de informaţie optimă pentru adecvare; de asemenea şi problemele
propuse pentru a fi abordate într-o polemică, în funcţie de gradul de intimitate, poziţiile în
ierarhia socială a partenerilor de interacţiune. Prezentarea de sine adecvată oferă celor care
interacţionează posibilitatea să estompeze anxietatea, indispensabilă unei situaţii interculturale
şi, de asemenea, asigură un grad mai înalt de personalizare într-o relaţie.
Gestiunea interacţiunii se pretează la capacitatea de a iniţia şi de a finaliza

o

conversaţie într-un design adecvat, de a modela o conversaţie, evitînd o prevalare verbală a
unei persoane versus celelalte. Dacă în anumite culturi se acceptă faptul şi este firesc că mai
multe persoane îşi pot permite concomitent să vorbească, în alte culturi acest lucru este
totalmente inadmisibil; este inadecvat să întrerupi o persoană.
Conceptul de bază care fundamentează teoria elaborată de către Berger G. şi de către
Calabrese D. în 1975 [apud, 176] vizavi de comunicarea interpersonală are drept reper
incertitudinea. Conceptul nominalizat anterior a fost ulterior extins de către Gudycunst W.
asupra comunicării interculturale. Acesta este abordat în aceeaşi accepţie şi de către savanţii
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Koester J. şi Lustig M. (1993). Gudycunst W. achiziţionează de la Berger G. conceptele
incertitudine predictivă şi incertitudine explicativă. Savantul face distincţia dintre noţiunile de
incertitudine cognitivă şi incertitudine comportamentală. În momentul de prim contact cu o
persoană necunoscută, sesizăm incertitudinea cognitivă în ceea ce priveşte
sentimentele acestuia, dar

valorile şi

avem destulă certitudine comportamentală, în situaţia în care

deţinem grile culturale, care ne vor ghida ulterior comportamentul într-o interacţiune cu un
străin.
Echivalentul afectiv al incertitudinii, condiţionat de excepţionalul interacţiunii, este
anxietatea, sentimentul de disconfort, nelinişte, tensiune, îngrijorare; sentiment sesizat în
circumstanţe caracterizate prin excepţionalul lor şi care poate provoca anticiparea unor
rezultate malefice ale interacţiunii. Apare într-o mai mare măsură în interacţiunile intergrup,
decît în cele intragrup. Anxietatea, în linii generale, se estompează lent în măsura în care
cunoaştem tot mai mult persoanele cu care interacţionăm şi corelează defavorabil cu gradul de
predictibilitate a comportamentului celuilalt. Aceasta niciodată nu este total decisivă, dar
variază, dat fiind existenţa dialecticii între încredere şi frică. Conform teoriei AUM, există un
prag minim de toleranţă versus incertitudine şi anxietate, sub pragul minim relaţia pierde orice
sens. Depăşirea pragului instalează o interacţiune care devine labilă şi ameninţătoare.
Modelul AUM, totodată, se fundamentează pe incertitudine, anxietate, eficacitate a
comunicării, priză de conştiinţă.
Conceptul de priză de conştiinţă. În situaţia în care se manifestă o reacţie imprevizibilă
din partea celuilalt şi nu mai putem implementa, fără a medita, modelele proprii, luînd în
consideraţie nivelul redus de probabilitate, ca persoana angajată în discuţie să reacţioneze în
modul considerat de noi ca fiind adecvat, este indispensabilă iniţierea în modul de a gîndi şi de
a acţiona al persoanei respective, în modul de a se comporta sau de a comunica. Este necesar de
actualizat categoriile şi modelele depăşite de comportament cu categorii recente,
particularizate. Conştientizarea comunicării asigură o deschidere eficientă pentru noul
informaţional.
În definirea competenţei interculturale, Wiseman R. se axează pe trei dimensiuni:
competenţa cognitivă (abilitatea de a se iniţia în cultura şi în limba persoanei cu care se
interacţionează, abilitatea de a înţelege istoria, instituţiile, concepţiile asupra lumii, credinţele,
moravurile, normele, regulile de relaţionare), competenţa afectivă (abilitatea de adaptare
interculturală prin implicarea competenţelor emotive şi a celor motivaţionale, disponibilitatea
de a empatiza) şi competenţa operaţională (abilitatea persoanei de a se comporta într-o
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manieră anumită, de a experimenta conduite interculturale pozitive, de a combina conduitele
verbale şi nonverbale etc.). [196]
Abilitatea de a deţine valori interculturale sau competenţa interculturală presupune
prezenţa unui proces de învăţare, care tinde să acopere două obiective:
-

extinderea abilităţii de percepţie a tot ceea ce este străin. Această abilitate conţine
capacitatea individului de a-şi aprecia propriile certitudini şi a trăi nesiguranţa generată de
imposibilitatea de a

intercala în grile prestabilite de lectură tot ceea ce este străin.

Situaţiile frecvente ambigue dictează stări de nesiguranţă din cauza imposibilităţii de a
reacţiona

în mod firesc şi acceptabil. Se recomandă asigurarea şi privilegierea prin

educaţie a unor astfel de deschideri şi materializarea eficientă a acestora;
-

disponibilitatea de a accepta pe altcineva ca fiind un altul. La o eventuală interacţiune cu
străinii sunt două posibilităţi eronate de a acţiona: prima vizează
diferenţei şi

nerecunoaşterea

refuzul de acomodare cu un altul; a doua vizează mecanismul de

recepţionare pe un altul ca fiind malefic, de a percepe cu rezerve,

temere sau cu

agresivitate. [116]
Avînd drept reper cunoştinţele, capacităţile şi atitudinile, Cucoş C. propune o nouă
tratare a conceptului de competenţă interculturală:
a) cunoştinţe: iniţierea în mediul social apropiat şi în caracterul specific al relaţiilor sociale,
implementate în ariile interpersonale şi intergrupale; însuşirea contextului axiologic al culturii
proprii şi al culturilor străine, acceptate ca rezultat al influenţelor continue cu caracter de
aculturaţie; cunoaşterea modului de interacţiune a raporturilor interculturale în scopul evitării
tendinţelor etnocentriste, discriminatorii, xenofobe;
b) capacităţi: aprecierea raţionamentelor (a caracterului lor benefic sau malefic, de coeziune
sau

de

separare,

autostereotipurilor

constructiv
şi

sau

distructiv);

heterostereotipurilor

şi

analiza
modul

în

modului

de

manifestare

care

acestea

a

influenţează

comportamentele în raport cu reprezentanţii culturilor străine; autoanaliza eficientă şi
autocontrolul situaţiilor şi conduitelor personale, cu scopul corecţiei ulterioare a manifestărilor
nefavorabile în mediul social intercultural; comunicarea interculturală; adaptarea mesajului la
contextul sociocultural;
c) atitudini: afirmarea unei poziţii cetăţeneşti juste, de combatere a atitudinilor şi
comportamentelor de ignorare, de diminuare a importanţei şi de discriminare a culturilor
eterogene, promovînd toleranţa interculturală şi cooperarea reciprocă. [28, p. 43]
Peretti A. [177, p. 37-38] face o clasificare a competenţelor, specificînd trei niveluri:
1. Nivelul cognitiv:
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•

Cunoaşterea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

•

Reexaminarea (revederea) cunoaşterii în şcoală prin: abordări etnocentrice minimalizate;
prin estomparea

de prejudecăţi; deschidere internaţională, punerea în evidenţă a

semnificaţiilor pe care le comportă comunicarea şi interdependenţele.
•

Cunoaşterea şi asigurarea condiţiilor de comunicare a grupurilor etnice minoritare în
limbile materne;

iniţierea unor abordări disciplinare, care se referă la constituirea

identităţilor individuale şi colective.
2. Nivelul de abilităţi şi de aptitudini deţinute:
•

Cultivarea

abilităţii de comunicare

interculturală, a aptitudinii de comunicare, de

relaţionare cu alteritatea.
•

Cultivarea spiritului critic versus identitatea proprie, raţionalizarea propriului univers
relaţional.

3. Nivelul modelelor educative:
•

Implementarea unui sistem educaţional cooperativ, care să includă multiple dimensiuni
spirituale ale comunităţii.

•

Crearea de premise în asigurarea de egalităţi ale şanselor pentru indivizi şi comunităţi,
documentate prin strategii şi prin politici coerente.

•

Deschiderea către internaţionalizarea informaţiilor achiziţionate din diferite civilizaţii,
antice şi actuale.
În structura competenţelor interculturale, Nedelcu A. include următoarele elemente:



atitudini: curiozitate culturală; deschidere către ceilalţi; aplecare spre combaterea opiniilor
stereotipe despre alte grupuri şi despre cel propriu;



cunoştinţe privind diversele grupuri culturale, privind „produsele” şi practicile specifice
din propria cultură sau a altora, privind procesele generale de interacţiune socială, la nivel
macro- şi micro-;



abilităţi de interpretare şi de relaţionare: interpretarea echilibrată a unui eveniment
aparţinînd unei culturi; explicarea şi corelarea adecvată a unor astfel de elemente cu cele
aparţinînd propriei culturii;



abilităţi de interacţiune şi de descoperire: capacitatea de a recepta noi elemente şi practici
specifice altor culturi; de a opera cunoştinţe, atitudini, abilităţi în condiţiile limitative ale
comunicărilor şi interacţiunilor reale;



abilităţi de reflecţie şi de evaluare critică pe baza unor criterii, perspective, practici şi
produse ale culturii proprii şi ale alterităţii. [50]
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Structurată în acest mod, competenţa interculturală evaluează lent, gradat, fiind
condiţionată direct de cunoaştere şi de extinderea experienţelor culturale, de efortul personal,
de disponibilitatea fiecărei persoane de a se aprecia critic şi de a-şi depăşi prejudecăţile.
În final, acest demers evolutiv de deschidere către alteritate include un ansamblu de
elemente interiorizate şi încorporate funcţional personalităţii. Drept consecinţă, persoanele
competente intercultural au reacţii fireşti, măsurate adecvat faţă de diversitatea culturală, pe
care o percep fără funcţionări sau etichetări categoriale nefondate de tipul prejudecăţilor şi al
stereotipurilor.
Într-o tentativă de sintetizare a celor afirmate anterior, putem menţiona că:
•

Cultivarea competenţei interculturale vizează pe oricine – minoritari şi majoritari.

•

Competenţa interculturală este indispensabilă tuturor contextelor sociale – de la „universul
mic”, familie, grupul de prieteni, clasa de elevi, şcoală / universitate, comunitate pînă la
interacţiunile între etniile unei ţări sau între culturile lumii.

•

Competenţa

interculturală

se

formează

gradat,

lent

şi

solicită

estomparea

etnocentrismului, a prejudecăţilor şi cultivarea obiectivităţii faţă de alte culturi.
•

Competenţa interculturală se axează pe o bună competenţă culturală, deschiderea faţă de
ceilalţi fiind bazată pe contemplarea propriei identităţi; pe întrebări de tipul „cine sunt
eu, familia mea, grupul din care fac parte?”, „care este istoria mea personală, a numelui
meu, a culturii mele?”, care trebuie să coreleze cu un răspuns adecvat, pentru a constitui,
ulterior, un suport veritabil în eventualele interrelaţii.

•

Eficienţa abordărilor interculturale se reflectă nu numai în deschiderea către ceilalţi, ci şi
în măsura în care minoritarii, de exemplu, îşi consolidează stima de sine, îşi dezvoltă
încrederea şi mîndria în forţele proprii, în propriile valori.

•

Interculturalismul nu anulează patriotismul, ci din contra, îl susţine, nu presupune
pierderea culturii proprii în interacţiunile cu celelalte culturi, ci dimpotrivă – consolidarea
acesteia.

•

Interculturalismul nu înseamnă contemplarea pasivă a culturilor, ci presupune acţiune,
participare, implicare.

•

Interculturalismul îşi găseşte eficienţa în identificarea benefică a punctului de echilibru,
egal situat între xenofobie şi etnocentrism şi valorificarea lui plenară, ca o experienţă
concretă a interconexiunilor zilnice.

•

Interculturalismul se exprimă prin echilibru, obiectivitate şi prin realism, exagerările
nefiindu-i deloc favorabile; alunecarea pe una din extreme – de exemplu, căutarea „cu
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lupa”, ca un scop în sine, a diferenţelor sau ignorarea lor totală, prin ştergere sau prin
nivelare, reprezintă, în mod evident, reacţii neproductive.
2.4.

Concluzii la capitolul 2

Avînd drept reper analiza bazelor teoretice ale educaţiei interculturale, ne permitem să
deducem următoarele:
1. Cultura, ca un ansamblu de valori, tradiţii, credinţe, constituie conţinutul de bază al educaţiei
interculturale. În acest sens, educaţia este privită ca proces de transmitere a valorilor culturii
între generaţii şi între comunităţi.
2. Interrelaţiile educaţie şi cultură sînt privite atît din perspectiva teoretico-conceptuală, cît şi
din perspectiva praxiologică, întrucît acţiunile educaţionale îşi propun să dezvolte mecanisme
de influenţare pozitivă a omului, care valorizează dimensiunile şi semnificaţiile mediilor
cultural-educative.
3. Fundamentele psihologice ale educaţiei interculturale se axează pe definiţiile clasice ale
personalităţii ca o construcţie socioculturală. Organizarea socioculturală permite indivizilor
să stabilească raporturi, să identifice cauze şi să reprezinte logic mediul cultural. În acest
sens, interacţiunea, favorizată de un anumit context intercultural, generează procese cognitive
şi afective performante, care, la rîndul lor, conduc la un comportament intercultural adecvat.
4. Fenomenul socializării şi al reprezentărilor sociale prezintă o dimensiune a realizării
interculturalităţii, prin achiziţionarea normelor interculturale şi prin dobîndirea conştiinţei de
sine şi a sentimentului de apartenenţă la o identitate culturală.
5. Fundamentele pedagogice ale educaţiei interculturale se prezintă prin:
•

definirea educaţiei interculturale ca o educaţie a relaţiilor interpersonale care implică
interferenţa unor culturi diferite;

•

sistemul de competenţe interculturale, care include componentele: motivaţie, cunoaştere,
abilităţi (cunoştinţe, capacităţi, atitudini);

•

sistemul pedagogic de formare a competenţelor interculturale la studenţi: strategii, metode,
tehnici.
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3. POZIŢIONĂRI CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE ALE EDUCAŢIEI
INTERCULTURALE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR
3.1. Concepţia educaţiei interculturale a studenţilor în cadrul învăţămîntului superior
Sistemul de repere în fundamentarea concepţiei educaţiei interculturale în învăţămîntul
superior presupune analiza tendinţelor atestate în educaţia interculturală, niveluri naţional şi
internaţional, abordările psihologică, sociologică şi pedagogică ale acestui aspect al educaţiei. Un
ansamblu de noţiuni, idei, concepte, principii fundamentează tipul de concepţie. Se poate
identifica o logică în stabilirea şi în definirea potenţialului conceptual al educaţiei interculturale.
Avînd drept reper diverse puncte de vedere, putem conchide că conceptul-cheie al paradigmei
analizate şi sintetizate îl constituie înseşi noţiunile de interculturalitate, educaţie interculturală,
învăţare interculturală.
În opinia noastră, educaţia interculturală reprezintă un sistem de principii şi de
experienţe educaţionale orientate spre formarea prin şi pentru diversitate culturală, dat fiind
faptul că este un garant în promovarea valorilor interculturale.
În documentele şi în programele Consiliului Europei este propus, consolidat şi utilizat
preponderent termenul învăţare interculturală.
Acest concept are tangenţe de semnificaţii şi de aplicare în perspectivă cu educaţia
interculturală, fiind definit drept o abordare ce „implică dezvoltarea unei ample deschideri faţă
de alte culturi, aprecierea diversităţii culturale, depăşirea stereotipurilor culturale şi a
etnocentrismului”. [138, p. 37] Fennes H. nominalizează următoarele obiective, ca fiind cele pe
care învăţarea interculturală îşi propune să le promoveze:
•

„depăşirea etnocentrismului, ceea ce implică o conştientizare a faptului că percepţiile
asupra alterităţii sunt influenţate de experienţele acumulate şi de specificul propriului fond
cultural;

•

dobîndirea abilităţii de a empatiza cu alte culturi, ceea ce implică deschidere faţă de
alteritate şi eliminarea sentimentelor de „frică de străin”;

•

dobîndirea capacităţii de a comunica transfrontalier, ceea ce înseamnă existenţa unui bagaj
lingvistic complex, bi(pluri)lingv;

•

dezvoltarea de mijloace de cooperare dincolo de frontierele unei culturi”. [138, p.43]
Totuşi sferele de acoperire a celor două concepte impun prezenţa unor diferenţe, mai mult

sau mai puţin vizibile. Acestea se referă, în special, la mecanismul de aplicare a învăţării
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interculturale în sectorul educaţiei nonformale în condiţiile în care educaţia interculturală
devine, prin comparaţie, mai mult o pedagogie ameliorativă a şcolii, cu efecte ulterioare în
social. În consecinţă, învăţarea interculturală are din start o extindere necanalizată imediat spre
şcoală şi este destinată tuturor. Conceptele interconexează, sunt interdependente, generîndu-se
unul pe celălalt, iar comportamentele interculturale, învăţate şi aplicate, sunt rezultate dezirabile
în fiecare demers care are în vizor instruirea pentru o lume plurală.
Conceptele şi noţiunile care vizează educaţia interculturală sunt susceptibile a fi clasificate în
diferite categorii posibile, configurate schematic şi bazate pe o logică disjunctivă.
Prima se referă la o ordonare a hărţii cîmpurilor conceptuale-cheie, în educaţia
interculturală, clasificate în categorii posibile, redate schematic, cu reprezentări fie pentagonală,
fie circulară, fie combinaţii bi- sau tridimensionale. Din considerente pragmatice, oferim doar o
nominalizare a acestora, fără a propune o ierarhizare:
a)

Concepte exprimînd stări emoţionale: acceptare/apropiere; afinitate; comunicare
afectivă; convieţuire; implicare; intimitate; trăire; sensibilitate; simţ comun etc.

b)

Concepte exprimînd stereotipuri comportamentale: asimilare forţată; autoritarism;
conservatorism; clivaj; culpabilizare; discriminare; elitism; etichetare; exclusivism;
hegemonie;

ierarhie;

izolare;

polarizare;

privare;

rasism;

supra/subestimare;

singularizare; stigmatizare; superioritate; xenofobie; xenomanie etc.
c)

Concepte cu încărcătură psihosocioculturală: consens; cooperare; enculturaţie;
expectaţie; meditaţie; reconciliere; recunoaştere; rezolvare de conflicte; roluri;
schimburi; socializare; transculturaţie etc.

d)

Concepte cu valenţe ecopsihologice: acord fin/armonie; ascultare reciprocă; echilibru;
empatie; diferenţă; diversitate; integrare; interdependenţă; reciprocitate; solidaritate;
stimă de sine etc.

e)

Concepte exprimînd simboluri / valori pentru codurile/limbajele culturale: acces;
alteritate; alternativă; „bias” lingvistic; comunicare; discontinuitate; explicit/implicit;
conştiinţă; decizie; experienţă globală; globalizare; identitate; partimoniu; prestigiu;
putere funcţională deschisă; transculturalitate.

f)

Concepte cu valoare axiologic-socială: echitate, egalitate, cetăţenie; civilizaţie;
dezvoltare personală; dreptate; drepturi; libertate; normă; opţiune; pluralism; respect;
responsabilitate; toleranţă; umanism.

g)

Concepte reflectînd norme şi metodologii instituţionale: catalizatori; consiliere; dialog;
feedback; formare/formatori; indicatori; instruire; incluziune; interdisciplinaritate
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curriculară; legislaţie; management; mediere; pachet metodologic; politici; programe /
proiecte; reţea; standarde de calitate; strategii (de grup).
h)

Concepte exprimînd competenţe, stil, conduite: calitate; competenţă; constructivism;
convingeri;

creaţie;

interactivitate;

învăţare

socială;

potenţialitate

formativă;

reflectivitate; stil de cunoaştere, de viaţă, de comunicare, de relaţionare; valoare
adăugată; valorizare.
În educaţia interculturală şi în construirea cadrului conceptual, important este
prezentarea dihotomică prin discriminarea teoretică a unui cuplu de noţiuni. De exemplu:
multiculturalitatea – interculturalitatea. [8, pag. 181]
MULTICULTURALITATEA
•
•
•
•

INTERCULTURALITATEA

Principiul de bază: domină multiplul, •

domină emergenţa, unitatea în diversitate,

identitatea prin afiliere, dependenţa.

cooperarea, interdependenţa.

