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Interculturalitatea este termenul ce denumeste contactul dintre culturi, 
existenta unui dialog intre acestea și nu în ultimul rând interacțiunea și 
influența pe care o primesc reciproc. Se vorbeste din ce în ce mai des 
despre interculturalitate, ca o stare de fapt într-un nou mileniu al politicii 
globale și al comunicării interetnice. Interculturalitatea prezintă, inter-
pretează și reevaluează experiența socială a diversității și a diferențelor. 
Interculturalitatea pretinde respect și apreciere din partea grupurilor 
pentru alte culturi din societate, pretinde toleranța unei comunități față 
de cealaltă comunitate și, în același timp, pretinde dreptul individului de a 
părăsi propriul grup cultural. 

Din punct de vedere etimologic interculturalitatea nu este un cuvânt 
nou, ci este doar un derivat al cuvântului cultura prin adăugarea elemen-
tului de compunere neologic inter care înseamnă între şi exprimă interac-
ţiunea sau spaţiul decontact dintre două lucruri, fenomene, stări de fapt 
sau persoane. În cazul de faţă el desemnează contactul a două sau mai 
multe culturi diferite. 

Conceptual, noţiunea de interculturalitate aparţine ultimelor decenii şi 
a apărut ca o urmare firească a noilor tendinţe mondiale de universalism 
şi globalizare. 

Ca fenomen, însă, interculturalitatea nu este o noutate, ea manifestân-
du-se în decursul istoriei de fiecare dată când expansiunea vreunui mare 
imperiu a adus la un loc mai multe popoare, mai multe mentalităţi şi mai 
multe culturi. În graniţele marilor imperii istorice (cum au fost imperiul 
macedonean, imperiul roman, imperiul bizantin, imperiul otoman, impe-
riul austro-ungar, imperiul țarist etc.) s-a exersat, fără îndoială, capacitatea 
de dialog cultural. Contextul istoric însă şi lipsa toleranţei, de cele mai 
multe ori, au făcut ca aceste dialoguri să nu atingă un stadiu superior şi 
să nu genereze întotdeauna rezultate pozitive. De multe ori, administraţia 
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marilor conglomerate de popoare (ex. imperiul țarist) îşi impunea propria 
cultură şi civilizaţie, anulându-le sau minimalizându-le pe cele deja exis-
tente ale popoarelor supuse. Aceasta nu putea fi, bineînţeles, un model de 
interculturalitate, cu toate că au existat şi efecte pozitive ale acestei strategii. 

De exemplu, Imperiul Roman îşi impunea cultura sa teritoriilor cuce-
rite, nu întotdeuna prin forţă, ci prin simpla lui superioritate. În felul 
acesta unele zone ale antichităţii, izolate cultural, vor beneficia acum de 
înaltele valori culturale romane. În cazul întâlnirii culturii antice greceşti, 
mult mai complexă şi elevată, are loc fenomenul de aculturaţie.

Ca notă generală, însă, ciocnirea civilizaţiilor şi a culturilor în istorie 
a generat deseori tensiuni, anacronisme şi chiar războaie, fiind unul din 
motivele de bază care susţin până în prezent rasismul, xenofobia, intole-
ranţa etnică şi religioasă, antisemitismul şi şovinismul. 

Așadar, o cultură nu se rezumă numai la formele şi manifestările ei 
exterioare, ci este o parte integrantă a spiritului uman, o valoare interi-
orizată şi deseori particularizată până la comunităţi mai mici sau chiar 
la individ, o valenţă intrinsecă greu de cuantificat din exterior. De aceea 
înţelegerea culturii, sau mai bine zis, a mediului cultural în care s-a format 
celălalt, este esenţială pentru realizarea unei adevărate interculturalităţi. 

