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Abstract: 

Într-o epocă în care unul dintre cuvintele foarte des vehiculate este schimbarea, 
valorile pe care vechii greci își întemeiau existența - Adevăr, Bine, Frumos - rămân 
totuși de o inalterabilă actualitate. Evoluțiile istorice jalonate de cele trei mari 
revoluții politice moderne (engleză, americană și franceză) le-au adăugat însă și 
altele menite să consolideze nucleul tare2 al cadrului valoric pe care se întemeiază 
actualul model cultural european; aceste noi valori sunt legalitatea, libertatea, 
egalitatea, fraternitatea/solidaritatea și sentimentul creștin al sacrului.  

 
Abstract: 

In an age where one of the most frequently used words is change, the values on which 
the ancient Greeks based their existence - True, Good, Beautiful - remain unalterably 
relevant. The historical developments marked by the three great modern political 
revolutions (English, American and French), however, added others aimed at 
consolidating the strong core of the value framework on which the current European 
cultural model is based; these new values are legality, liberty, equality, 
brotherhood/solidarity and the Christian sense of the sacred. 
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1. Interculturalitate și valori europene 

A fi european înseamnă a împărtăși valorile europene, interiorizând 
referențialul său axiologic, independent de zona de origine. Modelul 
cultural european nu are granițe geografice, el fiind împărtășit și de țări 
precum Japonia sau Australia. 

 
1 Universitatea din Craiova. 
2 Antonesei, idem, p. 12. 
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Definiți, vă rog, ad-hoc: Cultură, Civilizație, Migrație, Minoritate, 
Discriminare, Etnicitate și orice concept vă mai este necesar.  

 
Fațete ale culturalității 
Ideologiile universaliste consideră că entitățile culturale vor 

dispărea în favoarea unei culturi unice, mondiale3, centrată pe o anumită 
matrice culturală. O astfel de teză păcătuiește nu numai prin etnocentrism, 
ci și prin simplism făcând abstracție de complexitatea culturală, de 
imposibilitatea stabilirii unor ierarhii și de potențialele contradicții care 
însoțesc evoluția culturală.  

Pluralismul cultural afirmă că fiecare cultură dezvoltă o viziune proprie 
despre lume cu semnificații de valoare universală plecând de la experiență 
particulară. Pe lângă apărarea diversității, pluralismul cultural pune 
problema comunicării dintre culturi care recunosc că fiecare contribuie 
tocmai prin diferențele specifice la îmbogățirea experienței umane.  

Multiculturalitatea este o realitate a existenței în același orizont 
spațio-temporal a unor grupuri de indivizi provenite sau raportate la mai 
multe culturi care își afirmă notele specifice în mod izolat, evitând, de 
regulă, contaminările. (Rey p.153). Multicultural și pluricultural au o 
predominantă dimensiune statică; într-o abordare multiculturală 
interacțiunile nu sunt excluse, dar ele nu sunt implicite conceptului4. Așa 
se explică de ce multiculturalismul care consideră suficientă juxtapunerea 
culturilor lasă drum liber unor practici rasiste precum apartheidul.  

Interculturalitatea se conturează ca un concept cu o conținut mai 
larg decât cele anterior prezentate grație prefixului inter care trimite spre 
„interacțiune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidaritate”5. Aceeași 
autoare definește termenul cultură: „recunoașterea valorilor, a modurilor 
de viață, a reprezentărilor simbolice la care se raportează ființele umane, 
indivizi sau societăți, în interacțiunea lor cu altul și în înțelegerea lumii, 
recunoașterea importanței lor, recunoașterea interacțiunilor care 
intervin simultan între multiplele registre ale aceleiași culturi și între 
culturi diferite în timp și spațiu” . 

Pot fi evaluate două dimensiuni ale abordării interculturale. Prima 
vizează nivelul realității, al descrierii obiective și științifice, cea de a doua 
proiectul de educație și de organizare socială. Din perspectivă 
interculturală sunt posibile: 

 
3 Cucoş, C., Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale. Iaşi: Editura Polirom, 2000,  
p. 159. 
4 Rey, M., „De la Logica „mono” la logica de tip „inter”. Piste pentru o educaţie interculturală 
şi solidară”. p. 153, În Dasen, Pierre, Perregaux, Christiane, Rey, Micheline Educaţia 
interculturală – experienţe, politici, strategii, Iaşi, Editura Polirom, 1999, p. 129- 203. 
5 Id., p., 152. 
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- recunoașterea diversității reprezentărilor, referințelor și valorilor; 
- dialogul, schimbul și interacțiunile dintre aceste diverse 

reprezentări și referințe; 
- dialogul și schimbul între persoanele și grupurile ale căror 

referințe sunt diverse, multiple și, adesea, divergente; 
- dinamica și relația dialectică, de schimbări reale și potențiale, în 

timp și spațiu. O dată cu dezvoltarea comunicării, culturile și identitățile 
se transformă și fiecare participă la transformarea altor culturi. 