Natura

descriptivă, •

conceptului:

convenţională, mărci separate, tradiţională.

procesuală.

Codul de bază: natural, experienţial, •

cod experienţial reglat, armonizat, trăire

social, distinct trăit.

asumată prin reglementare.

Focalizarea

comparată, •

analizei:

contrastivă, adiţională, mozaic.
•

Stil:

diversitate

prin

Învăţarea:

multilingvism, •

unitate prin diversitate în inter-etnic,
lingvistic, ecumenic.

behavioristă, •

cognitivă,

observativ-modelatoare,

tematic integrativă, constructivă, sintetic
explorativă.

multietnic, plurireligios.
•

narativă, integrativă, dinamică, modernă,

cu

ierarhie

multiplă, reproductivă.

socio-cognitivă

şi

metacognitivă

prin

cooperare consensuală, reciprocă şi cu
nuclee

de

inteligenţă

emoţională

şi

spirituală.
•
•

Motivaţii: tranzacţionale, interese de grup, •

negociere/mediativă,

intrinsece, competitive.

intrinsece, cooperante.

Practici

comunitare:

utilitare,

vecinătate

uşor
bună,

polarizate, •

deliberat

acceptarea

coordonare,

identităţii ontogenetice.

reconciliante,

nonindiferenţă,

stimulative,
opţiuni

solidaritate,

libere,
consens,

psihosociogeneză

a

identităţii.
Mişcarea interculturală, curriculumul intercultural, procesul de educaţie interculturală
şi angajamentul intercultural sunt patru dimensiuni praxiologice care fundamentează
conceptualizarea educaţiei interculturale.
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Mişcarea interculturală se axează pe garantarea egalităţii în şansele educaţionale, pe
asigurarea principiului de echitate între diferitele grupuri socioculturale. În particular, se
monitorizează modificarea climatului universitar prin redimensionarea curriculumului ascuns
(calificative folosite pentru studenţi, asigurarea disciplinei în mod discriminatoriu, selectarea
studenţilor pentru diferite activităţi etc.)
Abordarea interculturală a curriculumului

vizează cunoaşterea şi înţelegerea

diferenţelor culturale şi utilizarea elementelor de civilizaţie ale fiecărui grup sociocultural
minoritar sau nu. Aceasta este perspectiva, care integrează dimensiunile multietnice şi globale
între caracteristicile definitorii ale curriculumului tradiţional, în structurarea actuală; în pofida
faptului că

curriculumul-nucleu nu pune la dispoziţie constituente (noţiuni)

suficiente de

interculturalitate, sunt totuşi realităţi oportune în reliefarea unor experienţe de învăţare
multiculturală.
Procesul de educaţie interculturală se axează pe abilitatea de a percepe şi de a înţelege
actul de negociere indispensabil diversităţii culturale, specifică, la rîndul său, diferitelor
naţionalităţi sau grupuri etnice. [19] Pentru a fi acceptaţi într-un mediu cultural diferit, este
inacceptabil ca indivizii să-şi renege sau să-şi respingă propria identitate culturală, ci, din contra,
aceştia pot fi factori viabili de negociere interculturală, de valorificare a diversităţii, de acceptare
şi de implementare benefică a diferenţelor.
Angajamentul cultural are în vizor orientarea definitorie de eradicare a unor manifestări
extremiste – rasism sau oricare altă formă de discriminare – prin formarea unor valori şi atitudini
adecvate. O poziţie notabilă în acest aspect de promovare a interculturalităţii este cea expusă de
North D. – „instituţiile sunt importante, dar atitudinile sunt şi mai importante”; aşadar este o
„alfabetizare etnică” sau, mai complet, „o alfabetizare culturală ce presupune aderarea
individului la acest mod de vieţuire socială”.
Dintre principiile generale care însumează toate aceste dimensiuni, deducem trei,
considerate fundamentale în procesul de asigurare a eficienţei educaţiei interculturale:
•

Principiul caracterului comprehensiv-integrator al schimbărilor. Conform acestui
principiu, modificările generate de o politică care promovează interculturalitatea trebuie să
aibă în vizor toate elementele sistemului (de la resursele umane pînă la cele didactice, de la
curriculum, metode de predare / învăţare şi de evaluare a experienţelor zilnice pînă la
formarea instituţionalizată a profesorilor, de la interacţiunile din aulă pînă la schimbări de
mentalitate). Aşadar, această modificare

a interculturalităţii în educaţie trebuie să se

ajusteze benefic la toate nivelurile sistemului – de la cel decizional pînă la nivelul universitar,
inclusiv pînă la nivelul grupei de studenţi.
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Nieto S. oferă o sugestie relevantă a modificărilor necesare la acest ultim nivel (de altfel,
cel mai important). La întrebarea ce schimbări ar trebui de atestat în grupa de studenţi, drept
rezultat al aplicării unei bune politici în domeniul interculturalităţii, dînsa răspunde astfel:
„Pentru unele instituţii, probabil, înseamnă renunţarea la segregare pe criterii etnice, care în mod
inevitabil, favorizează unii studenţi în defavoarea altora. Înseamnă, de asemenea, că structura
întregii instituţii se va schimba, ceea ce presupune un efort pentru ca personalul didactic să
reprezinte adecvat diversitatea culturală a societăţii, presupune că toţi studenţii vor beneficia de
metode didactice diferite de cele tradiţionale; curriculumul va fi transformat şi va include istorii,
puncte de vedere cît mai diferite; problemele considerate periculoase vor fi discutate în aulă, iar
studenţii vor fi încurajaţi să reflecteze critic; manualele şi celelalte auxiliare didactice vor
reflecta o perspectivă pluralistă. Reprezentanţii comunităţii vor fi o prezenţă mult mai vizibilă în
instituţie; profesorii şi studenţii vor lucra împreună, pentru a structura un curriculum motivant şi
multicultural”. [174, pag. 214]
Principiul abordării multiaspectuale de promovare a interculturalităţii. Este ceea ce

•

Crişan A. [26] numeşte „strategii-secţiune de aur”, care să încurajeze infuzia viziunii
interculturale în toate sectoarele relevante ale societăţii, sancţionînd practicile care contravin
unei asemenea viziuni.
Principiul asumării responsabile a schimbărilor propuse. Pentru a înţelege alteritatea şi

•

diversitatea, acest principiu reprezintă un element-cheie al oricărei schimbări în domeniu, în
pofida faptului că este dificil de definit în politica educaţională şi dificil de operaţionalizat.
Defectivă de acest principiu, orice politică interculturală, oricît de bine ar fi gîndită şi
promovată, este ineficientă şi inutilă. Situaţia este explicată prin faptul că statutul de profesor
intercultural, solicită inevitabil şi în mod obligatoriu unui cadru didactic existenţa statutului
de o persoană interculturală. Drumul spre alteritate începe cu propria identitate, însoţit de
obiectivitatea neiertătoare a autoanalizei, de o disponibilitate reală de ieşire din tipare
rutiniere, pentru a acţiona dincolo de zona comodă, pentru a empatiza, pentru a vedea dincolo
de aparenţe; iată motivul de ce această abordare este dificilă, greu de construit şi de
consolidat. Conceptualizarea educaţiei interculturale include mai multe aspecte, este
plurinivelară şi amplu incluzivă; ea vizează concomitent mai multe direcţii de dezvoltare,
printre care menţionăm:
-

restructurări legislative, în sensul compatibilizării totale a cadrului juridic cu principiile
interculturalismului (elaborarea unei strategii naţionale care să susţină consolidarea
relaţiilor interculturale, corelarea reglementărilor la nivel de sistem);
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-

dezvoltarea de platforme de cercetare şi reflecţie teoretică viabile, ca suport funcţional
pentru politici şi pentru practici;

-

restructurări curriculare de anvergură, în scopul de a integra realist şi creativ diversitatea
culturală în conţinuturi, materiale, metode, forme de evaluare, organizarea stilurilor de
predare / învăţare, de a înlătura laturile etnocentriste din curriculumul oficial şi optica
majorităţii;

-

reorganizarea reţelei universitare, pentru a favoriza schimburile culturale reciproce între
diferitele grupuri, concomitent cu susţinerea prezervării identităţii culturale a fiecăruia în
parte;

-

dezvoltarea de strategii şi de programe care să favorizeze egalizarea şanselor de acces şi
reuşită în rîndul tuturor studenţilor;

-

dezvoltarea de programe structurale de întărire a capacităţii educaţionale a tuturor
actorilor din sistem pentru ca aceştia să fie capabili să promoveze adecvat interculturalitatea
(inventarierea dimensiunilor metodologice, atitudinal-comportamentale ale unui profesor
„competent intercultural”, restructurarea programelor de formare iniţială, pentru a include
cursurile de educaţie interculturală pentru cei care se pregătesc să fie cadre didactice,
reorganizarea formării continue din aceeaşi perspectivă etc.).
În concluzie, afirmăm că succesul demersului intercultural este determinat de

exigenţa elaborării unui „contract de asociere" în jurul unui set de valori fundamentale
comune, pentru care actorii comunităţilor „în prezenţă" să se angajeze.
Responsabilităţile acestor actori, aici profesori ai cadrului universitar, sunt dificil de
acoperit, dat fiind faptul că valorile fundamentale pentru aceştia sunt diferite sau sunt marcate de
un trecut dureros, plin de vicesitudini. În acest context, acceptarea diversităţii sau, mai mult
decît atît, promovarea şi apărarea diversităţii, ar putea fi sesizată drept o ameninţare pentru
propriile valori, ar putea declanşa sentimentul de pierdere, de dizolvare a acestora, de disoluţie.
Principiul de excludere a conflictului sau a contradicţiei prin crearea unei soluţii comune, pe
care reprezentanţii comunităţilor să o admită în cunoştinţă de cauză, va reprezenta opţiunea
interculturală.
Contradicţiile semnificative existente în sistemele de valori este un imperativ pentru
proiectul intercultural. Condiţia acestei confruntări este dispoziţia actorilor de a adopta o
atitudine reflexivă faţă de propria cultură şi de a se rearticula cu aceasta într-o manieră
autonomă sau chiar de a accepta cu deplină onestitate posibilitatea de a ajunge la formaţiuni
culturale şi identitare noi. Este inadmisibil de a categorisi această situaţie drept o trădare la
adresa grupului de origine, ci trebuie percepută drept dovadă că asocierea actorilor care
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coabitează pentru un set comun de valori este un cadru de creativitate culturală, de
implementare a practicilor sociale şi educaţionale în noi fenomene comune. Dacă efortul
educaţional de convingere nu se bucură de un succes deplin, regulamentul modelului democratic
funcţionează şi în acest caz, ceea ce determină faptul că radicalii comunităţilor convieţuitoare
sunt puşi în situaţia de a accepta deciziile democratice; la baza comportamentului lor să nu stea
doar convingerile proprii.
Pentru a încerca obţinerea unui acord cît mai larg într-o abordare educaţională, prima
etapă indispensabilă iniţiativei interculturale este dialogul. Miza abordării educaţionale este
aceea de a asigura respectarea diferenţelor culturale pentru a oferi actorilor sentimentul
benefic în recunoaşterea apartenenţei lor, în cadrul unui sistem de atitudini, autorizînd
depăşirea lor. Operarea acestei mişcări este similară cu cea a desacralizării culturilor şi a
identităţilor conservatoare

şi

furnizează

o informaţie corectă din punct de vedere

antropologic.
Diferenţa culturală este semnificativă în procesul de abordare educaţională, percepută ca
fiind deschisă şi nu ca fiind închisă şi ca repliere asupra propriei culturi, nu ca un cadru de
afişare.
Elementele indispensabile oricărui proiect intercultural sunt realitatea faptelor, descrierea
obiectivă şi cea ştiinţifică, dinamica comunicării în cadrul societăţii civile vizate, interacţiunile
care înseamnă fie cultivarea reciprocă a comunităţilor solidare, fie consolidarea raporturilor de
respingere şi de impunere a dominaţiei unei comunităţi asupra alteia, deoarece nu există un
etalon sau un model viabil de interculturalitate, indiferent de condiţiile existente într-un anumit
spaţiu.
Totuşi este vădit faptul de valorificare a abordării educaţionale a interculturalităţii care,
dincolo de diversele particularităţi, solicită necesitatea implementării următorului exerciţiu:
•

recunoaşterea diversităţii de reprezentări şi de valori;

•

interacţiunea între diversele reprezentări şi instanţe valorice;

•

schimburi între persoane şi grupuri, ale căror valori sunt diverse, multiple şi, adesea,
părtinitoare;

•

descentrarea, deconstrucţia viziunii egocentrice, etnoculturale ca bază a interacţiunilor
sociale;

•

comunicarea interculturală, ca bază a dinamicilor sociale, a viziunii vii şi sănătoase asupra
identităţilor ca formaţiuni evolutive rezultînd din contactele culturale.
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Este relevant faptul că uzajul semantic al termenului intercultural din acest punct de
vedere se referă la o construcţie care să amelioreze datele multiculturale ale terenului investigat,
în care interacţiunile nu sunt absente sau excluse din principiu, şi nu sunt puse în evidenţă
explicit, nu sunt constitutive conceptului. Mai mult decît atît, realitatea arată uneori că
multiculturalul poate fi doar o juxtapunere de culturi.
Excluderea violenţei, a agresiunii de orice fel, a manifestării în daună sau împotriva
alterităţii sunt reflectate de dimensiunea interacţionistă a interculturalului. Pe lîngă aceste
elemente de remediere socială, abordarea educaţională a interculturalului este întotdeauna
creatoare, favorizează împrumuturi culturale, transformări şi îmbogăţirea factorilor participanţi
la relaţie. Întru promovarea şi instituirea unui astfel de tip de relaţii adecvate, universitatea şi
alte instanţe sociale cu funcţiuni educative ar trebui să-şi asume responsabilitatea în ceea priveşte
distrugerea stereotipiilor culturale nocive ale actorilor comunităţilor în contact, deoarece acestea
orientează judecata şi conduitele actorilor, marchează cotidianul. De asemenea, documentul
Consiliului Europei referitor la Drepturile culturale este un cadru autentic al construcţiei unei
relaţii sociale sănătoase care indică, de altfel, că abordarea educaţională a interculturalităţii este o
necesitate în condiţiile în care două sau mai multe comunităţi cu:
•

referinţe culturale incontestabile;

•

o memorie colectivă;

•

o istorie de durată;

•

tradiţii proprii;

•

capital cultural propriu şi voinţa de a prezerva şi de a dezvolta acest capital cultural,

trebuie să-şi asume drepturi şi responsabilităţi faţă de proprii săi actori, dar şi faţă de actorii
comunităţii convieţuitoare şi faţă de societate în general.
Pentru ca abordarea educaţională să aibă o bază conceptuală, problema drepturilor şi
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. [174]
În continuare, considerăm că sunt trei condiţii extrem de importante care fac parte din
paradigma conceptualizării interculturalităţii:
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1.

Declararea, de către fiecare comunitate, a capitalului cultural obiectiv considerat sursă a
identificării şi care trebuie prezervat, dezvoltat şi utilizat.

2.

Respectarea drepturilor subiective şi a libertăţilor membrilor săi şi recunoaşterea aceloraşi
drepturi şi obligaţii pentru celelalte comunităţi şi membrii acestora.

3.