Un prim model de interculturalitate realizată ar putea fi modelul 
nord-american unde, prin împrejurări istorice cunoscute, se întâlnesc de 
mai bine de 400 de ani culturi de pe întregul mapamond. Iniţial au exis-
tat şi acolo conflicte sângeroase, având printre cauze diferenţele culturale, 
conflicte, care au culminat cu Războiul de Independenţă. Printr-o legisla-
ţie adecvată şi adaptată acestei realităţi multiculturale fără precedent pe 
glob, SUA a reuşit însă, cel puţin la nivel formal, să realizeze o coabitare 
paşnică a acestor culturi într-un spaţiu determinat şi omogenizat mai mult 
pe criterii geopolitice şi economico-financiare. Sub aceleaşi imperative 
economice şi politice, se încearcă şi pe continentul rival – Europa, reali-
zarea unei astfel de uniuni în care, bineînţeles, se va impune o convieţuire 
multiculturală mult mai complexă. 

Deşi motorul înfiinţării acestor comunităţi de state este preponderent 
unul de interes economic, a devenit evidentă, în ultima perioadă, pentru 
toată lumea necesitatea unei aduceri la acelaşi numitor a culturilor puse 
laolaltă prin aceste uniuni. Dar nu în sensul unei omogenizări, ci în sensul 
unui dialog deschis cu scopul găsirii punctelor comune în spaţiul cultural  



49

Materialele Mesei rotunde, 3 iulie 2020

european atât de diversificat. Iată de ce Jean Monet, unul dintre pionierii 
ideii de „Europa unită”, a manifestat o intuiţie aproape profetică atunci 
când afirma despre Uniunea Europeană şi principiile de bază ale formării 
ei că dacă ar fi să reînceapă, ar reîncepe cu cultura. 

Necesitatea schimburilor culturale în Europa, în perspectiva realizării 
unei Uniuni care să cuprindă toate statele, este evidentă cu atât mai mult 
cu cât, spre deosebire de Statele Unite ale Americii, aici avem de-a face cu 
popoare străvechi, generatoare de culturi multimilenare, profunde. Fără a 
fi maliţioşi, trebuie sa subliniem, că în SUA marea masă a emigranţilor nu 
poate fi considerată neapărat ca reprezentantă şi purtătoare fidelă a cultu-
rilor din care aceştia provin.

În Europa lucrurile stau cu totul altfel, deoarece avem de-a face cu 
întâlnirea a trei mari familii de popoare, depozitare ale unor tezaure cultu-
rale specifice: anglo-saxonii, latinii şi slavii. 

Culturile antice, greacă şi romană, au modelat, de asemenea, spiritul 
european până astăzi, conturând anumite tipologii universale, mentalităţi 
şi sisteme logice perpetuate puternic în subconştientul popoarelor. 

Pe cât de benefice aceste arcuri culturale peste timp, pe atât de dăună-
toare când se pune problema interculturalităţii în Europa. Avem de-a face 
cu adevărate breşe culturale datorate şi contextelor istorice, dar şi modului 
în care popoarele prin filosofiile şi religiile lor au devenit tributare anumitor 
categorii de gândire (ex: curentul aristotelic în mentalitatea occidentală şi 
religia romano-catolică, ideile platoniene în spiritualitatea ortodoxă). 

La acestea se adaugă problema marilor decalaje culturale create dato-
rită coexistenţei şi ciocnirii aici, în decursul secolelor, a mai multor imperii 
care au opus popoare contra popoare, religii contra religii şi uneori chiar 
fraţi contra fraţi (imperiul ţarist, imperiul otoman, imperiul austro-ungar).

Europa este, în secolul XX şi teatrul celor două mari conflagraţii 
mondiale, locul unde s-a desfăşurat cele mai importante fronturi şi forţe 
ale acestor războaie. Au trecut puțin peste 100 de ani de când peste 80% 
din suprafaţa Europei era distrusă de bombe, de când naţiunile care stau 
astăzi împreună la masa Consiliului Europei, erau frământate de cele mai 
adânci sentimente de ură, de repulsie unele faţă de altele.

