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Abstract 

Nowadays society needs a force to demonstrate its capacity of evolution. The cultural and political 
context represents the level of development. Started in the postwar period, the intercultural education seems 
to be today a necessary and an evaluative process. The young are the future of the country and for them we 
should implement modern educative strategies. In spite of the problem of identity, the intercultural learning 
ought to be used in order to improve the comparative level with other historical models. 

 
Actualitatea ne determină să asistăm zilnic la un spectacol al sincronizării, a cărei desfăşurare 

polimorfă este mediată de pătrunderea-i fuzibilă în toate sferele de existenţă ale unei societăţi. Problema nu 
implică o doză mare de noutate, în schimb este provocatoare de răni culturale. În perioada cuprinsă între anii 
1945 şi 1985, Occidentul şi Orientul s-au privit reciproc drept inamici. Dezvoltarea socială, politică şi 
economică a determinat ca Vestul să devină un „loc exotic pentru Est: strălucitor, evoluat, civilizat” şi Estul 
însuşi să ia „locul întunecat, înapoiat, barbar.” [4, p. 33] Strategia dialogală dintre aceste două emisfere este 
guvernată de relaţia parte – întreg. În momentul în care Estul îşi apăra fiinţa în faţa presiunilor politice, în 
Occident, transformarea direcţiona unităţile de cultură de tip umanistic spre cele de factură tehnologică. 

Obişnuiţi să învinuim istoria pentru crearea unor astfel de situaţii, afirmăm că am devenit victime ale 
funcţionalităţii ei. Cu siguranţă, şi după al doilea război mondial, a existat, printre rândurile populaţiei, o 
tendinţă dublu ramificată: una care îşi dorea sincronizarea cu Occidentul, şi alta era dornică de obedienţă 
tradiţiilor existente. Ambele însă au fost adăpostite de o blocadă ideologică ce le-a schimbat traiectoria 
evoluţiei socio-culturale. Această vină este totuşi polarizată. Pe de o parte, bariera psihologică este produsul 
unei căderi în mrejele evenimentelor, iar de cealaltă parte, am fost trataţi în Occident ca o „Europă a 
triburilor, din cauza puseelor naţionaliste apărute după căderea cortinei de fier.” [4, p. 41] În condiţiile socio-
politice în care am evoluat nici nu puteam fi priviţi altfel. 

Evident, integrarea europeană – subiectul favorizat al politicului şi socialului – nu poate trece 
indiferentă faţă de temelia culturală – literatura, care constituie cea mai durabilă punte de legătură cu lumea 
din Occident. Dacă am dori să găsim răspunsul la întrebarea de ce nu suntem înţeleşi de către Vest (din punct 
de vedere al culturii / literaturii), nu ar fi complicat să identificăm soluţia: un lector occidental nu poate 
percepe o literatură care a fost nevoită să arunce în subtext ceea ce nu putea fi lăsat în puterea textului. În 
schimb, cititorul din Est s-a specializat într-o lectură pe care Octavian Paler o numeşte „radioscopică, 
descoperitoare de sensuri subversive.” [8, p. 30] Intelectualii din partea estică a Europei sunt conştienţi de 
faptul că afirmarea culturală este direct proporţională factorilor extraculturali, printre care istoria ocupă locul 
de frunte. 

Pentru culturile estice, istoria postbelică a dezvoltat ideea de integrare europeană ca pe un complex; 
apreciate ca „întârziere” faţă de modelele occidentale, ele (culturile) ar trebui să utilizeze un sistem de 
simboluri recognoscibil de artiştii din Vest. Acesta este un risc al re-pierderii identităţii abia regăsite şi a 
originalităţii intraductibile. Nici o direcţie literară nu se impune în acest Est fără a-şi dovedi descendenţa 
occidentală. În context, „retardarea istorică cristalizează o receptare nedreaptă, de provincialism şi de 
inferioritate valorică, pentru operele produse în Est.” [2, p. 17] 

S-ar părea că astăzi avem conştiinţa mai mult decât polarizată – monopolizată de o singură idee: de a 
fi ca europenii. Consider că spaţiul privilegiat în care aceasta viziune integratoare se manifestă în mod divers 
şi armonios, rămâne cultura. În raport cu evoluţia noastră ca popor, Europa trebuie să-şi definească un nou 
rol în societatea românească din Basarabia. Ea trebuie să-şi îndreptăţească misiunea de actor constructiv şi 
responsabil în realizarea finalităţii de traversare a prăpastiei dintre Est şi Vest.  
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Domeniul educaţiei este un domeniu receptiv la provocările noului, dar această dinamicitate din 
cadrul educaţiei nemulţumeşte încă pe cei care au crescut sub protectoratul blândei Uniuni Sovietice. Nu este 
tocmai momentul propice de a frâna procesul de evoluţie al educaţiei şi de a ne opune prin nonconformism. 
Schimbarea ar trebui filtrată din interior ca să se poată extinde în afară. Nu putem accepta ca societatea să 
păşească cu un pas înaintea noastră, dar să tindem la a-i depăşi aşteptările. La noi lupta cu Uniunea nu s-a 
sfârşit deşi căderea ei este datată la 1989.  