 
Interculturarea este explicată de Denoux6 în felul următor: „Pentru 

indivizii și grupurile din două sau mai multe ansambluri culturale, 
reclamându-se de la culturi diferite sau având legături cu acestea, numim 
interculturare procesele prin care, în interacțiunile pe care ei le dezvoltă, 
este angajată, implicit sau explicit, diferența culturală pe care ei tind să o 
metabolizeze”. Astfel, conceptul intercultural are o conotație 
interacționistă, dinamică; ei trimite la schimb, reciprocitate, invită la 
decentrare, la găsirea unor forme de dialog. 

 
Contemporaneitate și educație interculturală 
Problematica lumii contemporane7 include numeroase discriminări 

(rasism, apartheid, sexism), dorința popoarelor de autodeterminare și 
înțelegere, sărăcia și foametea, terorismul internațional, intoleranța 
religioasă, fundamentalismul, traficul de persoane și stupefiante, noi 
forme de rasism și de epurare etnică, poluarea mediului, dezarmarea. 

Problematica educației contemporane este reverberația în câmpul 
educațional a problematicii lumii contemporane, căreia îi sunt specifice: 

• Caracterul universal – nici o țară sau regiune nu se poate plasa în 
afara acestei problematici; 

• Caracterul global - afectează toate sectoarele vieții sociale; 
• Evoluție rapidă și imprevizibilă – oamenii sunt puși în fața unor 

situații complexe pentru care nu au metode de abordare sau soluții 
adecvate 

• Caracterul pluridisciplinar; 
• Caracterul presant – pentru soluționarea problemelor sunt necesare 

răspunsuri prompte, ingeniozitate și eforturi financiare importante8. 

 
6 Denoux, P., Les modes d’appréhension de la différence. Thése d’habilitation, Université 
de Toulouse, Toulouse, Le Mirail, 1992, apud Cucoş, C.  
7 Conceptul de problematică a lumii contemporane a fost introdus de Aurelio Peccei, fostul 
preşedinte al Clubului de la Roma. 
8 Cucoş, C., Cozma, T., Locul educaţiei pentru diversitate în ansamblul problematicii 
educaţiei contemporane, p. 29, În Cozma, T. ,(coord.) O nouă provocare pentru educaţie: 
interculturalitatea., Iaşi, Editura Polirom, 2001, p. 24-49. 
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În fața acestor imperative, responsabilii educației din diferite țări se 
plasează pe două poziții diferite. De pe poziția celor sceptici școala este 
văzută în declin, sistemele educative nemaifiind capabile să pregătească 
lumea de mâine. De pe poziția celor specialiștilor optimiști școala dispune 
de resursele necesare pentru constituirea viitorului, fiind însă nevoie să 
își adapteze serviciile educaționale la exigențele dezvoltării lumii 
contemporane. 

Omul este o ființă culturală și, în consecință, una educabilă, 
permeabilă la contactele, dialogurile, influențele și idiosincraziile 
culturale9.  

Educația, definită în termeni de proces, semnifică o transformare 
intenționată, pozitivă și pe termen lung a ființei umane, în perspectiva 
unor finalități explicit formulate, elaborate la nivelul macrostructurii 
societății. Modificare teleologică și creatoare a naturii umane, educația 
este, deopotrivă, un proces individual, de transformare a umanului pe 
baza aproprierii intelectuale a culturii (de umanizare) și un proces social 
de transformare a omului pe baza aproprierii pe termen lung și planificat 
a unor forțe esențiale fixate în valorile culturii (de socializare)10.  

Educația permanentă reprezintă un principiu integrator al tuturor 
modalităților de educație de care dispune societatea, compuse armonios 
într-o nouă structură ale cărei obiective sunt: 

- crearea structurilor și metodelor favorabile formării-dezvoltării 
personalității umane pe tot parcursul existenței sale; 

- pregătirea personalității umane pentru autoinstruire și 
autoeducație11. 