În cursul istoriei, popoarele din Europa au fost prea des puse în opoziţie 
şi în conflict, încât astăzi, o reconciliere totală trebuie să aibă în vedere şi 
aspectul cultural. Cultura, ca şi religia, ţin într-o mare măsură de structura 
interioară a omului, de convingerile şi de trăirile lui profunde, de modul 
în care el vibrează la toată lumea înconjurătoare, la natură, la ceilalţi 
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oameni şi la Dumnezeu. O congregaţie bazată numai pe legi economice 
şi pe unitate monetară riscă să fie, la nivel european, o comunitate a neîn-
crederii, a fricii şi a complexelor. Necunoaşterea şi neînţelegerea celuilalt 
aduce după sine teama de necunoscut, suspiciunea şi lipsa de respect.

În Uniunea Europeană există un ansamblu de țări, care încearcă să 
conviețuiască împreună și să se ajute reciproc pe toate planurile (social, 
economic, cultural etc.), intercuturalitatea este aici indispensabilă, pentru 
că aceasta decurge de la sine. Aceste țări, pentru a putea colabora, trebuie 
să interactioneze, să comunice, să intre în contact unele cu celalalte. De 
aceea, pentru că există această uniune, există și interculturalitate în spatiul 
european, care se poate recunoaște pe mai multe planuri. Unul dintre 
aceste planuri ar fi cel cultural. Fiind mai multe țări care colaborează toate 
au unele particularități culturale pentru că nu putem fi toti la fel, fiecare 
țară are o identitate culturală și asta este unul dintre lucrurile cele mai 
importante care îl deosebeste de celelalte. Chiar dacă ne influențăm unii 
pe alții, asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la identitatea noastră, 
ceea ce ne reprezintă, doar preluăm acele aspecte pozitive, ce ne avanta-
jează, ne dezvoltă, ne înbogățește, cu acordul tarii respective.

De-a lungul evoluției istorice orice cultură pierde unele trăsături și 
câștigă altele. Un astfel de proces trebuie acceptat și nu are nimic negativ 
în sine. Păstrarea identității nu trebuie să însemne mordificarea culturală. 
Problema este cum să facem ca să accelerăm și să controlăm evoluțiile 
diverselor culturi pe direcția convergenței și să punem, astfel, convietuirea 
interculturală în locul conflictelor interculturale, fără riscul asimilării unei 
culturi de către alta. 

De asemenea, o altă provocare este legată de nevoia construirii, în 
cadrul diferitelor comunități organizate, a unor instituții compatibile, folo-
sind elementele tradiționale specifice culturii fiecăreia dintre ele. Chiar 
dacă suntem diferiți pe plan cultural, lingvistic, gastronomic, am dovedit că 
putem colabora eficient. Astăzi, relațiile dintre țări și culturi se dezvoltă fără 
încetare. Călătoriile, schimburile comerciale, turismul, diverese manifestări 
științifice sau profesionale multiplică ocaziile de contact între culturi.

Cea mai simplă problemă interculturală apare între un străin și mediul 
cultural local, nou pentru el. El trebuie să facă un efort să învețe câteva 
dintre simbolurile și ritualurile noului mediu (spre exemplu: ce cuvinte 
trebuie să utilizeze, cum să felicite pe cineva, cum să facă un cadou etc.), 
dar este improbabil ca el să poată recunoaște de unul singur valorile impli-
cite. Într-un fel, vizitatorul dintr-o cultură străină devine stingher, deoa-
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rece trebuie să învețe anumite lucruri simple, din nou. Aceasta creează de 
obicei un sentiment de disconfort, de neajutorare, de ostilitate față de noul 
mediu. Se pare că e necesară o anumita perioadă de timp, de acomodare, 
pentru descoperirea valorilor analoge ale noii culturi, în vederea stabilirii 
unui referențial valoric restructurat, din perspectiva căruia să se poată 
descifra satisfăcător noul spațiu spiritual.