Acceptarea controlului extern necesar garantării drepturilor şi a obligaţiilor asumate.
Aceste condiţii, 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.
În realizarea educaţiei interculturale, criteriile de succes se includ în contextul concepţiei:
1. asigurarea unui echilibru între diferitele finalităţi majore ale educaţiei (scopuri culturale,
profesionale de calificare, sociale, de dezvoltare personală);
2. asigurarea de oportunităţi pentru comunicare şi pentru cooperare, chiar între grupuri
diferenţiate;
3. asigurarea de şanse egale de educaţie (participarea la interacţiunile în grupuri, 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. [200]
3.2. Proiectul instituţional de educaţie interculturală
Proiectul instituţional elaborat în baza concepţiei de educaţie interculturală reprezintă o
strategie şi un ansamblu de activităţi şi de acţiuni cu referire la dimensionarea curriculei
universitare prin inserţie, corelare şi prin 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. 3.1).
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Proiectul instituţional „Educaţia interculturală a studenţilor în
cadrul Universităţii de Stat 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. 3.1. Structura Proiectului instituţional al educaţiei interculturale
3.2.1. Proiectarea cross-curriculumului educaţiei interculturale
Una dintre cele mai frecvent utilizabile modalităţi de instruire care penetrează rigiditatea
şi orientarea excesiv de academică a disciplinelor / cursurilor tradiţionale, explorînd şi
interacţionînd cu lumea complexă este cross-curriculumul. Această modalitate de abordare a
curriculumului, prin introducerea / integrarea temelor cross-curriculare, presupune:
•

posibilitatea de a depăşi „limita” disciplinară atît pentru profesori, cît şi pentru
elevi/studenţi;

•

deschiderea către o lume reală, către o viaţă particulară, trăită de cei ce studiază;

•

promovarea unei concepţii promotoare versus predare / învăţare, în care elevul/studentul
este actor activ şi deţine un rol major, fiind implicat pe deplin în procesul de proiectare şi
de derulare a propriilor experienţe de învăţare;

•

valorificarea unui spectru larg extins de teme / probleme, care frecvent sunt axate pe
realităţi din viaţa socială, pe competenţe, pe valori necesare tinerilor, pentru a se afirma
cu succes în viaţa personală, profesională şi socială.
În funcţie de scop, identificăm trei tipuri de teme cross-curriculare:

•

tematica-pretext:

nerelevante nouă înşine, ca ansamblu de conţinuturi tematice, dar

utilizate ca platformă pentru a crea conexiuni. Aceste teme reprezintă „un lanţ” creat în
mintea elevului / studentului, care are drept scop cumularea cunoştinţelor învăţate separat
la diverse discipline de studiu.

95

•

tematica-suport:

sunt utilizate pentru a fi drept suport în

cultivarea unor abilităţi

integrate, procesul de formare / dezvoltare a cărora depăşesc conţinuturile unei anumite
discipline.
•

tematica-context: creează condiţii adecvate care asigură şi facilitează accesul elevilor /
studenţilor la explorarea unei probleme / provocări a lumii în care trăiesc, în acest context,
ale diversităţii culturale şi ale educaţiei interculturale.
Curriculumul reprezintă una dintre cele mai vizate zone de dezvoltare şi de redimensionare
interculturală, în rezultatul sintezei de ansamblu al abordărilor, proceselor educative şi al
experienţelor de învăţare, parcurs de elevi / studenţi.
În accepţia sa largă, curriculumul intercultural este preocupat nu numai de tematici

cross-curriculare, ci şi de modul în care acestea vor fi predate / învăţate într-un context
intercultural anumit. 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.
În comprehensiunea relaţiei curriculum şi diferenţe culturale, este recomandabil de axat
pe necesitatea identificării propriei identităţi culturale în spaţiul educaţional, pe o reprezentare
adecvată, echilibrată şi obiectivă a diversităţii, pe valorificarea şi pe respectarea acesteia, ceea ce
determină integrarea realistă şi creativă a diversităţii în cîmpul curricular. Din acest punct de
vedere, este necesar ca cross-curriculumul să reprezinte natura diversităţii şi să ofere răspunsuri
plauzibile la unele întrebări de importanţă majoră:
•

Care sunt criteriile care justifică prezenţa unui anumit conţinut cultural din perspectiva
egalizării şanselor şi a armonizării culturale?

•

Care este gradul de armonizare a curriculumului etnocentrist şi care este mecanismul de
eludare şi de estompare a stereotipurilor şi a eresurilor interculturale?
Se cere de menţionat că proiectarea de curriculum al educaţiei interculturale presupune

revizuirea şi modificarea mentalităţilor, de altfel, obiectivul

cel mai dificil de acoperit al

educaţiei interculturale. Dat fiind cele expuse anterior, este necesar ca curriculumul intercultural
să se centreze pe factori umani implicaţi în educaţie. Elevul/studentul, şi nu materia

va

fundamenta curriculumul.
Redimensionarea interculturală a avut drept expresie elaborarea a mai multor modele de
curriculum:
•

Modelul redefinirii curriculare (Banks J. A.)
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Abordarea făcută de Banks J. (curriculum content approaches) este o abordare clasică a
relaţiei curriculum – diferenţe culturale şi propune:
a. includerea conţinuturilor proprii diferitelor grupuri culturale în curriculum;
b. condiţionarea studenţilor în a percepe conţinuturile din perspective noi şi diferite;
c. modificarea paradigmelor care fundamentează curriculumul.
•

Modelul contribuţiilor culturale
Acest model se referă la modalităţi de „ataşare” a unor evenimente culturale specifice

altor grupuri (în general, nume de eroi, de festivităţi) la curriculumul de bază (curriculumnucleu), care, de facto, în esenţă se menţine nemodificat şi dominant etnocentric. Drept rezultat,
în instituţia de învăţămînt sunt abordate aspecte ce ţin de tradiţiile culturale, folclorice, artistice,
dar această prezentare, oferită grupurilor minoritare, este dispensată de interpretările adecvate
ale semnificaţiilor pe care le comportă.
În procesul de derulare a unor astfel de activităţi, sunt actualizate experienţele
studenţilor, informaţiile, datele referitoare la evenimente, personalităţi omagiate, fără o includere
adecvată temporală a acestora într-un context, fiind lipsă continuitatea şi explicaţiile cauzale.
•

Modelul cumulativ / aditiv
Presupune adiţionarea de noi conţinuturi la curriculumul de bază, fără a se intenţiona

modificarea scopurilor generale sau a principiilor de întocmire a acestuia. De exemplu, cadrele
didactice pot adăuga la curriculum teme, materiale-suport. Dacă în modelul „contribuţiilor
culturale” sunt adăugate la curriculum figuri de eroi sau oficieri de evenimente, în acest caz,
extinderea de conţinuturi se face prin noi experienţe, concepte, idei specifice diferitelor grupuri
culturale, toate acestea, însă, deseori fiind selectate în funcţie de „optica majorităţii”.
•

Modelul transformaţionist
Diferă de primele două modele prin faptul că transformă paradigmele şi liniile directoare

ale curriculumului, dezvoltînd, într-o manieră colaborativă, noi perspective de abordare.
În acest sens, ideile şi valorile grupurilor culturale sunt percepute şi înţelese din punctul
de vedere al grupurilor culturale cărora le aparţin.
•

Modelul luării deciziei şi al acţiunii sociale
Spre deosebire de modelul anterior, acest model presupune includerea activă mult mai

intensă a elevilor / studenţilor, care sunt puşi în situaţia de a reflecta, de a propune soluţii, de a
acţiona. Aceştia devin proactivi, se autoanalizează, iau decizii de intervenţie socială, se implică
şi participă.
•

Modelul consolidării poziţiei grupurilor minoritare
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Este un model nu atît de „renumit” şi de răspîndit, în comparaţie cu

modelele

precedente, nu atît de aplicabil şi de realist şi nu într-atît de validat de practică. Modelul
consolidării puterii grupurilor minoritare (enlightening powerful groups) se axează pe ideea că
pentru a crea o societate deschisă este nevoie de redistribuirea puterii astfel încît toate grupurile
etnice să controleze toate instituţiile sociale, iar minoritarii să-şi consolideze încrederea în
propriile forţe. [112]
Wakling P. H., în abordarea unor astfel de perspective, stabileşte trei perechi de categorii
opuse, referitoare la conţinutul (toleranţă – selectivitate), procedurile (relativism cultural –
absolutism) şi scopurile actului educativ intercultural (transmitere – transformare).
Asocierea acestor polarităţi produce opt tipuri de atitudini şi de stiluri alternative care
corelează cu opt structuri de curriculum multicultural (de exemplu: 1) tolerant, absolutist,
transmisionist; 2) selectiv, absolutist, transmisionist etc). Ultima abordare – perspectiva
transformaţionistă asupra

curriculumului – este considerată benefică dezvoltării şcolii

interculturale. [194]
Jeffcoate A. afirmă că obiectivul de bază al instituţiei de învăţămînt în acest proces este
elaborarea unei filosofii a educaţiei centrate pe copil, care să permită acestuia să devină autonom
şi să-şi valorizeze întregul bagaj cultural personal. [156]
Această opinie a lui Jeffcoate A. a fost supusă criticii de către Ewen Mc., care
menţionează: „O astfel de abordare nu poate avea succes, pentru că nu recunoaşte că
multiculturalismul reprezintă o provocare adresată studenţilor şi cadrelor didactice”. Ewen Mc.
pune la îndoială eficacitatea

strategiei propuse de către Jeffcoate A.: „Cum va reuşi un

curriculum multicultural să transforme cultura, dacă trebuie să folosească experienţele proprii ale
elevilor / studenţilor, care trebuie să-i încurajeze să aibă propriile idei, să întrebe, să colaboreze
mai mult decît să se întreacă? Ce strategii şi tactici pot fi folosite, pentru a realiza un astfel de
curriculum ?”. [137, p. 91]
•

Programul experienţelor trăite
Rulcker T. propune un alt model de implementare a unui curriculum, care respectă şi

valorizează diferenţele culturale. Savantul dovedeşte faptul că simpla reajustare a materiilor din
programele universitare nu reprezintă garantul reuşitei relaţiei curriculum – diferenţe culturale,
dacă aceasta nu trece cu succes proba decisivă a faptelor omniprezente în viaţa cotidiană a
elevilor / studenţilor, a cetăţenilor adulţi. Se cere ca instituţia de învăţămînt să rezerveze un
capitol aparte în programele sale, care să aibă în vizor aceste cîmpuri de acţiune şi performanţele
sociale necesare. [59]
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Astfel, se iau măsuri vizavi de observaţia lui Baatelan P.: „Diversitatea culturală, etnică,
socială este un fenomen care cauzează multe probleme oamenilor, pentru că niciodată nu au
învăţat să o accepte şi să o preţuiască”. [110]
În particular, Rulcker T. solicită abandonul de la recurgerea facultativă şi aleatorie la
experienţele studenţilor: trebuie ca curriculumul să le rezerveze, în mod garantat şi obligatoriu,
un loc şi un orar, care din start să cuprindă şi unele spaţii vide, sub forma unor perioade
neplanificate, care vor fi ulterior completate cu analiza experienţelor trăite şi anticipate ale
studenţilor. Aceste experienţe pot fi atestate în situaţia în care studenţii din diferite grupuri etnoculturale se întîlnesc, se lansează în proiecte comune, în alte activităţi educaţionale şi culturale.
Este decisiv totuşi să se apeleze la experienţele anticipate, dat fiind faptul că elevii / studenţii îşi
definesc confuz interesele. „Prin aceasta înţeleg, afirma Rulcker T., că elevii / studenţii, pe
măsură ce se dezvoltă într-o societate multiculturală, au parte de anumite experienţe care le cer
modele de orientare şi capacităţi de asimilare”. [59]
Opţiunile de proiectare a unei paradigme a educaţiei interculturale sunt multiple, în
contextul acestor modele şi abordări ale curriculumului intercultural, susceptibile de a fi operate
la niveluri de curriculum-nucleu, de curriculum, la decizia instituţiei de învăţămînt sau a
curriculumului educaţiei complementare. Din acest punct de vedere, cross-curriculumul este o
abordare multidimensională centrată pe un ansamblu de principii fundamentale, sintetizate în
baza prevederilor conceptuale ale educaţiei interculturale.
În formularea primului principiu al cross-curriculumului, diferenţele dintre un curriculum
monocultural şi cel policultural reprezintă demersul de bază. Acest principiu se mai numeşte
principiul descentrării şi cuprinde trei aspecte:
•

descentrarea în teoria educaţiei;

•

descentrarea în raport cu elevii / studenţii standard;

•

descentrarea în relaţia cu celălalt.
Principiul descentrării solicită o analiză critică versus concepţia asupra educaţiei

emergente dintr-o cultură dominantă, exclusivă, considerată a reprezenta progresul, concepţie
elaborată prin ignorarea finalităţilor istorice şi a interdependenţelor socioculturale.
Principiul descentrării reliefează „efectul Pygmalion” prin care se departajează de centru
şi de periferie în universurile instituţionale. „Studentul normal” este poziţionat subiectiv în zona
de centru, în timp ce „studentul deviant de la normă” este plasat către periferie. Zona de periferie
este zona constituită

din cei mai puţin dotaţi, mai puţin capabili să acopere cerinţele

curriculumului oficial. Această stare de lucruri determină faptul că într-un proces educaţional
anumit o parte dintre studenţi sunt marginalizaţi, stigmatizaţi. Descentrarea în relaţia cu celălat
99

relevă aspectele psihosociologice ale limitării stereotipurilor de reprezentare culturală în contexte
educaţionale. În esenţă, descentrarea în relaţie cu celălalt se manifestă în opoziţie cu:
etnocentrismul, sociocentrismul şi egocentrismul.
Reflectarea pluralismului etnic în întregul construct curricular şi, în primul rînd, în
tematica cross-curriculară constituie al doilea principiu al cross-curriculumului. Considerăm că
o educaţie eficientă nu se poate desfăşura decît într-un context care acceptă, încurajează şi
respectă manifestările diversităţii etnice şi culturale.
Formarea / dezvoltarea încrederii în sine şi a unei atitudini pozitive faţă de propria
identitate este un al treilea principiu al cross-curriculumului.
Actualizarea individului ce învaţă este următorul principiu.
expresia

Acesta din urmă

este

poziţionării educaţiei centrate pe cel ce învaţă şi reprezintă principala funcţie a

curriculumului intercultural, fiind una din cele mai recente teorii curriculare.
Pedagogizarea fenomenelor sociale, următorul principiu, este dedus din extinderea
transferului rezolutiv al fenomenelor sociale indezirabile din cîmpuri decizional şi acţional
politic în cîmp curricular. În registrul curriculumului intercultural sunt încorporate cele mai
multe dintre fenomenele sociale pedagogizate. Procesul de elaborare a fenomenelor anterior
nominalizate în contextul curricular presupune pedagogizarea fenomenelor sociale.
Şi ultimul principiu este cel al schimbării şi al tranziţiei la postmodernitate. Această
paradigmă, în contextul principiului enunţat, poate fi prezentată astfel:
•

Trecere de la dependenţa de autoritate publică la responsabilitatea individuală în luarea
deciziilor;

•

Trecere de la implicarea pasivă la cea activă;

•

Trecere de la perspectiva adversială la cea colaborativă, care presupune adesea acceptarea
diferenţelor;

•

Trecere de la o stare subiectivă de deznădejde/resemnare la una de încredere în sine;

•

Trecere de la gîndirea dualistă „bine-rău” la un raţionament în care soluţiile de compromis
pot fi acceptate;

•

Trecere de la sprijinirea superficială a noului sistem social-politic la sprijinirea sa activă –
sau, cel puţin, la iniţierea unei opoziţii constructive;

•

Trecere de la viziunea fatalistă şi cinică faţă de evoluţie la deschiderea către viitor;

•

Trecere de la neîncredere generală la încredere funcţională;

•

Trecere de la ineficienţa iresponsabilă la economia de piaţă efectivă, nu numai în comerţ şi
producţie, ci şi în educaţie, guvernare şi în alte sectoare ale vieţii publice;
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•

Trecere de la secretomanie la transparenţă;

•

Trecere de la conformarea forţată la autodeterminare;

•

Trecere de la izolarea culturală la asocierea în cadrul comunităţii mondiale.
Poziţionările conceptuale, principiile generale, precum şi principiile specifice elaborării

unui cross-curriculum intercultural ne permit să stabilim obiectivele generale ale educaţiei
interculturale formulate în termeni de competenţă interculturală.
La nivel motivaţional:
•

Formarea necesităţilor ce dictează comportamentul de comunicare într-un context
intercultural;

necesitatea

de siguranţă, necesitatea

de încredere, necesitatea

sentimentului de includere într-un grup; necesitatea de a evita răspîndirea anxietăţii.
•

Formarea concepţiei despre sine, a respectului de sine.
La nivel de cunoaştere:

•

Cunoaşterea pluralităţii interpretărilor.

•

Cunoaşterea asemănărilor şi a diferenţelor.

•

Cunoaşterea reţelelor de relaţii şi de comunicare.
La nivel de aplicare/integrare:

•

Abilitatea de a crea noi categorii.

•

Abilitatea de a tolera incertitudinea.

•

Abilitatea de a empatiza.

•

Abilitatea de a-şi adopta comunicarea.

•

Abilitatea de a găsi şi de a utiliza o informaţie adecvată despre ceilalţi.

•

Abilitatea de a-şi adopta comportamentul.
Conţinutul reprezentat prin tematica cross-curriculară constituie parte componentă a

curriculumului intercultural.

Sintetizarea tematicii cross-curriculare se bazează pe analiza

diversităţii culturale şi a problematicii etnoculturale specifice pentru Republica Moldova.
Tabelul 3.1. Tematica cross-curriculumului: pretext
Tematica-pretext

Modalitatea de transfer sau de
redimensionare

1.

Cultura,

etnicitatea

contextul

şi

modernităţii

identitatea
şi

în

•

Proiectul intercultural instituţional

•

Proiectul intercultural instituţional

al

postmodernităţii
2.

Obstacolele

relaţiilor

interculturale:

stereotipurile, diseminarea, heterofobia
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3.

Respectarea legii, dinamica excluziunii şi

•

Proiectul intercultural instituţional

•

Proiectul intercultural instituţional

•

Proiectul intercultural instituţional

marginalizării; acces la egalitate
4.

Cetăţenia, educaţia civilă, educaţia pentru
democraţie, educaţia pentru valori

5.