Organizațiile internaționale sau regionale, (UNESCO 1945 și 
Consiliul Europei 1949) au fost preocupate de necesara dimensiune 
politică, internațională și democratică a educației. Acest deziderat generos 
s-a putut realiza doar în mică măsură din cauza tendinței generale de a 
plasa educația în planul secund al responsabilităților asumate de state și 
comunități. Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite a 
proclamat că la 1 ianuarie 1995 începe Deceniul Educației pentru 
Drepturile Omului. Aceasta subliniază rolul pe care îl joacă educația în 
societate postmodernă și pe care îl va juca probabil tot mai mult într-o 
lume în care resursele umane și creativitatea vor valora mai mult decât 
resursele industriale. 

 
9 Antonesei, L., Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei., Iaşi, Editura Polirom, 1996, 
p. 13-45. 
10 Panţuru, S., Fundamentele pedagogiei., Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 1995, 
p. 8. 
11 Lengrand, P., Introducere în educaţia permanentă., Bucureşti, Editura Didactică şi 
Pedagogică, 1973, p. 50. 
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1.2.  Dimensiunile educației interculturale 

Cu toate că diversele aspecte ale educației pentru înțelegere 
internațională sunt interdependente, cele mai bine individualizate sunt: 

- educația pentru drepturile omului; 
- educația pentru democrație și civism; 
- educația pentru pace și dezarmare; 
- educația pentru toleranță; 
- educația pentru dezvoltare; 
- educația pentru mediu; 
- educația interculturală. 
Există concepte corelate cu cel de educație interculturală, precum 

educația multietnică și educația globală. Educația multietnică este un 
concept ce s-a impus în state care sunt conglomerate etnice încă de la 
constituire – SUA, Canada, Australia. Scopurile educației multietnice12 
sunt:  

- cunoașterea de către fiecare grup etnic a propriilor valori; 
- familiarizarea grupurilor etnice cu principalele elemente ale 

culturii altor grupuri, înțelegerea și respectarea acestora; 
- facilitarea confruntării preocupărilor alternative; 
- înzestrarea elevilor cu priceperi, cunoștințe și atitudini necesare 

desfășurării activităților în profesie, dar și conturarea culturii generale; 
- reducerea discriminării și segregării dintre membrii grupurilor 

etnice în școli și în societate; 
- dezvoltarea competențelor culturale de graniță; procesul se 

derulează pe cinci niveluri: observații, contacte directe cu grupuri sau 
membri ai unor grupuri etnice, biculturalitate, resocializare completă și 
asimilare de către cultura străină. 

Alături de încercările de definire a interculturalității, Dasen13 
consideră utilă și precizarea a ceea ce nu este educația interculturală, 
pentru a evita confuzii și simplificări: 

1. Nu este vorba de o educație compensatorie pentru străini, vizând 
aplanarea problemelor copiilor de imigranți. În viziune interculturală nu 
copiii au probleme, ci instituția școlară are dificultăți de adaptare la 
diversitatea culturală. Școala trebuie să ajute acești copii să învețe limba 
țării gazdă și să se conformeze normelor școlare locale pentru a le maximiza 
șansele de reușită școlară și profesională. Diferențele culturale în 
performanțe nu sunt atribuite automat lacunelor sau mediului cultural 
defavorizant, ci sunt considerate o reflectare a adaptării la contexte diferite. 

 
12 Banks, J., A., Multiethnic education,  Boston, London, Allyn and Bacon, 1988, apud Cucoş, 
op. cit., p. 168. 
13 Dasen, P., „Fundamentele ştiiţifice ale unei pedagogii interculturale”, p. 39, În Dasen et al. 
Educaţia interculturală – experienţe, politici, strategii., Iaşi,  Ed. Polirom, 1999, p. 21-82. 
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2. Educația interculturală nu este doar o nouă disciplină școlară, ci o 
nouă abordare a disciplinelor clasice. Profesorul va (re)valoriza culturile de 
origine ale elevilor, sensibilizându-i la diversitatea culturală și evitând 
stereotipiile și prezentarea culturilor în mod static. La nivel instituțional, ea 
implică alegerea unui model de integrare mai degrabă, decât de asimilare. 

3. Educația interculturală nu se confundă cu cursurile de limba și 
cultura de origine pentru elevii imigranți. Ea se adresează tuturor elevilor 
și ar trebui să se înscrie într-un demers care să acopere toate ciclurile de 
învățământ. 