Persoana care pătrunde într-un alt orizont cultural se va vedea confrun-
tată cu un alt sistem de perceție a realului, cu un ansamblu de viziuni cultu-
rale specifice asupra timpului și spațiului, cu un mod diferit de relaționare 
cu altul, în situația creată, trebuie să se exploateze simbolurile comune, 
elementele culturale asemănătoare pot facilita trecerea dintr-o lume (cu 
valorile ei) în alta, mai bogata și mai permisivă la valori eterogene.

Asta, deoarece în procesul comunicării, oamenii folosesc variate mij-
loace de comunicare, atât nonverbale, cât și verbale. Mijloacele verbale (și 
în primul rând cele sonore) au dobândit un rol fundamental în comunica-
rea interumană. Comunicarea este o formă de comportament interuman 
care izvorăste din nevoia de a relaționa și a interacționa cu ceilalți. Comu-
nicarea poate duce la relații de armonie, colaborare sau, în mod contrar, la 
dispute sau conflicte, atunci când actul comunicării este denaturat.

În cazul inter-relaționării dintre străin și mediul cultural local, accentul 
se pune pe:
 nivelul de educație care influiențează: folosirea conceptelor abs-

tracte, metoda de culegere a informațiilor, capacitatea de dialog, climatul 
de încredere;
 relația ierarhică prin: conformitatea răspunsurilor cu normele 

acceptate, percepția confidențialității și încrederea, alegerea subiecților și 
confidențialitatea rezultatelor;
 limbaj, prin: diferite accepțiuni ale cuvintelor, impactul asupra capa-

cității de comunicare a ceea ce simte;
 grup, prin: alegerea eșantionului și libertatea de opinie, sinceritatea 

răspunsurilor și accesibilitatea grupurilor.
Ideea dialogului intercultural trebuie să aibă ca punct de plecare recu-

noașterea diferenței și a multiplelor perspective și dimensiuni ale lumii în 
care trăim. Aceste diferențe de opinie, de puncte de vedere și chiar valori, 
nu exista doar în cadrul unei culturi, cu atat mai mult ele sunt vizibile în 
disputele dintre diferite culturi. Tocmai de aceea, dialogul, comunica-
rea sau medierea interculturală își propun să analizeze aceste perspective 
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diverse, cu un scop precis si anume, acela, de a înțelege și a învăța pe baza 
experiențelor interculturale diverse. Și aici, avem în vedere beneficiul, pe 
care îl aduce schimbul de idei, opinii sau cunoștințe, în cadrul grupurilor 
heterogene din punct de vedere cultural. 

Este evident, că în alte culturi, realitatea este percepută în mod diferit, 
modalitatea de relaționare dintre oameni este diferită, viziunile sunt 
diverse. Trebuie să acceptăm diversitatea, să nu negam existenta unor 
puncte de vedere aparent, sau în mod real, diferite de ale noastre. Mai 
mult chiar, trebuie să înțelegem și să fim deschisi la perspectivele aduse în 
discuție de cei, care nu vad lumea din aceeași perspectivă ca și noi.

Un dialog efectiv este acela, care pune bazele și deschide interactiuni, 
care încurajează respectul pentru împărtășirea ideilor și pentru explora-
rea directă și multiplă a modului în care lumea este percepută și gandită. 
Ca proces, dialogul intercultural încurajează identificarea punctelor de 
vedere multiple dar indică și o identificare a limitelor până la care indivizii 
pot accepta diversitatea. Tocmai de aceea, educarea în spiritul comunică-
rii interculturale reprezintă un obiectiv major al formării indivizilor într-o 
societate dominată de globalizare și puternic condiționată de fenomenul 
migrației, unde diferențele culturale sunt evidente și abilitatea de a iniția și 
păstra un dialog bazat pe respect și toleranță.

Pentru îndeplinirea în bune condiții a dialogului între culturi și 
contactul cultural pozitiv, un factor important spre realizarea în cele mai 
bune condiții a acestor elemente, este impulsionarea prin intermediul 
mediului educațional.