Rolul primordial în ascensiunea poporului îl au tinerii. Ei sunt cei care se modelează după principiile 
modernizării şi readuc, în context contemporan, o nouă Renaştere şi un Neoumanism. Ei sunt cei mai 
dezinformaţi în problemele legate de tradiţie cultural fiindcă ei au crescut în tempoul accelerărilor relaţiilor 
cu Occidentul, iar tradiţiile au rămas undeva în perimetrul internetului.  

Strategiile actuale presupun adaptarea educaţiei la normele şi cerinţele europene, dar accentuează 
totodată necesitatea păstrării unui spirit autohton. Ne întrebăm cum este posibil ca ele să coexiste? Deja am 
început să demonstrăm că ne pasă prea puţin de ele atunci când migrăm motivat sau nemotivat, lăsând acasă 
copiii doar în grija şcolii.  

Ca şi orice alt proces social, integrarea întruneşte o serie de avantaje şi dezavantaje. Dacă putem 
deveni o societate multiculturală, învăţând de la vecinii noştri din Europa, la fel de lesne ne ameninţăm 
identitatea noastră naţională, atât cât a mai rămas din ea. Modelele tradiţionale de apartenenţă se destramă şi 
se reunesc pentru a forma noi expresii ale culturii. Deci, suntem din nou precum „nomazii” în căutare de noi 
referinţe, bazate din ce în ce mai mult pe individual. 

Acum mai mult ca oricând este nevoie de „capacitatea noastră de învăţare interculturală”. În acest 
context, învăţarea interculturală este un proces personal de creştere cu implicaţii colective, fiindcă nu ne 
putem rupe de matricea noastră spirituală. Luată nu doar ca o achiziţie personală sau un lux, învăţarea 
interculturală este relevantă pentru modul în care trăim în societăţile noastre. 

Există o serie de lucruri pe care societatea actuală nu le realizează pentru a obţine rezultate în 
domeniul educaţiei tinerilor, dar pe care le putem facilita prin educaţia interculturală adecvată [8]. 
 

• Cultura modernă prezintă lumea ca o serie de 
evenimente intense fără continuitate. Această 
supradoză emoţională contrastează cu nevoia 
de explicaţii raţionale. 

• Învăţarea interculturală este un proces de 
învăţare constant şi încet, plin de rupturi, în 
care trebuie să-şi găsească loc şi valorificarea 
tradiţiilor proprii. 

• Învăţarea interculturală presupune diversitate 
şi diferenţă, pluralism complexitate şi întrebări 
deschise, în final reflecţie şi schimbare. 

• Nesiguranţa profesională şi economică 
întăreşte concurenţa. 

• Învăţarea interculturală presupune tu şi eu, 
legătură şi solidaritate. 

• Tineretul găseşte mai puţine puncte de 
referinţe de-a lungul adolescenţei; 
experienţele de viaţă şi percepţia realităţii 
sunt mai mult fragmentate. 

• Învăţarea interculturală presupune formarea şi 
alternarea identităţii personale, distingerea 
înţelesului schimbărilor, acceptarea tensiunilor 
şi contradicţiilor. 

• Societatea dă tinerilor puţine exemple şi le 
acordă puţin spaţiu pentru a exprima şi 
încuraja diversitatea.  

• Învăţarea interculturală presupune multă 
diferenţă, contexte de viaţă diferite şi 
relativism cultural. 

• Tineretul se simţea mai degrabă neputincios 
în ceea ce priveşte viaţa publică.  

 

• Învăţarea interculturală presupune democraţie 
şi cetăţenie, implică atitudine împotriva 
opresiunii, excluderii şi mecanismelor lor de 
bază. 

• Discuţiile politice şi publice tind să simplifice 
realitatea şi rareori caută cauzele. Memoria 
istorică transmisă tinerilor este scurtă şi 

• Învăţarea interculturală presupune implicarea 
memoriei, amintirea şi reactualizarea 
amintirilor din perspectiva unui nou viitor. 
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unilaterală. 
• Ambii factori nu pregătesc tinerii pentru o 

realitate complexă. 

• Învăţarea interculturală, într-un context 
european, înseamnă de asemenea o profundă 
reflecţie asupra relaţiei Estului cu Vestul şi 
pregătirea intrării într-un dialog real asupra 
istoriei noastre comune şi diferite. 

 
Procesul învăţării interculturale pentru tineri ar trebui bazate pe realitatea lor. O învăţare 

interculturală planificată va trebui mai degrabă să se preocupe şi să integreze tendinţe contradictorii. Atunci 
când ele sunt discutate deschis, pot constitui potenţiale puncte de plecare de-a lungul unui dialog 
intercultural. Contextual social de azi este provocator pentru tineri, pentru Europa, dar şi pentru învăţarea 
interculturală. 

Tocmai aceasta este premisa necesităţii unui accent stabil asupra problemei. Atunci când orientarea 
educativă are o direcţie corectă, societatea beneficiază de salturi evolutive atât la nivel teoretic cât şi 
aplicativ. Fundamental ideologic al tinerilor trebuie să fie puternic pentru a rezista şocurilor culturale atunci 
când pleacă în alte ţări. Ideea unei bunăstări materiale este obsedantă în societatea de astăzi, dar consider că 
ideea forte ar fi cea a unui comparativism istoric, deoarece ne putem cunoaşte mai bine doar prin raportare la 
alte modele sociale, politice, culturale, etc. 
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