Modelele de integrare a minorităţilor şi a
imigranţilor

Tabelul 3.2. Tematica cross-curriculară: suport
Tematica-suport

Modalitatea de transfer sau de
redimensionare

1.

Dreptatea

•

Inserţie

sau/şi

fuzionare

în

curriculumul universitar (inclusiv cel
2.

Libertatea

de limba română)
•

Inserţie sau/şi fuziune în curriculumul

3.

Autoritarismul

4.

Socializarea

•

Proiectul intercultural instituţional

5.

Toleranţa

•

Inserţie

6.

Diversitatea

universitar
sau/şi

fuzionare

în

curriculumul universitar
•

Inserţie

sau/şi

fuzionare

în

curriculumul universitar
Tabelul 3.3. Tematica cross-curriculară: context
Tematica contextuală

Modalităţi de transfer sau de
redimensionare

1.

Limba

română

în

viziunea

etniilor

•

universitare din Republica Moldova
2.

Conflictul

interetnic

în

română

Republica

Moldova: stereotipuri şi soluţii
3.

Inserţie în curriculumul de limba

•

Inserţie în curriculumul universitar

•

Inserţie în curriculumul universitar

Cultura naţiunii titulare şi cultura etniilor
universitare: relaţii şi stereotipuri

4.

Minorităţile naţionale şi cultura politică

5.

7 aprilie 2009 în viziunea minorităţilor

•

Inserţie în curriculumul universitar

naţionale

•

Inserţie în activităţi extracurriculare
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6.

Identitatea naţională/individuală, colectivă

7.

Modelele de comunicare între etnii în

•

Inserţie în curriculumul universitar

Republica Moldova

•

Proiectul intercultural instituţional

Cross-curriculumul proiectat al educaţiei interculturale reprezintă un nucleu, un cadru de
referinţă, privind transferul şi redimensionarea curriculumului universitar pe discipline, prin
inserţie, armonizare, corelare şi fuzionare a tematicii interculturale.
3.2.2. Redimensionarea curriculumului pe discipline/cursuri din perspectiva educaţiei
interculturale
Tabelul 3.4. Curriculum la limba română
Componente curriculare
Disciplina

Limba

Dezvoltare din perspectiva educaţiei interculturale

Română

şi

terminologie medicală (grupe de

Dezvoltarea
La nivel de cunoaştere:

studenţi alolingvi autohtoni şi de •

să

studenţi străini)

deosebească valoarea de nonvaloare, să propage

Studierea

limbii

române

promoveze

deprinderi

educaţionale,

să

la

respectul faţă de limba română, explorînd–o ca

Universitatea de Stat de Medicină şi

limbă de acumulare de noi informaţii (terminologie

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

medicală)

este dictată de factori importanţi ce

personalităţii medicului într-un stat multietnic;

au menirea de a realiza pregătirea •

să educe principii de toleranţă, a înţelegerii şi

viitorilor

respectului faţă de etniile conlocuitoare;

medici,

actualmente

ca

aspect

indispensabil

formării

studenţii alolingvi, care trebuie să •

să fie capabil să asculte, să discute, să prezinte, să

cunoască limba de stat ca limbă de

respingă şi să justifice ceea ce gîndeşte;

comunicare (aspecte oral / scris) pe •
teritoriul
Republicii
Moldova,

să-şi asume responsabilităţi pentru autoinstruire şi

ulterior

stat multietnic.

integrîndu-se

în

viaţa

socioculturală a statului: se insistă,

să-şi cultive abilităţi de învăţare continuă într-un
La nivel de aplicare:

în particular, de a le cultiva • să comunice în limba română din perspectiva
studenţilor
alolingvi
respectul
statutului de limbă oficială într-un stat multinaţional
pentru limba de stat a Republicii
(nivel uzual şi terminologic);
Moldova,

de

aprofundeze
domeniul

a-i

ajuta

să-şi • să-şi exerseze ulterior profesia, considerînd limba
cunoştinţele
în
română – limbă de profesare, indispensabilă practicii
limbii,
însuşind
profesionale ulterioare;
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medicală, • să-şi aplice cunoştinţele de limba română în toate

terminologia

indispensabilă sferei profesionale de

domeniile

a le cultiva abilităţi generate din

profesionale) vieţii.

(sociale,

economice,

politice,

conexiunea dintre sistemul lexical şi La nivel de integrare:
cel al culturii medicale.

•

să înveţe

să ştie, să cunoască realitatea trecută,

Obiectivele:

prezentă sau virtuală; să înveţe a învăţa în

Prin formularea obiectivelor se va

permanenţă, să se apropie în mod autonom de

face conexiune între situaţia actuală

valorile culturale;

şi finalitate ca parte componentă a •

să înveţe să acţioneze, ajungînd la o competenţă

viziunii (a conceptului) didactice.

pragmatică în medicină (ca domeniu de activitate);

1. Asimilarea
circumscris

volum •

unui
de

să înveţe să facă faţă diverselor şi complexelor
situaţii socioprofesionale: niveluri de comunicare:

cunoştinţe

teoretice privind terminologia medic

→

pacient;

medicală profesională, precum medic

→

medic;

şi integrarea lor în uzul cotidian; medic

→

mapamond;

avînd ca reper materia însuşită •

să înveţe să pună în valoare personalitatea, să se

anterior în şcoli, licee, colegii

perfecţioneze

etc.

medicale, promovînd un statut etico-moral al

2. Cultivarea
deprinderilor

priceperilor
de

continuu,

acumulînd

cunoştinţe

şi

a

medicului prin obiectivitate, nepărtinire, probitate,

aplicare

a

universalitate şi profesionalism înalt;

normelor limbii în comunicarea •
orală şi scrisă (citire, traducere,

să

analiză, conversaţie).

amplifice prin propriile acte de investigaţie;

3. Cultivarea vocabularului uzual

•

trăiască

valorile

culturale,

socioeconomice, să le promoveze, dar şi să le
să determine obiectivele sociale ale medicinii,

cotidian şi de terminologie

apreciind

medicală, formarea

dezvoltării socioeconomice;

deprinderilor de citire expresivă

•

şi de vorbire coerentă.

profesionale,

menirea

medicinii

din

perspectiva

să aprecieze importanţa cunoştinţelor asimilate la
USMF „Nicolae Testemiţanu”, stabilind corelaţia
funcţională
experienţa

2. Conţinuturi

între

experienţa

postuniversitară,

universitară
în

şi

exercitarea

nemijlocită a profesiunii;
•

să aprecieze situaţia medicinii în Republica
Moldova, corelînd-o cu medicina universală.
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3.2.3. Valorificarea activităţilor extracurriculare
Tabelul 3.5. Valorificarea activităţilor extracurriculare
Tematica /

Tipul activităţii

Grupul ţintă

Masă rotundă

Studenţii de diferite

Obiectivele activităţii

activitatea
1. Cultura,
etnicitatea

şi

identitatea

în

•

etnii

Identificarea
problemelor la nivel
naţional

privind

contextul

cultura, etnicitatea şi

modernităţii şi al

identitatea

postmodernităţii

•

Identificarea,

(cazul Republicii

problemelor

Moldova)

respective
•

geneza

Stabilirea punctelor de
vedere ale diferitelor
etnii asupra problemei
date

•

Modelarea căilor de
rezolvare a
problemelor
respective.

2. Obstacolele

Dezbateri publice

Studenţii de diferite

•

Diagnoza

relaţiilor

relaţiilor

etnii

interculturale

interculturale:

Cadrele didactice

Republica Moldova

stereotipurile,

•

în

Identificarea

discriminarea,

obstacolelor în

heterofobia (cazul

relaţiile interculturale

Republicii

•

Analiza stereotipurilor

Moldova în raport

privind

cu alte ţări)

reciprocă a etniilor
•

percepţia

Stabilirea cazurilor de
discriminare etnică

•

Identificarea
modalităţilor
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de

diminuare a fobiilor
reciproce.
3. Respectarea

Conferinţă

normei legislative,

•

ştiinţifică

dinamica

•

excluziunii

şi

Studenţii

de

•

diferite etnii

cu privire la

Cadrele

respectarea legislaţiei

didactice

în Republica Moldova

marginalizării;
accesul

Realizarea unui studiu

în domeniul
la

interculturalităţii

egalitate

•

Identificarea
tendinţelor

privind

marginalizarea

unor

grupuri etnice
•

Promovarea

unor

modele europene de
realizare a accesului la
egalitate
4. Cetăţenia.

Olimpiadă

Educaţia

civică.

Educaţia

pentru

democraţie

studenţească

Studenţii de diferite

•

etnii

cunoaştere de către
studenţi a

şi

problematicii de

valori

interculturalitate

5. Modele
integrare

Evaluarea nivelului de

de
socială

Training

Studenţii de diferite

•

etnii

Stabilirea problemelor
de integrare socială şi

şi profesională a

profesională a

minorităţilor şi a

absolvenţilor de

imigranţilor

diferite etnii
•

Identificarea unor
modele eficiente de
integrare socială şi
profesională a
absolvenţilor de
diferite etnii
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1. Dreptatea

•

Seminar în cadrul
orei de limba

Studenţii

de

•

diferite etnii

noţiunii de dreptate de

română
•

Stabilirea înţelegerii
către diferite etnii

Training

•

Elaborarea şi
realizarea unor studii
de caz privind
problematica
respectivă

•

Analiza şi dezbaterea
problemei dreptăţii în
literatura artistică.

2. Libertatea

şi

Masă rotundă

Studenţii

autoritarismul

de

•

diferite etnii

Identificarea
înţelegerii noţiunilor
libertate şi
autoritarism de către
studenţii de diferite
etnii

•

Stabilirea cauzelor
acceptării de unii
tineri mai mult a
„autoritarismului”

3. Socializarea

Training

Studenţii

de

•

diferite etnii

Identificarea
barierelor în procesul
de socializare a
absolvenţilor de
diferite etnii

•

Modelarea unor căi de
socializare eficientă a
absolvenţilor de
diferite etnii

4. Toleranţa
diversitatea

şi

•

Seminar în cadrul
orei de limba

Studenţii
diferite etnii

română

de

•

Realizarea unui studiu
privind manifestarea
toleranţei de către
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•

Masă rotundă

studenţii de diferite
etnii
•

Identificarea factorilor
de manifestare a
intoleranţei faţă de
diversitate

•

Stabilirea unor repere
de formare a toleranţei
la studenţii de diferite
etnii

3.2.4. Formarea continuă a cadrelor didactice din perspectiva interculturalităţii
Proiectarea şi realizarea strategiilor eficiente în 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 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. În cadrul universitar nu există nici cursuri obligatorii, nici cursuri
opţionale care să aibă în vizor educaţia interculturală.
Chestionarea cadrelor didactice universitare cu referire la educaţia interculturală a atestat
următoarele rezultate, prezentate în tabelul 3.6. (vezi Tab. 3.6.)
Tabelul 3.6. Rezultatele chestionării cadrelor didactice
Întrebarea din chestionar
1.

Răspunsul în %

Răspunsul în %

DA

NU

2%

98%

20%

80%

15%

85%

Cursurile care le predaţi includ
componenta de educaţie interculturală a
studenţilor?

2.

Adaptaţi cursul predat în funcţie de
diversitatea etnică/culturală a grupului
de studenţi?

3.

Îi ajutaţi pe studenţi să se înţeleagă mai
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bine pe sine în contextul intercultural?
4.

Aţi discutat cu studenţii de diferite etnii

30%

70%

5%

95%

10%

90%

90%

10%

problemele-cheie ale interculturalităţii?
5.

Aţi organizat activităţi extracurriculare
cu studenţii de diferite etnii?

6.

Promovaţi în activitatea Dvs.
înţelegerea reciprocă a valorilor
caracteristice etniilor conlocuitoare?

7.

Sunteţi tolerant faţă de diversitatea
opiniilor studenţilor de diferite etnii?

Au fost supuse analizei şi sintezei răspunsurile oferite de cadrele didactice din
învăţămîntul superior; şi în rezultat, putem deduce următoarele contradicţii şi tendinţe:
Prima

contradicţie:

Cadrele

didactice

conştientizează

importanţa

promovării

interculturalităţii în cadrul studenţesc, dar activitatea educaţiei proprii este strict etnocentristă şi
tehnicistă.
A doua contradicţie: Cadrele didactice conştientizează necesitatea autoformării din
perspectiva interculturalităţii, dar nu depun niciun efort referitor la modernizarea propriului curs
şi a tehnicilor de predare în contextul diversităţii.
A treia contradicţie vizează modalităţile de tratare a interculturalismului de către cadrele
didactice ca fiind un subiect marginal, adiţionat.
A patra contradicţie: centrarea cursurilor de formare iniţială a unui „bun specialist” şi
foarte puţin, a unui specialist „competent intercultural”.
Identificarea şi formarea la profesori a unor competenţe de educaţie interculturală vor
servi drept suport în procesul de acoperire a acestor contradicţii. Acest tip de competenţe
reprezintă o componentă transversală pentru toate cadrele didactice în general, indiferent de
profilul profesional şi nu sunt specifice doar unor categorii de profesori universitari.
Profilul profesorului / cadrului didactic eficient, capătă noi dimensiuni, realizează noi
roluri etc. în contextele actuale sociale şi educaţionale, dinamice, plurale, intercorelate.
Cadrul didactic este un facilitator, un mediator cultural, un moderator al dialogurilor între
participanţii comunicării educaţionale.
Pentru cadrul didactic „competent intercultural” nu este important numai procesul
predare/învăţare, ci şi eficienţa acestui proces, felul în care studenţii se percep pe sine, pe colegi
şi pe ceilalţi din jurul lor. „Este important ca profesorii să înţeleagă mai mult despre felul în care
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mesajele culturale, inclusiv propriul proces de predare afectează formarea studenţilor aparţinînd
unor medii diverse”. [193, p. 105]
Conform opiniei lui Zeichner K. M. (1992), sunt identificate următoarele competenţe
interculturale specifice unui cadru didactic implicat în educaţia interculturală:
•

au o perspectivă propice în ceea ce vizează propria identitate culturală şi etnică;

•

se mizează pe rezultate

înalte şi scontate din partea tuturor studenţilor, însoţite de

încrederea că toţi studenţii pot reuşi;
•

se atestă o promovare consacrată a egalizării şanselor pentru toţi studenţii, convinşi fiind
că pot produce transformări în procesul de predare / învăţare a studenţilor;

•

promovează o relaţie cu studenţii lor, fără a-i percepe drept „ceilalţi”, „cei diferiţi”;

•

pune la dispoziţie un curriculum stimulativ academic;

•

se focalizează pe crearea unui mediu de predare / învăţare interactiv şi colaborativ;

•

reprezintă un suport pentru

studenţi în a percepe sarcinile de predare/învăţare

fiind

semnificative şi relevante;
•

presupun prezenţa indispensabilă în curriculum a contribuţiilor şi a perspectivelor

în

diferite grupuri etnoculturale, părţi componente ale societăţii;
•

cultivă preponderent şi explicit elemente culturale şi promovează identitatea şi mîndria
etnică a studenţilor;

•

stimulează membrii comunităţii în a avea o opinie şi a putea să şi-o expună în procesul de
luare a deciziei.
Se cere de relevat faptul că dezvoltarea competenţelor interculturale ale cadrelor didactice

vizează atît zona personală, cît şi cea profesională, inclusiv:
•

sesizarea şi cunoaşterea benefică a comunităţii, mediului cultural, diversităţii culturale;

•

înţelegerea culturilor, atitudinilor altor etnii;

•

respectarea diversităţii;

•

cultivarea încrederii şi a respectului;

•

înţelegerea rădăcinilor culturale;

•

orientarea la activitatea eficientă în mediul multicultural.
Axîndu-ne asupra acestei abordări, putem oferi un profil al cadrului didactic „competent

intercultural” în felul următor:
•

Un cadru didactic „competent profesional” posedă:

 abilitatea de a negocia semnificaţiile culturale;
 abilitatea de adaptare, de reorganizare flexibilă a propriilor repere culturale;
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 perceperea şi integrarea într-un registru personal a mai multor perspective, alternative;
 iniţierea în pluralitatea interpretărilor şi a semnificaţiilor atribuite diferitelor fapte culturale;
 posedarea unor coduri lingvistice şi culturale variate;
 capacitatea de a lucra optim cu noi categorii (ceea ce diminuează considerabil anxietatea în
faţa necunoscutului), de a le accepta cu rapiditate în propriile structuri;
 abilitatea de a empatiza (participarea cognitivă şi afectivă la experienţa altei persoane).
Astfel, profesorul „intercultural” manifestă deschidere interculturală, toleranţă faţă de
incertitudine, îşi conştientizează manifestările legate de interpretarea diferitelor coduri culturale,
sociale, îşi stăpîneşte prejudecăţile şi stereotipurile personale, preferinţele direcţionate către
anumite stiluri de relaţionare, comunicare. [126]
Relaţionările sale cu alteritatea sunt detensionate, fie că vizează studenţii, comunitatea,
alţi colegi, iar

stresul psihologic şi cel emotiv indispensabil evenimentului

întîlnirii este

gestionat în mod adecvat; acestea sunt premise de eficienţă valabile în orice act educaţional.
•

Un profesor cu abilităţi de comunicare cross-curriculară
Comunicarea este indiscutabil o subcomponentă a capacităţii interculturale.
Astfel, un bun comunicator stabileşte cu rapiditate raporturi interumane, empatizează,

relaţionează cu uşurinţă cu persoane aparţinînd altor medii, rezolvă cu rapiditate erorile de
comunicare.
Pe lîngă aceste competenţe, un profesor bun comunicator trebuie să posede în mod realist
relaţia existentă între limbaj şi semnificaţiile culturale, precum şi modalităţile în care cultura
oferă formă mesajelor transmise [148]; trebuie să decodifice adecvat comunicarea nonverbală,
ca expresie fundamentală a mesajului, şi aceasta, la rîndul său, structurată cultural, să stabilească
relaţionări echilibrate, echitabile cu toţi studenţii. Toate aceste elemente sunt deosebit de
importante în plan academic, căci „predarea este într-o mare măsură o profesie a
comunicării”.[139]
•

Un practician reflexiv
Cardelle-Elawar M. [122] afirmă că un practician reflexiv este un profesor dispus să-şi

revizuiască, să-şi monitorizeze şi să-şi cultive continuu activitatea; acest lucru se referă la
dezvoltarea de strategii metacognitive în procesul de conştientizare nu doar a propriilor practici,
atitudini şi comportamente, dar şi a influenţei acestora asupra tuturor studenţilor. Cadrul didactic
„competent intercultural”, care deţine statut de „practician,” va realiza faptul că propria sa
perspectivă culturală nu reprezintă o normă universală şi nici nu este singura corectă; se va
autoevalua cu obiectivitate şi cu realism în postură de „persoană” şi în postură de „practician”.
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Totodată, în profilul cadrului didactic „competent intercultural” includem dimensiunile:
cunoaşterea, aplicarea şi relaţionarea.