Pentru că s-a menționat educația în spiritul comunicării intercultu-
rale, trebuie specificat faptul, că educația interculturală vizează o abordare 
pedagogică a diferențelor culturale, modalitate prin care se ia în consi-
derație specificitățile spirituale sau de alt gen (diferența de sex, diferența 
socială sau economică etc.), evitându-se, pe cît e posibil, riscurile ce decurg 
din schimburile inegale dintre culturi.

Nu trebuie uitat un element important al educației și anume ca, prin 
educație se formează și identitatea personală. Ea se construieste atât pe 
un fond ereditar-social (aparținând culturii familiei din care individul 
provine), cât și prin influențe exterioare ce poartă amprenta societății în 
care se construiește.

Educația interculturală constituie o opțiune ideologică în societățile 
democratice și vizează pregătirea viitorilor cetațeni și personal angajat, pe 



53

Materialele Mesei rotunde, 3 iulie 2020

plan intern sau extern, în așa fel încât ei să facă cea mai bună alegere și 
să se orienteze în contextele multiplicării sistemelor de valori. Adaptarea 
la mutația și diversitatea culturală e necesară în interacțiunile prezente și 
viitoare. De altfel, demarcația clasică e tot mai dificil de realizat, în funcție 
de multiple perspective de referință, toți indivizii se pot lega la subcoduri 
culturale oarecum diferite.

Procesul educativ și cultural se cere a fi deschis nu numai la valorile 
naționale, ci și la valorile internationale, căci cooperarea economică și 
politică va deveni imposibilă dacă nu se va alia cu spiritul de înțelegere 
și cooperare în domeniile culturii și educației. Trebuie valorizate toate 
particularitățile, modelele comportamentale, ce caracterizează elevii sau 
grupurile scolare, în situația interculturală. Exista o cunoaștere relațio-
nală, centrată pe dialectica dintre dependența și autonomiea față de altul.

Sarcina instituțiilor educaționale de azi este de a forma o conștiință 
europeană, încă din clasele primare este de dorit să se cultive respectul 
și solidaritatea față de cultura altor popoare. Câteva valori-cheie trebuie 
să-și facă loc, fie în programele școlare, fie în planurile de învățământ și 
anume: aspirația către democrație, respectul drepturilor omului, al drep-
turilor copiilor, justiția socială, echilibrul ecologic, toleranța și pacea, 
tradițiile culturale etc.

CUVINTE-CHEIE ÎN DEFINIREA INTERCULTURALISMULUI

Sursa: James Banks, An Introduction to Multicultural Education … [2]
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Însă pentru funcționarea eficientă a organizațiilor trebuie pus accent 
pe importanța oamenilor și a climatului socio-uman. Oamenii nu sunt toți 
la fel, fiecare individ are un alt nivel de cunoștințe, alte perocupări, emoții 
și dorințe, alte puncte de vedere și experiențe.

Planurile de învăţământ, ca şi programele analitice, ar trebui să fie 
structurate astfel, încât să interpreteze evenimentele în funcţie de punc-
tele de vedere ale unui grup etnic. E nevoie să se promoveze ataşamentul şi 
înţelegerea etnică şi să ajute elevii și studenții să dobândească deprinderi 
şi atitudini astfel încât să permită grupului etnic pentru a căpăta putere de 
semnificare a marii culturi a lumii. Și aici foarte mult, dar poate chiar în 
primul rând, depinde de cadrele didactice. În Raportul UNESCO privind 
educaţia secolului XXI se evidențiează, că „nivelul la care se ridică exigen-
țele față de competența, profesionalismul și dăruirea profesorilor le impune 
acestora o imensă responsabilitate. .... Cadrele didactice reprezintă una 
din cele mai bine organizate categorii profesionalede pe glob...” [7, 122]

Oamenii nu sunt obişnuiţi să accepte ideea, că din punct de vedere 
constitutiv sunt diferiţi, că nu pot fi aliniaţi toţi la aceleaşi standarde valo-
rice şi se simt culpabili pentru aceasta. La rândul lor, ceilalţi dezaprobă sau 
îi exclud pe indivizii deosebiţi – mai ales pe cei infideli, nonconformişti. 
Toleranţa reciprocă şi înţelegerea mutuală pot fi formate printr-o educaţie 
prealabilă pentru întâmpinarea şi respectarea alterităţii. 