În continuare sunt prezentați câțiva termeni 
Direcții prin care educația poate facilita în România procesul de 

modernizare, deci de integrare în structurile europene14: 
a) La nivelul idealului educativ se impune depășirea sintagmei 

încărcate de formalism din legea învățământului15 conform căreia idealul 
educativ al modernității este dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a 
individualității umane, formarea personalității autonome și creative și 
proiectarea de strategii și acțiuni educative care să transforme în realitate 
acest deziderat. 

b) La nivelul obiectivelor este necesară deducerea obiectivelor 
educaționale din corpul valorilor modernității. 

c) La nivelul conținuturilor: 
c.1) Regândirea locului și ponderii disciplinelor antropologice și 

sociale la nivelul tuturor ciclurilor de învățământ, menite să ofere 
absolventului cunoștințe privind problematica legată de valorile 
modernității, de drepturile și libertățile cetățenilor, de funcțiile statului, 
de funcționarea instituțiilor europene și mondiale. 

c.2) Studierea limbilor străine în strânsă legătură cu cultura și 
civilizația de care aparțin, deoarece limba este atât un instrument cu 
utilitate practică în relații de diverse naturi, cât și un vector al specificității 
definitorii a unei culturi. Totodată, încurajarea cunoașterii/studiului 
limbilor din vecinătatea apropiată (areal micro și macro - administrativ, 
geografic etc.) va determina perceperea limbilor nematerne ca fiind ale 
prietenilor și nu a inamicilor, știut fiind că Nu iubim ceea ce nu cunoaștem 
(Ignoti nulla cupido)16.  

c.3 ) Promovarea studiilor comparatiste în domenii ca istoria, 
literatura în scopul înțelegerii raporturilor dintre universal și particular, 
pe de o parte, și schimbării de perspectivă și descurajării abordării 
etnocentrice, pe de altă parte. 

 
14 Antonesei, L., op. cit., p. 22. 
15 Legea învăţământului, art. 31. 
16 Ovidius Publius Naso „Ars amandi”., În Barbu, M., Dicţionar de citate şi locuţiuni străine, 
Bucureşti, Editura Enciclopedică română, 1973, p. 74. 
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d) La nivelul formatorilor este necesară recalificarea cadrelor 
didactice în spiritul valorilor europene, mai puțin prin acțiuni dominate 
de formalism, cât prin perfecționare în colaborare cu instituții academice 
din afara spațiului românesc (burse universitare, stagii de masterat și 
doctorat, proiecte de cercetare și intervenție comune). Astfel de contacte 
externe au un aport explicit de natură informativă în direcție profesională, 
dar și un efect formativ implicit datorită contactului nemijlocit, 
necenzurat și nealterat cu o altă cultură. Elitele universitare pot deveni în 
calitatea lor de formatori ai formatorilor și ca urmare a funcției de iradiere 
culturală îndeplinită de Universitate agenți ai difuzării competente a 
valorilor modernității europene. 

 
1.3 Obiectivele educației interculturale 

Scopul educației internaționale, concept supraordonat celei 
interculturale este să dezvolte sensul responsabilității sociale și al 
solidarității cu grupuri defavorizate și să inducă respectul principiului 
egalității în comportamentul cotidian17.  

Educația interculturală permite structurarea unei identități 
culturale deschise18, având ca scop: 

- îndrumarea tinerilor pentru a asimila o cultură în perspectivă 
antropologică; 

- înțelegerea punctului de vedere al altuia prin poziționarea 
relativistă; 

- legitimarea identității culturale, împiedicând sacralizarea; 
- asigurarea respectului diferențelor, dar în cadrul unor sisteme de 

atitudini reciproce. 
Rey19 propune obiective de mare generalitate ale educației 

interculturale menite să ajute la depășirea etnocentrismului prin 
abilitarea individului pentru: 

- a-și pune întrebări asupra certitudinilor ego, socio sau 
etnocentriste și a normelor monoculturale; 

- a transforma imaginile și reprezentările stereotipe și a depăși 
prejudecățile generatoare de judecăți și acțiuni; 

- a transforma și diversifica raporturile de forță și a face loc, în mod 
egal acelor indivizi care sunt depreciați, ca și a competențelor, referințelor 
lor culturale și modalităților proprii de expresie; 

- a favoriza decompartimentarea, recunoașterea complexității și 
relațiilor existente atât între culturile, clasele sociale, instituțiile, ciclurile 

 
17 Recomandare pentru înţelegere internaţională, 1974 apud Rey, M.,  op. cit., p. 146. 
18 Cucoş, C., op. cit.,  p. 173. 
19 Rey, M., „Human Rights and InterculturalEducation” În Starkey, H., (ed.) The Chalenge 
of Human Rights Education., London, Cassell/Council of Europe, 1991, p. 135-151. 
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de învățământ, disciplinele școlare, obiectele științifice, cât și între ființele 
umane indiferent de vârstă, limbă, etnie, cultură sau religie; 

- a învăța și dezvolta negocierea și comunicarea între indivizi, 
grupuri sau comunități și a le face să fie benefice pentru fiecare dintre 
părți; 

- a articula responsabilitățile care revin fiecăruia prin raportare la 
comunitățile locale și naționale, ca și prin raportare la comunitatea 
internațională. 