Dimensiunea cunoaşterii este un element distinct al interculturalităţii şi vizează:
•

cunoaşterea teoriilor şi abordărilor vehiculate în educaţia interculturală;

•

cunoaşterea drepturilor omului şi a instrumentelor internaţionale referitoare la acestea;

•

cunoaşterea problemelor principale ale timpului nostru şi a încălcării drepturilor omului;

•

cunoaşterea instituţiilor, a organizaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale, locale,
naţionale, regionale şi internaţionale care sunt implicate în domenii de activitate, avînd
legătură cu educaţia drepturilor omului într-o perspectivă interculturală, de sprijinul şi de
competenţa cărora pot beneficia atît educatorii, cît şi instanţele educative;

•

cunoaşterea reţelelor sociale, profesionale şi de informare de la nivel regional;

•

cunoaşterea populaţiilor defavorizate pe regiuni, a situaţiilor şi a nevoilor lor.



Dimensiunea aplicării sau instrumental-metodologică presupune posedarea de către cadrul
didactic a metodelor, a strategiilor de promovare a echităţii, a colaborării, interculturalităţii
etc. Altfel spus, această dimensiune vizează:
•

răspunsul la nevoile persoanelor încredinţate, să le recunoască aptitudinile, să le asigure
medierea de care aceştia au nevoie şi să monitorizeze ca fiecare să fie recunoscut în cadrul
grupului;

•

descoperire, apreciere şi ajutor în valorificarea aptitudinilor studenţilor, născuţi în medii
defavorizate;

•

posedarea modelelor active şi participative, în învăţarea prin grupuri cooperante, în
organizarea de proiecte colective, de cercetare şi anchetă, în animarea unor jocuri de
simulare, a unor interpretări de roluri, de dezbateri;

•

iniţierea în procesul de utilizare a documentelor autentice, a lecturii critice a manualelor
academice şi a informaţiei;

•

medierea conflictelor, descoperirea prejudecăţilor şi a stereotipurilor, perceperea cunoaşterii
din mai multe puncte de vedere;

•

luarea în considerare a eventualelor neînţelegeri care pot surveni între persoanele de limbi,
culturi şi de religii diferite şi oferirea modalităţilor de depăşire a acestora;

•

dezvoltarea de strategii novatoare şi cooperarea cu ansamblul partenerilor comunităţii;

•

evaluarea învăţămîntului şi a educaţiei nu numai în termene de selecţionare şi de competiţie,
ci şi din punctul de vedere al raporturilor sociale care se pot dezvolta. [58, p.196]



Dimensiunea relaţional-comportamentală reprezintă o latură fundamentală pentru crearea
unui mediu adecvat de educaţie interculturală:
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•

respectarea necesităţilor, a intereselor studenţilor;

•

descoperirea şi valorificarea aptitudinilor studenţilor;

•

aplicarea strategiilor active şi participative;

•

acceptarea şi reacţia pozitivă la diferite opinii ale studenţilor etc.
În cadrul cercetării noastre, transpunerea abordării profilului cadrului didactic „competent

intercultural” în acţiuni concrete s-a realizat astfel:
•

în procesul unor seminare şi prin autoformare, cadrele didactice implicate în experimentul
pedagogic au dezvoltat viziuni critice asupra problemei vizate; au adaptat curricula la
disciplinele predate din perspectiva interculturalităţii; au prezentat strategii didactice de
educaţie interculturală în cadrul predării disciplinelor respective.
Această dimensiune este complementară în cercetarea dată. În acelaşi timp,

formarea/informarea cadrelor didactice implicate în experimentul pedagogic de educaţie
interculturală în învăţămîntul superior este importantă din punct de vedere al eficienţei
experimentului formativ. Constatările noastre anterioare ne-au demonstrat faptul că cadrele
didactice n-au fost pregătite anterior pentru realizarea educaţiei interculturale în cadrul predării
cursurilor respective. Din această perspectivă, am elaborat un referenţial metodologic privind
formarea unui cadru didactic „competent intercultural” ca dimensiune de complementaritate la
competenţele didactice formate anterior şi pe parcursul activităţii educaţionale. Referenţialul
metodologic se prezintă în mod tabelar (Tab. 3.7).
Tabelul 3.7. Referenţial metodologic
Subiecte

Competenţe
1. Dimensiunea cognitivă
•

Cunoaşterea problematicii şi abordărilor cu referire

Activităţi

Vezi tabelele

Seminare de

3.1, 3.2

formare

Curriculumul

Seminar

la educaţia interculturală
•

Cunoaşterea drepturilor fundamentale ale omului

•

Cunoaşterea şi asigurarea posibilităţilor de utilizare
a limbii române şi a limbilor materne ale etniilor
complementare

•

Cunoaşterea instrumentarului metodologic de
educaţie interculturală

2. Dimensiunea instrumental-metodologică
•

Redimensionarea curriculumului disciplinei predate

113

de limba

în raport cu necesităţile educaţiei interculturale
•

română

Comunicarea eficientă privind problematica
interculturalităţii

Proiectarea
Subiecte din

activităţilor

tabelul 3.4

respective

3. Dimensiunea relaţional-comportamentală

Subiecte din

Training cu

•

Acceptarea diversităţii culturale

tabelele 3.2.,

profesorii

•

Relaţionarea adecvată cu studenţii de diferite etnii

3.3.

experimentaţi

•

Conştientizarea propriei poziţii faţă de problemele
interculturale.

3.3. Implementarea experimentală a Proiectului instituţional de educaţie interculturală în
învăţămîntul superior
→ Design-ul experimentului pedagogic
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.
La experimentul pedagogic au luat parte 200 de studenţi de la Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, grupaţi în trei categorii: categoria A – studenţi
moldoveni; categoria B – studenţi alolingvi moldoveni; categoria C – studenţi străini.
În experimentul pedagogic, de asemenea, au fost implicate 8 cadre didactice de la
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (catedra
Limba Română şi terminologie medicală).
Experimentul pedagogic s-a realizat pe parcursul anilor 2007-2008 / 2008-2009, 20102011 în condiţii reale de învăţămînt prin inserţie în curricula pe disciplinele respective a tematicii
cross-curriculare, prin redimensionarea strategiilor de predare / învăţare şi organizarea
activităţilor extracurriculare orientate spre formarea competenţelor interculturale la studenţii de
diferite etnii din Republica Moldova şi din străinătate.
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Tabelul 3.8. Calendarul activităţilor în cadrul experimentului pedagogic
Activităţile în cadrul experimentului Tipul activităţii
pedagogic
1. Experimentul de constatare
• chestionarea
• observarea
• interviul

2. Formarea profesorilorexperimentatori
3. Experimentul de formare

•
•

•
•
•

Grupul ţintă

Anul, luna

studenţii
moldoveni
• studenţii
moldoveni
alolingvi
• studenţii
străini
training
• profesori
experimentatori
cursuri şi
• studenţi
seminare de
alolingvi
limba română • studenţi străini

septembrieoctombrie
2007

mese rotunde
seminare
training-uri

2007-2008
2008-2009

•

•
•

studenţi
moldoveni
studenţi
alolingvi

4. Experimentul de postdiagnosticare

2007-2008
2007-2008
2008-2009

aprilie-mai
2009

→ Experimentul de constatare
Experimentul de constatare a fost realizat axîndu-se pe trei aspecte:
•

Evaluarea / constatarea nivelului de competenţe interculturale la studenţii moldoveni
(grupul A).

•

Evaluarea / constatarea nivelului de competenţe interculturale la studenţii moldoveni
alolingvi autohtoni (grupul B).

•

Evaluarea / constatarea nivelului de competenţe interculturale la studenţii străini (grupul
C).
În cadrul evaluării / constatării nivelului de competenţe interculturale, la studenţii

moldoveni şi studenţii moldoveni alolingvi au fost aplicate aceleaşi probe: chestionarea,
interviul, observarea, realizarea studiului de caz p.122-123 (vezi anexele respective nr. 2, 3, 4).
În cazul studenţilor străini a fost aplicat numai chestionarul ajustat la specificul grupului
experimental şi la obiectivele cercetării, în conformitate cu structura competenţelor interculturale
descrise în Capitolul II: dimensiunea cunoaşterii, dimensiunea acţională, dimensiunea
atitudinal/comportamentală, dimensiunea motivaţională.
Nivelul şi manifestarea competenţelor interculturale la studenţii moldoveni şi la cei
moldoveni alolingvi în cadrul primei dimensiuni (cunoaşterea) prin intermediul unui chestionar
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şi al interviului cu subiecţii implicaţi în experimentul pedagogic sunt sintetizate în anexa 3 (vezi
Anexa 2)
→ Rezultatele chestionării studenţilor moldoveni (grupul A)
1. Înţelegerea noţiunii interculturalitate:
•

45% – colaborarea şi interacţiunea între culturi;

•

35% – acceptarea şi cunoaşterea diferenţelor culturale;

•

20% – n-au dat niciun răspuns.
2. Necesitatea cunoaşterii culturii şi istoriei etniilor conlocuitoare (ruşilor, găgăuzilor,
ucrainenilor, bulgarilor, altor etnii):

•

63% dintre respondenţi sunt de acord că trebuie de cunoscut cultura şi istoria minorităţilor /
etniilor autohtone;

•

21% dintre respondenţi sunt de acord într-o măsură mică cu această afirmaţie;

•

16% dintre respondenţi nu s-au gîndit la această problemă.
3. Importanţa interculturalităţii în integrarea socioprofesională:

•

93% dintre respondenţi sunt de acord că cunoaşterea limbii, culturii, istoriei altor popoare /
etnii este foarte impotantă pentru integrarea socioprofesională;

•

7% dintre respondenţi sunt parţial de acord cu această afirmaţie.
Este important de constatat că ei leagă integrarea socioprofesională nu de cunoaşterea

limbilor, istoriei şi culturii etniilor autohtone, ci de limba, cultura şi istoria popoarelor europene.
Observăm că respondenţii nu văd legătura între cunoaşterea culturii, istoriei etniilor minoritare şi
eficienţa integrării socioprofesionale.
4. Importanţa atitudinii pe care o au alţii vizavi de valorile culturale ale etniei majoritare:
•

83% dintre respondenţi au manifestat acord total privind atitudinea adecvată a etniilor
autohtone faţă de valorile culturale ale etniei majoritare;

•

17% sunt de acord parţial cu această afirmaţie. (Fig. 3.2.)
În acelaşi timp, la întrebarea: Cum credeţi care este atitudinea adevărată a etniilor

minoritare faţă de valorile culturale ale etniei majoritare?: 90% dintre respondenţi cred că etniile
minoritare au o atitudine neadecvată faţă de aşa valori naţionale ca limba, originea etc., însă au o
atitudine pozitivă faţă de muzica, obiceiurile, dansurile etniei majoritare.
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Fig. 3.2. Importanţa atitudinii pe care o au alţii vizavi de valorile culturale ale etniei
majoritare
5. Modul în care majoritatea etnică acceptă cultura etniilor minoritare autohtone:
•

95% dintre respondenţi au dat acord total modului în care majoritatea etniei îşi manifestă
atitudinea faţă de cultura minorităţilor naţionale (au dreptul să facă studii în limba maternă,
au toate condiţiile pentru dezvoltarea culturii proprii etc.);

•

5% dintre respondenţi consideră că etnia majoritară are mai puţine drepturi pentru
dezvoltarea culturii sale decît etniile conlocuitoare. (Fig. 3.3.)
95%
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20%
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acord parţial

Fig. 3.3. Modul în care majoritatea etnică acceptă cultura etniilor minoritare autohtone
6. Modul în care etniile minoritare autohtone acceptă cultura majorităţii etnice:
•

76% dintre respondenţi nu sunt satisfăcuţi de atitudinea etniilor conlocuitoare faţă de
cultura etniei majoritare;

•

20% dintre respondenţi sunt satisfăcuţi parţial de atitudinea minorităţilor naţionale faţă de
cultura etniei majoritare;

•

4% dintre respondenţi categoric nu sunt satisfăcuţi de manifestarea atitudinii faţă de
cultura majorităţii etnice de către minorităţile naţionale. (Fig. 3.4.)
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Fig. 3.4. Modul în care etniile minoritare autohtone acceptă cultura majorităţii etnice
7. Manifestarea toleranţei respondenţilor din această categorie
Evaluarea acestei competenţe a fost realizată în cadrul unui studiu de caz şi prin
intermediul observărilor comportamentului subiecţilor în procesul educaţional.
Studiu de caz
Studiul de caz a fost realizat în grupe de studenţi moldoveni (aproximativ 100 de
studenţi). Studenţii au fost intervievaţi avînd drept reper Cînd înveţi o limbă nouă, simţi că
dobîndeşti un suflet nou din perspectiva: Limba română – limbă de integrare socioprofesională
în Europa şi Limba maternă (rusa, ucraineana, bulgara, găgăuza) – limbă de comunicare
intraetnică şi interetnică. S-au cerut opiniile studenţilor în reflectarea statutului limbilor care se
vorbesc pe teritoriul Republicii Moldova.
Tabelul 3.9. Statutul limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
Limba

Statutul

Limba română

Limbă de stat

Limba rusă

Limbă de comunicare interetnică

Limba găgăuză

Limbă de comunicare intraetnică

Limba ucraineană

Limbă de comunicare intraetnică

Limba bulgară

Limbă de comunicare intraetnică

Studenţii moldoveni au fost rugaţi să echivaleze noţiunile din prima coloană cu cele

din

a II-a coloană. 95% dintre respondenţi au relevat importanţa limbii române ca limbă de
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comunicare interetnică, limbă de integrare socioprofesională în Republica Moldova şi în Europa.
5% dintre respondenţi au echivalat la aceste valori şi limba rusă, tabloul fiind următor:
I. Limba Română – Limbă de Stat, Limbă de comunicare interetnică, Limbă de integrare
socioprofesională în Republica Moldova. Limbă de integrare în Europa.
II. Limba Rusă – Limbă de comunicare interetnică, Limbă de integrare în contextul valorilor
europene şi a celor slavone.
III. Limbile bulgară, găgăuză, ucraineană – statut de limbi de comunicare intra-etnică, în
Republica Moldova, cu toate că s-a menţionat racordarea la valorile culturale ale statelor în
care limbile respective sunt limbi de stat: Turcia, Bulgaria, Ucraina.
Analiza rezultatelor obţinute în urma realizării studiului de caz ne-a permis să atestăm
următoarea stare de lucruri:
1)

circa 44% dintre respondenţii din această categorie au manifestat toleranţă faţă de atitudinile
etniilor autohtone privind denumirea limbii române, orientarea către valorile europene din
partea etniei majoritare;

2)

35% dintre respondenţi au manifestat înţelegere a atitudinii respective a studenţilor bulgari,
găgăuzi, ucraineni faţă de prioritatea culturii ruse şi nu a celei naţionale;

3)

numai 11% dintre respondenţi au fost categorici în aprecierea atitudinilor etniilor minoritare
faţă de denumirea limbii române, identităţii naţionale etc.
8. Gradul de dezvoltare a interculturalităţii:
a) a comunica cu reprezentanţii altor etnii;
b) a studia mai multă literatură despre cultura altor etnii;
c) a se include în manifestările şi activităţile interculturale;
d) a simţi respectul 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.
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Fig. 3.5. Gradul de dezvoltare a interculturalităţii
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9. Acceptarea diversităţii:
Respondenţii acestei categorii de studenţi sunt mai deschişi faţă de diversitate decît cei
din prima categorie. În acelaşi timp, ambele categorii de respondenţi nu conştientizează
diversitatea ca valoare, ca factor al dezvoltării.
→ Rezultatele chestionării studenţilor moldoveni alolingvi (grupul B)
1. Înţelegerea noţiunii de interculturalitate:
•

30% – interacţiunea dintre mai multe culturi în cadrul unei societăţi;

•

40% – prietenie între etnii;

•

30% – n-au dat niciun răspuns.

2. Necesitatea cunoaşterii limbii, culturii şi a istoriei:
a) Moldovenilor / românilor.
b) Minorităţilor naţionale.
•

48% dintre respondenţi sunt de acord cu necesitatea cunoaşterii culturii etniilor
autohtone. În acelaşi timp, studenţii moldoveni practic 100%, indică că fiecare etnie
trebuie să cunoască limba, cultura şi istoria sa.

•

70% dintre respondenţi sunt de acord cu necesitatea cunoaşterii limbii, culturii şi istoriei
Republicii Moldova.
Însă numai 10% au afirmat că cunosc bine limba română, şi numai 7% au convingerea că

cunosc bine cultura poporului băştinaş.
• 22% dintre respondenţi sunt parţial de acord cu necesitatea cunoaşterii limbii, culturii şi
istoriei Republicii Moldova.
• 8% dintre respondenţi au manifestat indiferenţă faţă de această problemă.
• 40% dintre respondenţi sunt parţial de acord cu necesitatea cunoaşterii culturii şi istoriei
altor etnii autohtone.
• 12% dintre studenţi au manifestat atitudine neutră în evaluarea acestei probleme.
Interesant este faptul că majoritatea reprezentanţilor etniilor autohtone au afirmat că deţin
prea puţine informaţii despre cultura şi istoria altor etnii; de exemplu: ruşii, ucrainenii aproape că
nu ştiu nimic, practic, despre cultura şi istoria găgăuzilor; şi invers, găgăuzii prea puţin cunosc
cultura şi istoria bulgarilor, a ucrainenilor. În concluzie, etniile autohtone cunosc cel mai bine
cultura şi istoria poporului rus.
Nivelul de necesitate a cunoaşterii limbii, culturii şi a istoriei este reprezentat grafic în
figura 3.6. (Fig. 3.6).