Educaţia interculturală constituie, în acest sens, o pistă de primă 
importanţă. Dacă vrem să construim o lume viabilă, „n-avem decât o 
singură alternativă: să trecem de la o logică mono la o logică a lui inter” 
[10, 47-48]. A accepta alteritatea şi interdependenţa, a crea condiţiile 
exprimării personalităţii altuia, a pune bazele unui comportament solidar, 
acestea reprezintă o nouă „revoluţie copernicană” pe care educaţia, la 
acest început de mileniu, este chemată să o realizeze. 

Educaţia desfăşurată într-o perspectivă inter ar cuprinde:
 coordonarea funcţională a diferitelor instituţii cu finalităţi educa-

tive;
 reconvertirea interculturală a materiilor de predat şi a programelor 

educaționale;
 îmbunătăţirea climatului relaţional din grupele academice şi din 

instituțiile de învățământ;
 impunerea unor priorităţi educative realiste;
 dimensionarea unor criterii pertinente de evaluare a competenţelor 

şi comportamentelor;
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 formarea formatorilor într-o perspectivă interculturală;
 perfectarea tuturor relaţiilor internaţionale ș.a.

Educaţia interculturală se constituie într-o strategie de pregătire a soci-
etăţilor democratice viitoare astfel, ca persoanele să se relaţioneze conve-
nabil unii la alţii şi la culturile pe care le poartă. Adaptarea la mutaţia şi 
diversitatea culturală este necesară atât pentru minorităţi, cât şi pentru 
majoritari, în interacţiunile prezente şi viitoare. 

De altfel, demarcaţia clasică intre majoritari şi minoritari este tot mai 
dificilă şi periculoasă de realizat. În funcţie de multiple perspective de 
referinţă, toţi indivizii pot fi minoritari, racordându-se la subcoduri cultu-
rale oarecum diferite. Sunt, de asemenea, situaţii, când nu se mai ştie cu 
claritate, cine este minoritar şi cine este majoritar.

Perspectiva interculturală de concepere a educaţiei poate să conducă 
la atenuarea conflictelor şi la eradicarea violenţei în instituțiile de învă-
țământ, prin formarea unor comportamente, precum: 1) aptitudinea de 
a comunica (a asculta şi a vorbi); 2) cooperarea şi instaurarea încrederii 
în sânul unui grup, cum ar fi grupurile de tineri, de muncă, de joacă etc.; 
3) respectul de sine şi al altora, toleranţa faţă de opiniile diferite; 4) lua-
rea de decizii în chip democratic; 5) acceptarea resposabilităţii altora şi a 
propriului eu; 6) soluţionarea problemelor interpersonale; 7) stăpânirea 
emoţiilor primare; 8) aptitudinea de a evita altercaţiile fizice etc. 

Consultând o anumită bibliografie de specialitate [1, 3, 4, 5, 6], putem 
constata că teoretizările şi acţiunile privind interculturalitatea constituie o 
consecinţă a unor dificultăţi relaţionale ivite în situaţiile de criză. O defi-
niţie comprehensivă asupra interculturalului vom găsi la Micheline Rey, o 
cercetătoare devotată acestei problematici, de la Universitatea din Geneva: 
„Cine spune intercultural spune în mod necesar, plecând de la sensul plenar 
al prefixului inter: interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidari-
tate obiectivă. Spune, de asemenea, dând deplinul sens termenului cultură: 
recunoaşterea valorilor, a modurilor de viaţă, a reprezentărilor simbolice 
la care se raportează fiinţele umane, indivizi sau societăţi, în interacţiu-
nea lor cu altul şi în înţelegerea lumii, recunoaşterea importanţei lor, recu-
noaşterea interacţiunilor care intervin simultan între multiplele registre 
ale aceleiaşi culturi şi între diferite culturi.” [9, 13]  

Politicile educative şi culturale se cer a fi deschise nu numai la valo-
rile naţionale, ci şi la valorile internaţionale, căci cooperarea economică şi 
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politică va deveni imposibilă dacă ea nu se va alia cu spiritul de compre-
hensiune şi cooperare în domeniile culturii şi educaţiei. Trebuie valorizate 
toate particularităţile, modelele comportamentale, ce caracterizează pe 
toți participanții procesului educațional în situaţia interculturală.