 
Obiective majore și generice ale educației interculturale la nivelul 

școlii: 
• Păstrarea și apărarea diversității culturale 
Școala, ca instanță de transmitere a valorilor se va concentra pe 

pluralitatea culturilor; nu trebuie să se instituie primatul unei culturi 
asupra alteia20.  

• Formarea competențelor interculturale ale cetățenilor 
Se impune subliniată caracteristica dinamică și continuă a 

procesului de formare a conduitelor și atitudinilor interculturale, proces 
care nu se încheie în școală, ci ar trebui să continue și să se rafineze de-a 
lungul întregii vieți. 

Desfășurată în școală, educația interculturală îi vizează pe toți elevii, 
autohtoni sau imigranți, propunându-și să îi sensibilizeze la respectarea 
diversității, toleranță și solidaritate.  

Conduite interculturale21: 
1. Disponibilitatea spre a cunoaște . 
2. Acceptarea alterității dintr-o perspectivă neutră. De cele mai 

multe ori, celălalt este perceput fie ca similar, și deci acceptat, fie ca 
dușman, și deci respins.  

3. Aptitudinea de a percepe ceea ce este străin într-o manieră 
reliefatoare, flexibilă prin refuzarea grilelor de lectură rigide, simplificatoare 
și nivelatoare, care au avantajul de a fi familiare și prin aceasta ușor de 
utilizat, dar sărăcesc realitatea de multe din dimensiunile sale. 

4. Trăire situațiilor ambivalente fără teamă, ca premisă pentru 
acceptarea diferitului. 

5. Dominarea și înfrângerea fricii față de celălalt. 
6. Capacitatea de a pune în discuție și a reformula propriile norme. 

Sistemul referențial socio-cultural ne determină comportamentul, iar prin 
recunoașterea relativității acestui sistem individul devine capabil să îl 
îmbunătățească și astfel să se adapteze mai ușor. 

 
20 Cucoş, C., op. cit.,  p. 176. 
21 Cucoş, C., op. cit., p.177-178. 
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7. Atitudinea favorabilă de a experimenta moduri existențiale, de 
gândire și de raportare diferite. 

8. Aptitudinea de a asuma conflicte, ca a treia și cea mai pozitivă 
variantă de conduită în cazul divergențelor, celelalte două fiind refuzul 
realității și transformarea divergenței în ostilitate. Conflictele trebuie 
asumate cu calm și negociate într-o abordare de tip câștig-câștigi. 

9. Capacitatea de a dobândi identități mai largi (de european, de 
cetățean al lumii) dezvoltând o loialitate de tip nou, în care să se integreze 
identitățile națională, regională, profesională, socială.  

Încurajând atitudinea interculturală se deschide calea spre dialog și 
comunicare între grupurile culturale, cu consecințe benefice asupra 
înțelegerii dintre ele. Cultivând valori precum respectul pentru celălalt, 
toleranță față de diversitate, complementaritatea dintre valori, școala este 
în măsură să fructifice bogăția potențială a multiculturalității fără a anula 
identitatea nici unei culturi. 
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Glosar 
 
Aculturație Proces pe parcursul căruia un individ cu anumite atitudini, motivații, 

modele de acțiune învață să facă față unor cerințe diverse însușindu-și noi valori. A. se 
produce atât cu privire la cultura societății, cât și la cultura unei familii, a unui grup. 
Persoanele și grupurile de referință joacă un rol important în acest proces. Schaub Horst, 
Zenke, Karl G. Dicționar de pedagogie. Iași: Editura Polirom, 2001, p. 11 

Enculturație Proces prin care individul își însușește o anumită tradiție culturală 
și o interiorizează. Importantă din această perspectivă este învățarea limbii ca factor de 
comunicare interpersonală și cu mediul. E. este o componentă a socializării. Schaub 
Horst, Zenke, Karl G. Dicționar de pedagogie. Iași: Editura Polirom, 2001, p. 99 

Grup marginal Grup care atrage atenția prin insuficienta lui integrare în cultura 
și structura unei societăți sau a unei unități sociale de dimensiuni reduse (școală, 
întreprindere). Motivele marginalizării sunt diverse, responsabile pentru apariția g.m. 
fiind adesea crizele sociale. Membrii g.m. sunt stigmatizați, ceea ce complică reintegrarea 
lor. Schaub Horst, Zenke, Karl G. Dicționar de pedagogie. Iași: Editura Polirom, 2001,  
p. 123 
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Asimilare 

 

 

 

 

 