120

80%
70%
70%
60%
48%

50%

40%
40%
30%

22%

20%

12%

8%

10%
0%
de acord

parţial de acord

neutru

grupul 2.1. grupul 2.2.

Fig. 3.6. Necesitatea cunoaşterii limbii, culturii şi a istoriei
3. Importanţa interculturalităţii pentru integrarea socioprofesională:
•

88% dintre respondenţi sunt de acord că cunoaşterea limbii, culturii, istoriei altor
popoare / etnii este foarte importantă în integrarea socioprofesională.

•

12% dintre respondenţi sunt de acord parţial cu această afirmaţie.
În cadrul acestui grup de respondenţi, cel puţin 60% dintre persoane au două viziuni:

una oficială şi una mai puţin exteriorizată. A doua viziune a fost expusă de către ei în cadrul
interviului. Problema constă în faptul că un grup de respondenţi, în majoritatea cazurilor de
origine rusă, leagă perspectivele lor mai mult cu integrarea socioprofesională în Rusia decît în
Republica Moldova. Într-o măsură mai mică, aceasta se referă şi la alte etnii autohtone.
4. Importanţa atitudinii pe care o au alţii vizavi de valorile culturale ale etniei din care fac
parte:
•

86% dintre respondenţi au declarat acord total privind importanţa atitudinii altor etnii faţă
de valorile culturale ale etniei proprii.
Important este faptul că majoritatea respondenţilor din această categorie nu sunt

satisfăcuţi de atitudinea moldovenilor faţă de valorile culturale ale etniilor lor. Însă la întrebarea
privind în ce mod se manifestă această atitudine „negativă” a moldovenilor – n-au putut da
răspunsuri convingătoare. Cel mai răspîndit răspuns a fost: „ei vor să ne românizeze”.
•

10% dintre respondenţi au afirmat că sunt parţial de acord că este foarte importantă
atitudinea altor etnii faţă de valorile culturale ale etniei din care fac parte.

•

4% dintre respondenţi n-au dat niciun răspuns.
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Fig. 3.7. Importanţa atitudinii pe care o au alţii vizavi de valorile culturale ale etniei din care fac
parte
5. Modul în care majoritatea etnică acceptă cultura minorităţilor etnice:
•

51% dintre respondenţi au expus acord total referitor la modul în care majoritatea etnică
manifestă atitudinea pozitivă faţă de cultura minorităţilor etnice. În acelaţi timp, 49% din
această categorie nu sunt de acord cu modul în care majoritatea etnică îşi manifestă
atitudinea faţă de cultura lor.

6. Modul în care minorităţile etnice acceptă cultura majorităţii etnice:
•

35% dintre respondenţi cred că minorităţile etnice au o atitudine pozitivă faţă de cultura
majorităţii etnice.

•

53% dintre respondenţi cred că această atitudine trebuie să fie mai bună.

•

12% dintre respondenţi n-au dat niciun răspuns; au recunscut că nu s-au gîndit la această
problemă. (Fig. 3.8.)
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Fig. 3.8. Modul în care minorităţile etnice acceptă cultura majorităţii etnice
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7. Manifestarea toleranţei respondenţilor din această categorie:
Această competenţă a studenţilor de etnii minoritare a fost evaluată în cadrul interviului,
observaţiilor în procesul realizării unor activităţi educaţionale şi a unui studiu de caz.
Studiu de caz
În cadrul manifestării interculturale In memoriam Gr. Vieru. Sunt iarbă. Mai simplu nu
pot fi, au fost intervievaţi 100 studenţi alolingvi autohtoni, referitor la nivelul de toleranţă a
majorităţii etnice versus culturile minorităţilor etnice. 80% dintre respondenţi s-au arătat toleranţi
şi chiar bucuroşi că au fost incluşi în desfăşurarea acestei manifestări culturale şi au menţionat
încă o dată că numai cultura şi literatura este cea mai bună punte de integrare a etniilor din
Republica Moldova, prin conturarea valorilor culturale, etice ale poporului român. Regretatul
Gr. Vieru care „a lucrat în miezul limbii române”, fiind un veritabil patriot, este şi un model de
omenie, toleranţă, sacrificiu, înţelepciune. Au menţionat, în special, aforistica vieriană, care i-a
impus, din spusele respondenţilor, să aibă o nouă viziune asupra valorilor interculturale. 15%
dintre respondenţi nu au fost siguri că acest tip de manifestări dezvoltă nivelul de toleranţă, iar
5% au manifestat atitudine neutră. Manifestarea nivelului de toleranţă a fost evaluată în cadrul
comentariului versus veridicitatea afirmaţiei: Mă respect, respect, sunt respectat. Sunt tolerant,
sunt tolerat.
30 de studenţi moldoveni alolingvi (2 grupe de medicinişti) au fost supuşi metodei
observaţiei. 90% dintre studenţi au fost de acord că sentimentul de respect, de toleranţă începe
prin a te respecta, a fi tolerant faţă de sine (s-au adus argumente, de tipul: respecţi oamenii numai
dacă ştii să te respecţi, iar în coloana, la cerinţele sunt respectat, au indicat caracteristici
similare coloanei respect; adăugînd că se respectă fără rezerve, dacă coloanele respect, sunt
respectat coincid, atunci s-a remarcat un echilibru perfect între necesităţile de a respecta şi de a
fi respectat. În cazul în care coloana mă respect ceda coloanei respectat, s-a remarcat un
complex de inferioritate iar, viceversa, un complex de superioritate. Situaţie similară a fost
atestată şi pentru Sunt tolerant, sunt tolerat.
I. Respect:

II. Sunt respectat pentru

-

personalitatea omului

-

personalitate

-

opinia

-

opinie

-

decizia

-

decizie

Mă respect, pentru că pot să respect şi voi fi respectat.
I. Tolerez
-

greşelile altora

II. Sunt tolerat pentru
-
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greşelile mele

-

deficienţele altora în opinia mea

-

deficienţele mele în opinia altora

-

opinia altora diferită de a mea

-

opinia mea care poate fi diferită de opinia
altora

Consider că fiecare are dreptul la opinie.
Tolerez şi voi fi tolerat. Tolerant este echivalentul la a fi tolerat. 10% dintre respondenţi
consideră că respectul, toleranţa faţă de alţi oameni, etnii, cultură nu asigură respectul, toleranţa
faţă de sine, indicînd că pragmatismul este forţa motrice a actualei societăţi. Iar respectul şi
toleranţa au cedat locul fricii; frica fiind stimul pentru respect şi toleranţă.

Analizînd

răspunsurile şi rezultatele în urma studiului de caz, putem constata:
1) Numai 18% dintre respondenţi au manifestat toleranţă faţă de atitudinea majorităţii etnice
cu privire la denumirea limbii de stat.
2) Un procent mai mic – 5% dintre studenţi – au fost toleranţi faţă de punctul de vedere al unui
grup de studenţi orientaţi spre valorile româneşti.
3) În acelaşi timp, respondenţii din această categorie (95%) au fost toleranţi faţă de punctul de
vedere cu referire la integrare şi la valorile culturale europene.
8. Gradul de dezvoltare a interculturalităţii:
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Fig. 3.9. Gradul de dezvoltare a interculturalităţii
a. a comunica cu reprezentanţii altor etnii;
b. a studia mai multă literatură despre cultura altor etnii;
c. a se include în manifestările şi activităţile interculturale;
d. a simţi respectul faţă de valorile culturale ale etniilor conlocuitoare;
e. a găsi înţelegere la alte grupuri etnice;
f. a se simţi necondiţionat parte integrantă a unui grup interetnic.

124

f

9. Acceptarea diversităţii:
Manifestarea acestei competenţe la studenţii din categoria dată este una contradictorie. În
procesul interviului cu respondenţii respectivi am constatat că, pe de o parte, ei conştientizează
importanţa existenţei diferitelor puncte de vedere, dreptul tuturor la opinie etc., pe de altă parte,
categoric nu acceptă situaţia că studenţii moldoveni (sau de altă etnie) au alte puncte de vedere la
o anumită problemă decît ei. Mulţi dintre respondenţi privesc autoritarismul ca „ordine”, ca
fenomen pozitiv şi, invers, valorile democratice le privesc ca fiind ceva negativ.
→ Rezultatele chestionării studenţilor străini (grupul C)
1. Înţelegerea noţiunii interculturalitate:
•

25% dintre respondenţi au definit interculturalitatea ca prietenie între popoare;

•

30% dintre respondenţi au definit interculturalitatea ca respectarea drepturilor omului;

•

45% nu au putut defini noţiunea interculturalitate.
2. Necesitatea cunoaşterii culturii şi a istoriei ţării în care îşi fac studiile:

•

93% dintre respondenţi au manifestat interes faţă de cultura şi istoria Republicii Moldova;

•

7% nu şi-au putut formula poziţia.
În acelaşi timp, 57% dintre respondenţi au menţionat că prea puţin cunosc cultura şi

istoria Republicii Moldova; 91% au evidenţiat faptul că le place muzica moldovenească,
obiceiurile moldoveneşti, cultura deservirii etc.
Majoritatea celor chestionaţi au afirmat că vor promova în ţările lor multe valori însuşite
aici, în Republica Moldova.
3. Integrarea în comunitatea academică:
•

75% dintre studenţii străini au afirmat că mai uşor comunică cu semenii din alte state,
decît cu cei din Republica Moldova, cauzele fiind:
– diferenţa culturală;
– cunoaşterea insuficientă a limbii române;
– prejudecăţile etc.;

•

25% dintre studenţii străini au afirmat că nu au probleme de comunicare cu studenţii din
Republica Moldova.
Comparînd cele trei categorii de respondenţi, putem opina:

1. Nivelul de cunoaştere a noţiunii / fenomenului interculturalitate diferă de la o categorie de
respondenţi la alta. Definiţiile interculturalităţii, formulate de respondenţi, identifică diferite
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dimensiuni ale acestui fenomen. Mai aproape de o definiţie mai amplă au fost respondenţii
din prima categorie – studenţii molodveni.
2. Nivelul de înţelegere a limbii, culturii şi a istoriei etniilor minoritare şi a etniei majoritare
diferă la unii indicatori, de exemplu:
a) La compartimentul Gradul de dezvoltare a interculturalităţii în grupul A 85% dintre
respondenţi au pus accent pe a comunica cu reprezentanţii altor etnii şi 22% – a se simţi
necondiţionat parte integrantă a unui grup interetnic, iar 80% dintre respondenţii din
grupul B au menţionat: importanţa comunicării cu reprezentanţii altor etnii şi a găsi
înţelegere în grupul etnic.
b) Respondenţii din ambele grupuri (A şi B) nu conştientizează în mare măsură
diversitatea ca valoare, ca factor al dezvoltării.
c) În ceea ce se referă la integrarea în comunitatea academică, 75% dintre respondenţii
din grupul C au indicat un grad de dificultate în comunicarea cu semenii săi din
Republica Moldova.
→ Experimentul formativ
Experimentul formativ s-a realizat în grupuri experimentale: 2 grupuri din a doua
categorie de studenţi – studenţi alolingvi; 2 grupuri din a treia categorie de studenţi – studenţi
străini. În aceste grupuri, formarea competenţelor interculturale s-a realizat în cadrul predării /
învăţării limbii române şi în cadrul activităţilor extracurriculare. Totodată, în experimentul
formativ au fost incluşi studenţii moldoveni, fiind incluşi doar în activităţile extracurriculare.
Experimentul formativ a fost efectuat de către profesorii experimentatori, în condiţii reale
de predare / învăţare a disciplinelor respective şi în cadrul realizării activităţilor extracurriculare
în conformitate cu tematica cross-curriculară.
La începutul experimentului formativ cu profesorii-experimentatori au fost organizate trei
seminare de formare în conformitate cu programul prezentat în subcapitolul 3.1.
Procesul de formare în cadrul experimentului a fost monitorizat de noi, pe parcurs se
introduceau modificările şi corecţiile necesare. Menţionăm faptul că toate activităţile formative,
fie în cadrul orelor de limbă română, fie în cadrul manifestărilor interculturale, au fost orientate
spre formarea unei sau mai multor componente / dimensiuni ale competenţelor interculturale.
Oferim cîteva exemple de activităţi de educaţie interculturală în cadrul orelor de limba
română şi a manifestărilor extracurriculare (Tab. 3.10, 3.11), (Anexa 4).
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Limba română
1) Proiectul didactic I
Subiectul: Vasile Alecsandri – cîntăreţ al naturii Patriei.
Recomandări pentru cadrele didactice: Informarea şi documentarea în domeniul educaţiei
interculturale şi a competenţelor interculturale.
Obiectivele:
•

Cunoaşterea valorii creaţiei literare a lui Vasile Alecsandri în literatura universală
(Peizajistica în literatura rusă S. Esenin, A. Puşkin, M. Lermontov).

•

Cultivarea respectului pentru limba şi pentru cultura română prin lectura şi comentarea
creaţiei literare a lui Vasile Alecsandri.

•

Pastelul Oaspeţii primăverii – variantele românească şi rusă: discuţii, opinii, explicaţii.
Tabelul 3.10. Strategie didactică (a)

Obiectivul
O1 Iniţierea şi
aprofundarea
cunoştinţelor
versus creaţia
literară a lui
Vasile
Alecsandri.
Cunoaşterea
valorii
interculturalită
ţii

Activitatea profesorului
Explicarea minimului lexical
Lectura primară a textului
Traducerea selectivă a textului
Analiza lexico-gramaticală a textului
(familii de cuvinte, sinonime,
antonime, paronime etc.) p. 328
5. Lucrul cu textul Vasile Alecsandri –
cîntăreţ al naturii Patriei (p. 329)
Dialog: Peizajistica în literatura
universală
6. Vocabularul. Structura vocabularului
(p. 328)
7. Texte literare (pasteluri): Oaspeţii
primăverii (p. 332) Concertul în
luncă (p. 333)
8. Lectura primară şi expresivă a
textelor literare
9. Analiza comparativă (lingvistică)
10. Lectura, traducerea selectivă
11. Analiza şi comentarea aprecierilor
critice
12. Subiecte lexicale: Evoluţia
termenilor inimă şi cord (kardia) în
terminologia medicală şi uzul
cotidian (p. 338)
13. Mijloace de îmbogăţire a
vocabularului: Calcul lingvistic.
Unităţi frazeologice. Expresii şi
locuţiuni (p. 339)
1.
2.
3.
4.
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Activitatea studentului
1. Lectura secundară a textului
2. Traducerea selectivă a textului
3. Analiza lexico-gramaticală a
textului (familii de cuvinte,
sinonime, antonime, paronime
etc.) p. 328
4. Integrarea lexemelor noi în
enunţuri
5. Formularea răpunsurilor la
întrebările textuale
6. Efectuarea exerciţiilor textuale
7. Lucrul cu textul Vasile
Alecsandri – cîntăreţ al naturii
Patriei (p. 329)
8. Exerciţii de consolidare
selectate de profesor
9. Texte literare (pasteluri):
Oaspeţii primăverii (p. 332)
Concertul în luncă (p. 333)
Variantele rusă/română
10. Efectuarea exerciţiilor
textuale 1, 2, 4 (p. 335)
11. Lectura, traducerea selectivă
12. În baza textului–casetă, de
întocmit un text propriu care să
includă informaţii de reper din
biografia lui V.Alecsandri
13. Eseul: Pastelurile lui V.
Alecsandri – calendar al
vîrstei omului

Deduceri: Proiectul didactic

Vasile Alecsandri – cîntăreţ al naturii Patriei cultivă

valorile interculturalităţii prin cunoaşterea literaturii române. Dialogurile cu referinţe la literatura
peizajistică universală (bulgară, ucraineană, rusă) îi pregătesc pe tineri să recepţioneze informaţia
la nivel intercultural. Proiectul didactic promovează un „dialog între culturi”, solicitîndu-se
informaţii şi din alte literaturi şi culturi etnice (Peizajistica lui S. Esenin etc.). Studenţii sunt
învăţaţi din perspectiva interculturalităţii să promoveze valorile culturale. Eseul Pastelurile lui
V. Alecsandri – calendar al vîrstei omului este un discurs în scris care va stimula interesul pentru
literatura română, ca respect faţă de diversitatea interculturală. Prezenţa pastelurilor Oaspeţii
primăverii, Concertul în luncă în variantele rusă şi română oferă posibilitatea realizării unui
dialog de analiză comparativă, care solicită diversitatea de opinii, impune acceptarea sau
combaterea unei atitudini de apreciere, dezvoltă dialogul ca formă de integrare interculturală.
Demersul didactic include lecturi de text care sunt valorificate ca diversităţi interculturale.
2) Proiectul didactic II
Subiectul: Mihai Eminescu – poetul cu inima în ceruri. Fragmente de aprecieri critice ale
operei lui M. Eminescu (invitaţie la discuţie). Cugetările lui Mihai Eminescu.
Recomandări pentru cadrele didactice: Informarea şi documentarea în domeniul educaţiei
interculturale şi a competenţelor interculturale.
Obiectivele:
•

Cunoaşterea valorii creaţiei literare a lui Mihai Eminescu în literatura universală.
Traducerea creaţiei lui Mihai Eminescu în mai multe limbi, varianta rusă a poemului
Luceafărul şi a poeziei La steaua.