O educaţie aptă să ia în consideraţie sau – mai mult – să se fundeze 
pe diferenţă şi să se deschidă diverselor valori pare extrem de benefică 
şi singura capabilă să răspundă nevoilor Europei de astăzi şi de mâine. 
Încă din 1950, Louis Meylan – de pildă – anunţa virtuţile unei educaţii 
interculturale: „o perfectă loialitate, respectul persoanei umane, tole-
ranţa, simpatia..., sociabilitatea, generozitatea şi spiritul de întrajutorare”.  
[8, 171]

Educaţia interculturală îi vizează pe toţi participanții procesului edu-
cațional, autohtoni sau emigranţi, şi caută să-i sensibilizeze la respecta-
rea diversităţii, toleranţă, solidaritate. Educaţia interculturală corespunde 
unei opţiuni ideologice şi politice care, departe de dificultatea unei alegeri 
clare în sistemele de valori (absenţă care se reproşează uneori educaţiei 
actuale), face această pledoarie pentru a pregăti viitorii cetăţeni în per-
spectiva unei vieţi armonioase în societăţile multiculturale.

Societatea noastră devine din ce în ce mai complexă. Migraţia, mul-
tiplicarea contactelor sunt realităţi evidente. La aceste realităţi se poate 
răspunde în mai multe feluri. Pentru unii, nu este decât o singură soluţie: 
asimilaţionismul, care reclamă din partea populaţiei care soseşte în mediul 
de primire să fie asimilată, să se topească până la dispariţia ei în cultura 
nouă. Pentru alţii, se deschide o altă alternativă: multiculturalismul, care 
ar însemna afirmarea notelor specifice fiecărei culturi, dar în chip izolat, 
fără contaminări reciproce. 

În acelaș Raport UNESCO privind educaţia secolului XXI, învăţămân-
tul este reprezentat ca sprijinindu-se pe patru stâlpi, ca patru componente 
de bază ale educaţiei: 

1 - deprinderea de a şti,
2 - deprinderea de a face, 
3 - deprinderea de a trăi împreună cu ceilalţi şi 4 – deprinderea de a fi. 

[7, 60-79] Aceste patru roluri complementare ale educaţiei nu pot fi diso-
ciate unele de altele, iar direcţia către care converg este însăşi emanciparea 
individului, privită ca şi capacitatea de a participa la o cetăţenie deplină 
într-o societate deschisă şi democratică.
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Educaţia interculturală corespunde celui de-al treilea stâlp al educaţiei: 
deprinderea de a trăi împreună cu ceilalţi. 

Comisia Internaţională pentru educaţia secolului XXI pune accentul 
pe această componentă a educaţiei, ca fiind una vitală în dezvoltarea 
unei societăţi armonioase. Acest stâlp se referă la deprinderea de a trăi 
împreună cu ceilalţi, „prin dezvoltarea cunoaşterii celuilalt, a istoriei sale, 
a tradiţiilor şi a spiritualităţii sale” [7, 74]. 

Educaţia interculturală vizează dezvoltarea unei educaţii pentru toţi în 
spiritul recunoaşterii diferenţelor ce există în interiorul aceleaşi societăţi. 

O educaţie concepută în perspectiva interculturală va resemnifica rela-
ţiile dintre instituția de învățământ şi alte spaţii educative, ea va deborda 
zidurile instituției, prelungindu-se şi insinuându-se în activităţile infor-
male, în viaţa de zi cu zi. Cum multiculturalul nu se regăseşte doar în peri-
metrul instutuției, trebuie să ne pregătim în prealabil pentru a-l întâmpina 
şi valoriza.

Iar comunicarea interculturală este acel schimb sau tranzacţie valorică, 
însoţită de înţelegerea semnificaţiilor adiacente, între persoane sau gru-
puri care fac parte din culturi esenţialmente diferite. Schimburile se pot 
realiza la nivel ideatic, verbal, nonverbal, fizic, comportamental, obiectual, 
organizaţional. Pot fi implicite sau explicite, inconştiente sau deliberate.

Fenomenul transmisiei culturale este deosebit de complex. Sensu-
rile difuziunii culturale sunt multiple şi destul de greu de reperat. Marile 
arhetipuri precum şi unele mărci expresive pot fi detectate în mai multe 
culturi. Înţeleasă din punct de vedere topologic, o cultură apare ca un şir de 
traduceri şi transformări. Cultura contemporană poate fi considerată ca o 
suită de traduceri/transformări constante ale câtorva motive de bază. Prin 
această „traducere” (transcripţie, transpoziţie, reiterare, variaţie), „struc-
turile de profunzime” ale unei culturi rezistă şi se actualizează contextual 
în „structuri de suprafaţă”, în funcţie de o refenţialitate socio-culturală 
determinată. Configuraţiile spirituale occidentale sunt, în fond, variaţii 
tematice ale aceloraşi motive care se pot găsi în toate culturile. Aşa numi-
tele renaşteri culturale nu sunt decât mutaţii de accente, redescoperiri ale 
unor expresii spirituale ocultate, restabiliri ale unor coduri culturale uitate.

Concluzii
Este de la sine înţeles că este bine să ne cunoaştem fiecare nucleul dur 

al propriei culturi, complexul cultural ce caracterizează un anumit câmp 
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de valori. Cunoaşterea complexului cultural atrage după sine structu-
rarea şi utilizarea complexelor interculturale pentru buna comunicare 
dintre culturi. Complexele interculturale se constituie atunci când o serie 
de membri a două culturi se întâlnesc pe baza propriilor complexe intra-
culturale. Întăririle şi compensările uneia şi ale celeilalte culturi se inver-
sează, constituindu-se un nucleu comun, ce se negociază permanent, fiind 
deschis stimulilor culturali diverşi.  

Interculturalitatea reprezintă relația de interacțiune și cooperare con-
tinuă, a diverselor grupuri – culturale, etnice, religioase etc (a tuturor 
categoriilor de minorități). Relațiile determinate fiind de schimb cultural 
și intercuoaștere în contextul grijii față de menținerea fiecărei comunități. 
Societatea noastră devine din ce în ce mai complexă, problema identită-
ții culturale este și ea complexă și presupune rezolvarea de comun acord. 
Încurajând atitudinea interculturală se deschide calea spre dialog şi comu-
nicare între grupurile culturale, cu consecinţe benefice asupra înţelegerii 
dintre ele. 

Cultivând valori precum respectul pentru celălalt, toleranţă faţă de 
diversitate, complementaritatea dintre valori, instituțiile de învățământ 
sunt în măsură să fructifice bogăţia potenţială a multiculturalităţii fără a 
anula identitatea nici unei culturi. 

Educaţia interculturală este unul dintre principalele instrumente cu 
ajutorul căruia indivizii şi societăţile sunt pregătite să fie atente la dimen-
siunea culturală a existenţei lor. Din perspectiva integrării europene şcoala 
trebuie să-şi propună ca scop asigurarea coerenţei existenţiale şi a identi-
tăţii individului în condiţii de eficienţă socială şi interculturală. 

Educaţia interculturală presupune, pe de-o parte asigurarea unei comu-
nicări autentice cu sine şi a lua cunoştinţă cu propria identitate culturală, 
iar pe de altă parte comunicarea cu un alt, individ sau grup, care permite 
construcţia activă a identităţii de cetăţean al Europei şi al Lumii.
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