•

Cultivarea respectului pentru limba şi pentru cultura română prin lectura şi prin comentarea
creaţiei literare a lui Mihai Eminescu.
Tabelul 3.11. Strategie didactică (b)

Obiectivul
O1 Iniţierea şi
aprofundarea
cunoştinţelor
versus creaţia
literară a lui
Mihai
Eminescu

Activitatea profesorului
1. Subiecte lexicale: Relaţii
semantice. Antonimele (p. 366)
Pseudosinonimia (p. 351)
Antonimia în terminologia
medicală (p. 367)
2. Verificarea temei de acasă
3. Predarea materiei noi:
a) Lectura primară şi expresivă a
textului
.b) Traducerea selectivă a textului
c) Întocmirea planului textului
4. Textul Luceafărul – capodoperă
a creaţiei eminesciene (p. 361)
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Activitatea studentului
1.
Verificarea temei de acasă
2.
Traducerea selectivă a
textului
3.
Realizarea exerciţiilor
textuale: ex. 1-4 (p. 356)
4.
Realizarea exerciţiilor
lexicale care succed casetele (familii
de cuvinte, sinonime, antonime)
5.
Întocmirea planului textului
Textul Luceafărul – capodoperă a
creaţiei eminesciene (p. 361)
6. Exerciţii de consolidare – ex. 2,
3, 4 (p. 367)

a) Compararea cu varianta rusă a
poemului
b) Discuţii asupra actualităţii
cugetărilor
în
societatea
contemporană
e5. Textul literar La steaua:
a) lectura poeziei
b) compararea cu varianta rusă a
poeziei
6. Cuvinte şi expresii de origine
românească: Era pe cînd nu s-a
zărit; Ce e val ca valul trece (p.
364):
a) discuţii asupra modului de
integrare a expresiilor în fondul
expresiilor celebre
7. Lexic. Relaţii semantice.
Antonimia în terminologia medicală
(p. 366-367)
a) discuţii asupra actualităţii
articolului
b) discuţii despre veridicitatea
spuselor contemporanilor versus
personalitatea lui M. Eminescu
c) probleme de cultivare a limbii
8. Cuvinte şi expresii de origine
românească: Ce-ţi pasă ţie, chip
de lut (p. 364)
9. Discuţii asupra actualităţii
articolului

7.
Textul literar Luceafărul
(fragment)
8.
Lectura fragmentului propus
la lecţie
9.
Compararea cu varianta rusă
a poemului
10. Lecturarea Cugetărilor:
Discuţii asupra actualităţii cugetărilor
în societatea contemporană
11. Compararea cu varianta rusă
a poeziei
12. Cuvinte şi expresii de origine
românească
13. Era pe cînd nu s-a zărit; Ce e
val ca valul trece (p. 364)
14. Lectura textelor
15. Discuţii asupra modului de
integrare a expresiilor în fondul
Expresiilor celebre
16. Exerciţii de consolidare: 1, 3
(p. 367)
17. Lectura informaţiei
18. Discuţii asupra actualităţii
articolului
19. Lectura referinţelor
20. Discuţii asupra veridicităţii
spuselor contemporanilor lui
M.Eminescu
21. Cuvinte şi expresii de origine
românească: Ce-ţi pasă ţie, chip de
lut (p. 364)
22. Lectura informaţiei
23. Discuţii asupra actualităţii
articolului
24. Expunerea orală a textului de
bază
Eseul: Eminescu şi Lermontov – în
arealul literaturii universale, avînd
drept reper programa liceală la
disciplina Educaţie Interculturală

Deduceri: Proiectul didactic Mihai Eminescu – poetul cu inima în ceruri promovează
valorile interculturale prin însuşirea textelor literare din creaţia lui Mihai Eminescu, creaţie
tradusă şi recunoscută în peste 150 de limbi şi culturi. Studentul însuşeşte noţiunile toleranţă,
acceptare a diversităţii şi respect al culturii române. Poemul Luceafărul, poezia, La steaua,
prezentate în variantele rusă şi română, devin reper de analiză comparativă şi motiv de dialogare.
Expresiile celebre, eseul M. Eminescu şi M. Lermontov în arealul literaturii universale, solicită
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identificarea de concepte, principii, valori specifice interculturalităţii, promovează empatia
culturală în relaţie cu persoanele de etnii şi culturi diferite.
Pe parcursul experimentului formativ au fost realizate 60 de ore de limba română în
grupele de studenţi moldoveni alolingvi şi în grupele de studenţi străini şi 20 de activităţi
extracurriculare.
Activităţile extracurriculare au fost organizate pentru toate categoriile de studenţi. În
procesul acestor activităţi, studenţii moldoveni, studenţii moldoveni alolingvi şi studenţii străini
au fost implicaţi în rezolvarea unor probleme interculturale, studii de caz etc.
La finele experimentului formativ au fost realizate testări postexperimentale /
postdiagnosticul. Studenţilor din grupurile experimentale li s-au propus aceleaşi probe ca şi în
etapa preexperimentală, unele dintre ele avînd alt conţinut.
Scopul acestei etape a fost de a stabili prin comparaţie dinamica formării competenţelor
interculturale la studenţii din toate cele trei categorii de subiecţi implicaţi în experimentul
pedagogic.
Pentru verificarea eficienţei Proiectului instituţional, am apelat la metoda de prelucrare a
datelor – criteriul t – Student, adică compararea a două proporţii, conform următoarei
formule:

Z (t ) =

p1 − p 2
p1 q1 p 2 q 2
+
n1
n2

Formula 3.1. Criteriul t – student (compararea a două proporţii)
Unde:
p – ponderea apariţiei fenomenului;
q – probabilitatea neapariţiei fenomenului (q = 100-p);
n – numărul de subiecţi;
Rezultatele s-au prelucrat în funcţie de indicator şi s-a comparat % de la pretestare cu %
obţinut la posttestare, pentru a determina dacă diferenţele sunt semnificative.

→ Rezultatele evaluării postexperimentale a nivelului de competenţe interculturale ale
studenţilor moldoveni (grupul A), studenţilor alolingvi autohtoni (grupul B) şi a
studenţilor străini (grupul C)
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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.
Tabelul 3.12. Înţelegerea noţiunii interculturalitate
Indicatorul 1
pretest
posttest
Z (t)
p
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

A 60 p.
adecv. neadecv.
80%
20%
95%
5%
2,55
2,55
0,05
0,05

B 60 p.
adecv. neadecv.
70%
30%
85%
15%
2,00
2,00
0,05
0,05

C 60 p.
adecv.
55%
67%

neadecv.
45%
33%

95%
85%

80%
70%

67%
55%
45%
33%

30%
20%

15%
5%

gr. A pînă la
experiment

gr. B după
experiment

gr. B pînă la
experiment

gr. B după
experiment

au dat o definiţie adecvată noţiunii "interculturalitate"

gr. C pînă la
experiment

gr. C după
experiment

n-au putut defini această noţiune

Fig. 3.10. Înţelegerea noţiunii interculturalitate
Analizînd rezultatele obţinute la modulul înţelegerea noţiunii interculturalitate
prezentate în tabelul 3.12 (Tab. 3.12) şi, grafic, în figura 3.10 (Fig. 3.10), atestăm anumite
diferenţe semnificative ale frecvenţelor relative (%) la 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 ample la ultima etapă.
Studenţii străini (grupul C) deşi au răspuns, în linii mari, concret la această întrebare şi la prima
etapă (55%), şi la a doua (67%), răspunsurile lor nu sunt complete.
Comparînd aceste rezultate, putem afirma:
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1. În toate cele trei grupuri a crescut numărul de studenţi care au dat definiţii adecvate noţiunii
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”.
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 3.13. Necesitatea cunoaşterii limbii, culturii şi a istoriei etniei majoritare şi a
etniilor minoritare
Indicato
rul 2

acord

pretest
posttest
Z (t)
p

63%
78%

A
acord
parţial
21%
20%

neutru
16%
2%
2,78
0,01

acord

B
acord
parţial
22%
9%

70%
91%
3,01
0,01
Grupul A

neutru
8%
0%
2,28
0,05

% creşterii
acord
neutru
parţial
66,5
21%
12%
84,5
14,5%
5,5%
2,34
0,05

acord

78%
80%
70%

63%

60%
50%
40%
21%

30%

20%
16%

20%

2%

10%
0%
de acord

parţial de acord
pînă la experim ent

neutru

după experim ent

Fig. 3.11. Necesitatea cunoaşterii culturii şi a istoriei etniilor conlocuitoare
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,
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bulgarilor, ucrainenilor. Se cunoaşte mai mult despre cultura şi despre istoria ruşilor. Această
stare de lucruri se relevă în tabelul 3.13 (Tab. 3.13) şi grafic, în figura 3.11 (Fig. 3.11), 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,
p = 0,01. A dispărut grupul care avea

pentru

atitudini neutre, în ceea ce se referă la problema

cunoaşterii limbii, culturii şi a istoriei poporului băştinaş (pretestare – 8%; posttestare – 0%),
diferenţa fiind relevantă Z(t) = 2,28 , pentru p = 0,05. Aceste tendinţe sunt reprezentate grafic în
figura 3.12. (Fig. 3.12)
Grupul B
91%

100%
90%
80%

70%

70%
60%
50%
40%
21%

30%
20%

9%

8%

10%
0%
de acord

parţial de acord
pînă la experim ent

neutru

după experim ent

Fig. 3.12. Necesitatea cunoaşterii limbii, culturii şi a istoriei etniei majoritare şi a etniilor
minoritare
Un interes aparte suscită 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 în cadrul evaluării preexperimentale, cît şi în cadrul evaluării
postexperimentale au manifestat interes faţă de limba şi faţă de cultura moldovenilor. Ei au
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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 mult importanţa
interculturalităţii în procesul de integrare socioprofesională. Aici, de asemnenea, s-a constatat o
uşoară creştere de la 93% pînă la 98% 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. 3.14).
Tabelul 3.14. Importanţa interculturalităţii în integrarea socioprofesională şi în cea academică
A

Indicatorul 3
pretest
posttest
Z (t)
p

acord total
93%
98%

B
acord parţial
7%
2%

acord total
88%
98%

C
acord parţial
12%
2%

25%
57%
3,77
0,001

Grupul A
93%

98%

100%
90%
80%
70%
60%

pînă la experim ent

50%

după experim ent

40%
30%
20%

7%

10%

2%

0%
acord total

acord parţial

Fig. 3.13. Importanţa interculturalităţii pentru integrarea socioprofesională şi în cea academică
(grupul A)
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%.
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Grupul B
98%
100%

88%

90%
80%
70%
60%

pînă la experiment

50%

după experiment

40%
30%

12%

20%

2%

10%
0%
acord total

acord parţial

Fig. 3.14. Importanţa interculturalităţii în integrarea socioprofesională şi în cea academică
(grupul B)
Menţionăm faptul 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 relevat 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.
.
57%
60%

50%

40%

25%
30%

20%

10%

0%
pînă la experiment

după experiment

Fig. 3.15. Nivelul de integrare academică a studenţilor străini (grupul C)
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Analiza comparativă a datelor obţinute în cadrul acestui indicator 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
au dat acord total şi 8% – acord parţial. Trebuie de menţionat faptul că acest procent a fost înalt
şi pînă la experimentul formativ (83% şi 17%, respectiv)(Tab.3.15).
Tabelul 3.15. Importanţa atitudinii pe care o au alţii vizavi de valorile culturale ale etniei
majoritare
Indicatorul 4
pretest
posttest
Z (t)
p

acord
total
83%
92%

A
acord
parţial
17%
8%

B
acord
parţial
10%
6%

acord
total
86%
94%

neutru
4%
-

General
acord
acord
total
parţial
84,5
13,5
93%
7%

Grupul A
100%

92%
83%

90%
80%
70%
60%

pînă la experim ent

50%

după experim ent

40%
30%

17%

20%

8%

10%
0%
acord total

acord parţial

Fig. 3.16. Importanţa atitudinii pe care o au alţii vizavi de valorile culturale ale etniei majoritare
(grupul A)
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Studenţii alolingvi, atît în cadrul experimentului de constatare, cît şi în cadrul
postexperimentului, au arătat că este destul de importantă pentru ei atitudinea altor etnii şi, în
primul rînd, a moldovenilor din Republica Moldova faţă de tradiţiile, cultura, istoria etniei lor.
Deşi recunosc că unii dintre ei nu s-au gîndit la această problemă pînă la chestionare.
Grupul B
100%

94%
86%

90%
80%
70%
60%

pînă la experiment

50%

după experiment

40%
30%
10%

20%

6%

4%

10%
0%
acord total

acord parţial

neutru

Fig. 3.17. Importanţa atitudinii pe care o au alţii vizavi de valorile culturale ale etniei majoritare
(grupul B)
Comparînd datele obţinute în cadrul preexperimentului şi postexperimentului, constatăm
că a crescut numărul de studenţi alolingvi care exprimă acord total în ceea ce priveşte 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 3.16. Modul în care moldovenii acceptă cultura etniilor conlocuitoare
A

Indicatorul 5
pretest
posttest
Z (t)
p

acord total
95%
91%

acord parţial
5%
9%

acord total
53%
65%

B
acord parţial
35%
38%

Grupul A (în viziunea studenţilor moldoveni)
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neutru
12%
-

100%

95%

91%

90%
80%
70%
60%

pînă la experiment

50%

după experiment

40%
30%
20%

9%

5%

10%
0%
acord total

acord parţial

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. 3.18. Modul în care moldovenii acceptă cultura etniilor conlocuitoare
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 este 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.
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
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atitudinii lor faţă de cultura minorităţilor naţionale. Important este că a dispărut subgrupul de
studenţi care au manifestat o atitudine negativă sau lipsa acestei atitudini. (Fig. 3.18)
Tabelul 3.17. Modul în care minorităţile etnice acceptă cultura majorităţii etnice
A

Indicatorul 5
acord total
80%
77%

pretest
posttest
Z (t)
p

B
acord parţial
20%
23%

acord total
72%
68%

acord parţial
28%
32%

Grupul A (în viziunea studenţilor moldoveni)
80%
80%

77%

70%
60%
50%
pînă la experiment

40%
20%

30%

23%

după experiment

20%
10%
0%
acord total

acord parţial

Grupul B (în viziunea studenţilor alolingvi)
80%

72%

68%

70%
60%
50%
40%

28%

32%

pînă la experiment
după experiment

30%
20%
10%
0%
acord total

acord parţial

Fig. 3.19. Modul în care minorităţile etnice acceptă cultura majorităţii etnice
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
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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.(Tab.
3.17., Fig. 3.19)
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
formativ de către profesori 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.
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 rezultate inopinate. Sută la sută dintre studenţii

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 diminuat 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
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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 3.18. 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. 3.20. Gradul de dezvoltare a interculturalităţii la studenţii moldoveni
Din tabelul şi din graficul vizualizate anterior (Tab. 3.18, Fig. 3.20), 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 3.19. 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

după experiment

Fig. 3.21. Gradul de dezvoltare a interculturalităţii la studenţii alolingvi
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f

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.
Prezentarea grafică a rezultatelor permite să deducem unele concluzii şi tendinţe:
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, putem releva 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 3.20. 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%,
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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 sunt controversate, ceea ce indică
faptul că, deocamdată, nu se conştientizează diversitatea ca valoare, ca factor al dezvoltării.

3.4. Concluzii la capitolul 3
1. Concepţia educaţiei interculturale a studenţilor se axează pe o abordare a interculturalităţii
care implică dezvoltarea unei ample deschideri faţă de alte culturi, acceptarea diversităţii
culturale, depăşirea stereotipurilor culturale şi a etnocentrismului.
2. Diversitatea abordărilor interculturalităţii indică faptul că nu există o unitate semantică, ci,
mai degrabă un polisemantism bogat, o dinamică a evoluţiilor de tip conotativ şi tensiuni de
cîmp. Raporturile denotativ-conotative, reflectate de concepte, relevă următoarea stare de
lucruri: unele concepte exprimă dinamica, altele – statica; unele – procesualitatea, altele –
rezultatul; unele – cristalizarea, altele – fluiditatea; unele – măsurarea, altele – generalitatea;
unele – consensualitatea, altele – divergenţa; unele – verticala formării, altele – orizontala
învăţării; unele – contextualitatea spaţiotemporală, altele – universalitatea, globalizarea;
unele – cauzalitatea, altele – condiţionalitatea expresivităţii etc.
3. Concepţia

educaţiei

interculturale

prevede

patru

aspecte

praxiologice:

mişcarea

interculturală, curriculumul intercultural, procesul de educaţie interculturală şi angajamentul
intercultural. Toate aceste aspecte au la bază un ansamblu de principii (caracter
comprehensiv-integrator, abordare multisectorială de promovare a interculturalităţii, asumare
de responsabilităţi), sistemul de valori fundamentale, condiţii de realizare a interculturalităţii
şi criterii de succes ale educaţiei interculturale.
4. Componenta praxiologică a Concepţiei constituie cross-curriculumul educaţiei interculturale,
proiectat în conformitate cu principiile didactice moderne şi care stabileşte clar obiectivele
generale ale educaţiei interculturale, formulate în termeni de competenţe. Cross-curriculumul
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reprezintă un cadru de referinţă privind transferul şi redimensionarea curriculumului
universitar prin inserţie, armonizare, corelare şi prin fuzionare.
5. Dimensiunea procesuală a educaţiei interculturale este reprezentată de Proiectul instituţional
în calitate de strategie a educaţiei interculturale în cadrul universitar. Proiectul instituţional
de educaţie interculturală este o reflexie a concepţiei educaţiei interculturale, constituit din
patru elemente/componente de bază: obiectivele generale ale proiectului, redimensionarea
curriculumului pe discipline în baza cross-curriculumului, ansamblul de activităţi
extracurriculare şi formarea continuă a cadrelor didactice universitare din perspectiva
interculturalităţii.
6. Aprobarea experimentală a Proiectului instituţional de educaţie interculturală în cadrul
Universităţii

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ne-a permis să

identificăm nivelul competenţelor interculturale la studenţii moldoveni şi la studenţii de alte
etnii şi tendinţele dezvoltării interculturalităţii, importanţa interculturalităţii în integrarea
socioprofesională a absolvenţilor.
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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.
146

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.
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.
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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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Anexa 1. Societăţi ale minorităţilor naţionale din Republica Moldova
Organizaţiile etnoculturale ale ucrainenilor din Republica Moldova: Comunitatea
ucraineană din Republica Moldova ,,Uniunea ucrainenilor din Republica Moldova”; Societatea
,,Πросвита” în numele lui Taras Şevcenko din Republica Moldova. Fondul de binefacere a
pictorilor profesionali, a meşterilor populari ucraineni ,,Renaştere-Видроження” din Republica
Moldova.
Uniunea ucrainenilor din Moldova ,,Zapovit – Moştenire”, Asociaţia tinerilor ucraineni,
din Moldova ,,Злагода”. Organizaţiile etnoculturale ale ruşilor din Moldova: Comunitatea
rusească din Republica Moldova, Congresul comunităţilor ruseşti din Republica Moldova;
Centrul culturii ruse din Republica Moldova; Uniunea femeilor ,,Poccиянĸa”, Mişcarea socială
,,Pусское духовное единство” Liga studenţilor ruşi din Republica Moldova, Organizaţia
obştească ,,Pусь”, Asociaţia scriitorilor ruşi din Republica Moldova ,,M-ART”. Organizaţiile
etnoculturale ale evreilor din Republica Moldova: Comunitatea evreiască din Moldova,
Comunitatea evreilor de origine gruzină, ,,Zuhur”; Congresul evreilor din Moldova; Centrul
cultural studenţesc ebraic ,,Гилель”. Organizaţiile etnoculturale ale bulgarilor din Moldova:
Comunitatea ştiinţifică a bulgarilor din Republica Moldova, Comunitatea bulgară din Republica
Moldova,

Comunitatea

bulgară

,,Возрождение”,

Organizaţia

obştească

,,Болгарский

культурный центр”, Uniunea bulgară ,,Poдолюбец” din Republica Moldova. Organizaţiile
etnoculturale

ale

găgăuzilor

din

Republica

Moldova:

Asociaţia

femeilor

găgăuze

(găgăuzoaicelor) din Republica Moldova, ,,Gagauz Karîlar Birlii”, Fondul de susţinere şi de
dezvoltare a ştiinţei şi a culturii găgăuze ,,Кайнак”. Asociaţia tinerilor găgăuzi din Republica
Moldova; Comunitatea găgăuză din Republica Moldova. Organizaţiile etnoculturale ale romilor
din Moldova. Organizaţia obştească ,,Juvlia Romani”, din Moldova, Mişcarea socială a ţiganilor
din Moldova; Uniunea tinerilor ţigani din Moldova ,,Ţărnă – Rom”, Organizaţia publică ,,BareRom”; Asociaţia ştiinţifico-culturală ,,Elita Romani”. Comunitatea social-culturală, ,,Tradiţia
Romilor”, Uniunea ţiganilor din Republica Moldova, ,,Pубин”; Alianţa tuturor romilor, Uniunea
obştească ,,Romani-Grup”; Centrul naţional al ţiganilor.
Organizaţiile etnoculturale ale armenilor din Moldova; Comunitatea armeană din
Republica Moldova; Asociaţia femeilor de naţionalitate armeană (armencelor) ,,

”; din

Republica Moldova, Diaspora armenească din Republica Moldova ,,Mair Aiastan”; Asociaţia
umanist-internaţională a medicilor şi a juriştilor de naţionalitate armeană din Moldova ,,Urartu”.
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Organizaţiile etnoculturale ale azerbaidjenilor din Moldova. Congresul azerbaidjenilor
din Republica Moldova;Centrul de cultură azerbaidjeană în Republica Moldova ,,Aзери”;
Organizaţa cooperatoare ,,Moldova – Azerbaidjean”.
Organizaţiile etnoculturale ale polonezilor din Moldova. Comunitatea polonezilor din
Republica Moldova; Asociaţia polonezilor din Moldova, Organizaţia publică ,,Польская весна в
Μолдове; Asociaţia tineretului polonez din Moldova. Organizaţiile etnoculturale ale altor
minorităţi naţionale din Moldova. Comunitatea republicană a nemţilor din Moldova. Centru
culturii germane ,,Hoffnung” din Republica Moldova, Comunitatea Bielarusă din Republica
Moldova; Comunitatea tatară ,,Идель” din Republica Moldova; Uniunea socială (publică) a
tatarilor din Moldova ,,Tugan-Tel”; Comunitatea gruzină ,,Иверия” din Republica Moldova;
Comunitatea ,,Dustlic – Prietenie” (reprezentanţi ai Asiei Centrale); Comunitatea oseţilor din
Republica Moldova; Comunitatea uzbecă din Republica Moldova; Comunitatea lituaniană din
Republica Moldova; Comunitatea ciuvaşă din Republica Moldova; Societatea lituaniană din
Republica Moldova, Uniunea tinerilor lituanieni din Republica Moldova; Comunitatea estonă din
Republica Moldova, Societatea culturii greceşti ,,Элeфтeрия” din Republica Moldova; Uniunea
tineretului grec ,,Парфенон”, Asociaţia publică coreiană ,,Apиpaн”; Comunitatea italiană din
Republica Moldova, Comunitatea persoanelor de provenienţă (de origine) afro-asiatică din
Moldova; Societatea de ocrotire a copiilor de provenienţă africană ,,Фатима” din Republica
Moldova. Alte organizaţii ale minorităţilor naţionale din Moldova, acreditate de Biroul de relaţii
interetnice: Organizaţia slavonă de protecţie a drepturilor ,,Beчe”; din Republica Moldova,
Asociaţia medicilor ,,N. Pirogov” din Republica Moldova, Centrul de cercetări interetnice din
Republica Moldova; Asociaţia colaboratorilor alolingvi (vorbitori de limba rusă) în instituţiile de
învăţămînt şi de ştiinţă din Republica Moldova; Asociaţia colaboratorilor (angajaţilor) în
instituţii de învăţămînt slavone; Societatea interetnică de protecţie a drepturilor ,,Conciliere –
Coгласие” din Republica Moldova; Centrul de binefacere a refugiaţilor; Organizaţia obştească
,,Compatrioţi”, Asociaţia obştească ,,Цветущий край”.
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Anexa 2. Chestionar pentru evaluarea competenţelor interculturale
Facultatea _____________
Data________________________
Pentru a facilita şi a promova educaţia interculturală la USMF „ Nicolae Testemiţanu”, Vă
rugăm să completaţi acest chestionar. Prin răspunsurile Dumneavoastră oneste şi bine gândite veţi
ajuta a percepe şi a dezvolta interacţiunea socială interetnică. Chestionarul este anonim.
I.

Prin noţiunea de interculturalitate înţeleg________________________________
_________________________________________________________________II. Indicaţi
în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii, marcând cu “√” căsuţa care corespunde
opiniei Dvs.

Acord
total

Afirmaţii

Acord
parţial

Neutru

Dez-

Dez-

acord
parţial

acord
total

1.

Interculturalitatea este importantă în integrarea mea
ulterioară socio-profesională în Republica Moldova
2. Consider necesară includerea mea într-un grup
intercultural
3. Consider necesară popularizarea culturii etniei din care
fac parte
4. Consider necesare cunoaşterea , respectarea, cultivarea
limbii, culturii, istoriei Republicii Moldova
5. Este importantă atitudinea pe care o au alţii vizavi de
valorile culturale ale etniei din care fac parte
6. Este important modul în care majoritatea etnică acceptă
cultura minorităţilor etnice
7. Este important modul în care minorităţile etnice acceptă
cultura majorităţii etnice
8. Toleranţa şi respectul, echitatea sunt decisive în
promovarea interculturalităţii
9. Valorile interculturale, cunoaşterea şi promovarea lor
sunt punct forte în formarea empatiei în societatea
interetnică
Pentru a spori gradul de dezvoltare a interculturalităţii,
consider important:
a) a comunica cu reprezentanţii altor etnii
b) a studia mai multă literatură despre valorile interculturale
c) a se include în manifestări interculturale
d) a simţi respectul vizavi de valorile culturale ale etniei din
care fac parte şi a vedea că sunt acceptat
e) a găsi înţelegere în grupul interetnic
f) a mă simţi necondiţionat parte integrantă a unui grup
interetnic
10. Interculturalitatea se atinge prin autodefinire de
personalitate
10. Interculturalitatea se atinge prin autodefinire de grup,
societate

III: Pentru o bună şi o benefică dezvoltare a competenţelor interculturale, propun următoarele (Vă rugăm să scrieţi pe
versoul foii sugestiile şi comentariile Dvs.)
IV. Evaluaţi global valoarea interculturalităţii pentru dezvoltarea personalităţii şi a societăţii, subliniind unul dintre
următoarele calificative:
Foarte mare
Mare
Medie
Scăzută
Foarte scăzută
VA MULTUMIM PENTRU PARTICIPARE!
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Anexa 3. Pretestare – coeficientul ALPHA
Chestionar
1. Apreciaţi frecvenţa cu care utilizaţi activităţile extracurriculare în scop intercultural.
Nr.

Activităţi

Deloc

Rar

Deseori

Întodeauna

extracurriculare
1.

Participarea

la

evenimente

şi

manifestări culturale
2.

Activităţi artistice

3.

Întîlnirea cu studenţii
de alte etnii

4.

Expoziţii, spectacole

2. Daţi exemple de activităţi realizate de dvs în scop intercultural.
•
•
•
3. Apreciaţi frecvenţa realizării următoarelor obiective interculturale în activitatea didactică.
Nr.

Obiective

Deloc

Rar

extracurriculare
1.

Formarea unor abilităţi
de

comunicare

interculturală
2.

Formarea unor atitudini
de toleranţă

3.

Dobîndirea
cunoştinţe

unor
despre

alte

culturi
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Deseori

Întodeauna

Anexa 4. Activităţi extracurriculare
(Training-uri, mese rotunde, cenacluri, seminare)
Training-ul ca proces sistemic de dobîndire de noi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini
necesare îndeplinirii mai eficace a anumitui post (aici profesia de medic) a fost implementat la
USMF „Nicolae Testemiţanu” prin 2 şedinţe, în care s-au vizat conceptele de training, dezvoltare
şi educaţie interculturală din punct de vedere al aportului în procesul sociointegrare la viaţa
profesională a medicinistului, de altă etnie. Training-ul sporeşte şi facilitează procesul de
integrare socioprofesională a medicinistului, medicului de altă etnie în Republica Moldova.
Dezvoltarea (acţiunea de învăţare) este o premisă de promovare a mediciniştilor. Educaţia
interculturală ajută medicinistului de altă etnie să reuşească în domeniul său de activitate. S-au
folosit următoarele tehnici de training:
i. Prezentare tehnică de furnizare a informaţiilor, teoriilor şi principiilor şi direct către medicinişti
implicarea lor prin întrebări şi discuţii (Training-ul 1).
ii. Rezolvarea problemelor în grup – rezolvarea problemei de integrare socioprofesională a
mediciniştilor de altă etnie prin promovarea valorilor interculturale (respectul, toleranţa,
empatia etc.). Este o tehnică de facilitare şi de încurajare a mediciniştilor în profesarea
ulterioară (http://www.icc.org.ro Strategii de succes în comunicare şi negociere;
http://www.training.ro/content.php. p.2-10, Conceptul de training).
1) Scenariul training-ului I:
Subiectul: Statusul socioprofesional al medicului şi probleme de integrare
socioprofesională într-un stat multietnic.
Obiectivele: Facilitarea procesului de integrare socioprofesională a medicinistului de altă etnie
în Republica Moldova.
Etapele de realizare a training-ului:


Eventuale probleme în integrarea socioprofesională ulterioară a medicinistului de altă etnie.



Importanţa cunoaşterii limbii române ca limbă de comunicare şi interculturalitate.



Importanţa cunoaşterii şi respectării principiilor interculturale în Republica Moldova.
2) Scenariul training-ului II:
Subiectul: Mecanisme-model de integrare socioprofesională a mediciniştilor de diferite etnii.
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Obiectivele: Elucidarea componentelor interculturalităţii indispensabile mecanismului de
integrare socioprofesională a mediciniştilor de diferite etnii.
Etapele de realizare a training-ului:
1. Respectul şi dragostea pentru cultura şi limba altui popor începe de la respectul şi dragoste
pentru limba maternă şi pentru cultura poporului meu.
2. Sunt demn de a fi patriot, cetăţean pentru că Republica Moldova este Patria mea.
3. Nimic nu recomandă mai bine decît frumuseţea personală.
4. Valorile interculturale: frumuseţea intelectuală nu constă în faptul de a cunoaşte multe ci de a
cunoaşte ceea ce trebuie.
Şedinţele de training s-au derulat în funcţie de metoda/procedeul implementat (a inclus 2
grupe de medicinişti, 30 de persoane). Prima şedinţă a presupus după o prezentare a
informaţiilor, versus statusul socioprofesional al medicului şi probleme de integrare
socioprofesionale, pregătite de profesori şi studenţii implicaţi în training, o discuţie de amploare.
Mai întîi faţă de persoanele (profesori/studenţi) care au avut comunicări, apoi discuţia a cuprins
şi studenţii prezenţi la training. În concluzie, s-a menţionat faptul că integrarea socioprofesională
într-un stat multietnic este facilitată prin:
1. Cunoaşterea limbii de stat.
2. Cunoaşterea valorilor interculturale şi respectarea lor.
Şedinţa a II-a a decurs în mare parte sub formă de discuţii. Au fost implicaţi aceleaşi grupe
de medicinişti (30 la număr). Subiectul a fost anunţat anticipat, precum şi problemele puse
în discuţie, astfel ca mediciniştii să poată medita asupra lor. A doua şedinţă a fost o
continuare şi o completare a primei şedinţe. În concluzie, s-a relevat că mecanismul-model
de integrare socioprofesională a mediciniştilor de diferite etnii presupune aşa componente
ale interculturalităţii cum sunt: respectul, toleranţa, empatia etc. Citatele, în special cele de
tipul: „Moldova este Patria mea”, „Nimic nu recomandă mai bine decît frumuseţea
personală” au adus o nouă motivaţie forte şi a dat amploare discuţiei. La ambele şedinţe au
participat studenţi de diferite etnii, care s-au ascultat reciproc, şi-au acceptat opiniile, au
personalizat prin exemple discuţia.
1) Scenariul „mesei rotunde”
Subiectul: Interculturalitatea şi statusul medicului în Republica Moldova
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Obiectivele: Relevarea importanţei cultivării valorilor interculturale în stabilirea statusului
socioprofesional al medicului în Republica Moldova.
Etapele de realizare a „mesei rotunde”:,
1. Interculturalitatea şi statusul social al profesiei de medic.
2. Interculturalitatea în cultivarea continuă a personalităţii medicului.
3. Valorile interculturale şi calitatea acordării asistenţei medicale de calitate.
4. Importanţa posedării limbii de stat a Republicii Moldova (niveluri de comunicare: medicmapa mond; medic-medic; medic-pacient).
5. Valorile interetnice şi integrarea socioprofesională a mediciniştilor.
„Masa rotundă” a fost realizată între reprezentanţii din mai multe grupe de medicinişti
alolingvi (în total 30 de studenţi). Sumarul discuţiilor:
Interculturalitatea şi statusul social al profesiei de medic. S-a pus în discuţie importanţa
cunoaşterii şi respectării valorilor interculturale (respectul, toleranţa, empatia etc.) în stabilirea
statusului social al medicului, care presupune: universalism, profesie socială, odontologie etc.
A doua problemă a cuprins aspecte de personalizare atunci cînd s-a pus în discuţie medicul
(medicinistul ca personalitate).
A III-a problemă a pus în disuţie valorile interculturale în procesul de acordare a asistenţei
medicale de calitate şi s-a indicat că cunoaşterea şi respectarea acestora este indispensabilă
profesiei de medic, deoarece influenţează direct procesul de profesare a medicinii şi are un
impact direct asupra profesiei de medic ca profesie socială.
A IV-a problemă s-a discutat sub aspect de comunicare interetnică şi de posedare a limbii
române ca limbă de Stat în Republica Moldova ca stat multietnic. S-a menţionat că calitatea
comunicării, cultura comunicării (în special, medic-pacient), este foarte importantă, punîndu-se
accent pe unele aspecte psihosomatice în practica medicală şi s-au relevat respectul, toleranţa,
empatia ca momente forte în cultura comunicării, în arta de a accepta de a tolera şi alte opinii,
de a-şi înainta opiniile proprii, de a şi le argumenta, de a accepta şi altele.
A V-a problemă a vizat integrarea socioprofesională a medicinistului alolingv. S-au menţionat
şi s-au discutat noţiunile interculturale şi valorificarea lor ca facilitare şi beneficii în acest
proces de integrare.
2) Scenariul seminarului
Subiectul: Interculturalitatea şi statusul pacientului în Republica Moldova.
Obiectivele: Relevarea importanţei cultivării valorilor interculturale în comunicarea medicpacient, context socioprofesional.
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Etapele de realizare a seminarului
1. Interculturalitatea şi modul de acceptare, respectare a: medicului ca specialist,
prescripţiilor medicale.
2. Interculturalitatea întru promovarea unei comunicări adecvate medic-pacient.
3. Mai este necesar de o opinie? Dreptul pacientului de a se consulta la mai mulţi medici şi
normele interculturalităţii.
4. Toleranţa, respectul: valori forte în menţinerea sănătăţii populaţionale într-un stat
multietnic, cum este Republica Moldova.
Cenacluri
Obiective: Cultivarea valorilor interculturale la mediciniştii alolingvi autohtoni şi de peste hotare
de la USMF ,,Nicolae Testemiţanu”
Tematica I
D. Matcovschi – nu trebuie să fim patrioţi de meserie, dar oameni ai lui Dumnezeu
1. Ars poetica lui D. Matcovschi?
2. Mitologia românească şi simbolismul în creaţia lui D. Matcovschi – stejarul, rădăcinile etc.
3. Definiţiile: ,,patrioţi de meserie” şi ,,oameni ai lui Dumnezeu” în accepţia interculturalităţii.
Tematica II
Tradiţii culturale interetnice – interferenţe:
1. Tradiții culturale găgăuzeşti (costumul național).
2. Tradiţii culturale bulgăreşti (horele).
3. Tradiţii culturale moldoveneşti (mitologia românească şi ritualurile populare).
4. Tradiţii culturale ruse (ciastuşki).
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