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            Interculturalitatea se referă la existenţa şi la interacţiunea echitabilă a unor culturi diverse, 

precum şi la posibilitatea de a genera expresii culturale împărtăşite prin dialog şi respect reciproc. 

Conceptul de intercultural pune accentul pe interacţiunea dintre grupurile percepute ca distincte din 

societate, referindu-se la un proces dinamic de schimburi, de dialog, de negociere între grupuri. Mitul 

societăţilor uniforme din punct de vedere cultural a suferit tot mai mult în ultimele decenii, ajungându-

se treptat la concluzia că diversitatea culturală a fost şi este o stare de fapt caracteristică a societăţilor 

europene. 

Este adevărat că diferenţele contează, dar ele nu trebuie să ne despartă pentru că fiecare este 

altfel şi ştie altceva . Putem învăţa unii de la ceilalţi, trebuie să fim toleranţi şi nu să ne impunem 

propriile convingeri pentru că fiecare dintre noi vrea să păstreze tradiţiile neamului său. 

Vorbim, astfel, despre educaţia interculturală constituită într-o strategie de pregătire a 

societăţilor democratice viitoare, încât persoanele să relaţioneze în mod convenabil între ele, pe plan 

multicultural. 

O definiţie complexă a interculturalităţii vom găsi la Micheline Rey, o cercetătoare devotată 

acestei problematici, care ,,plecând de la sensul plenar al prefixului inter: interacţiune, schimb, 

deschidere, reciprocitate, solidaritate obiectivă”, dă sens termenului de cultură, recunoscând valorile, 

modurile de viaţă, ,,la care se raportează fiinţele umane, indivizi sau societăţi, în interacţiunea lor cu 

altul şi în înţelegerea lumii”, şi reliefând interacţiunile care apar simultan ,,între multiplele registre ale 

aceleiaşi culturi şi între diferite culturi”. 

Dacă educaţia multiculturală pune accentul pe măsuri care vizează coexistenţa (în înţelesul 

literal al termenului) a mai multor culturi, în mod separat, educaţia interculturală este axată pe 

cooperare şi acţiune conjugată. 

Educaţia interculturală poate fi considerată o componentă esenţială a educaţiei, care se bazează 

pe deprinderea de a trăi, împreună cu ceilalţi, ,,prin dezvoltarea cunoaşterii celuilalt, a istoriei sale, a 

tradiţiilor şi a spiritualităţii sale” (Rey Micheline, Educaţia interculturală. Experienţe, politici, 

strategii). 
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Cu cât educaţia va fi mai mult dirijată şi controlată, cu atât mai mult comoara ascunsă în 

interiorul ei va putea fi valorificată. 

Abordarea textului literar, din punct de vedere intercultural, va urmări cu precădere dobândirea 

de noi calităţi inter-relaţionare între elevi, în domeniul culturii generale şi a culturii proprii, în 

particular. 

Astfel, vom da fiecărui elev şansa de a participa activ în combaterea rasismului, xenofobiei şi a 

discriminării din orice punct de vedere. 

Educaţia multiculturală este considerată un factor de stabilitate democratică, pe când educaţia 

interculturală presupune o nouă abordare a valorilor indivizilor, a tradiţiilor, a obiceiurilor etnice 

întâlnite în societatea contemporană. 

            Şcoala are rolul de a educa tânăra generaţie în spiritul respectării diferenţelor de cultură, etnică 

sau naţională, promovând respectul faţă de toleranţă, înţelegere, egalitate, indiferent de spaţiul 

geografic, etnic, religios, în care convieţuiesc. În iulie 2007, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului emitea Ordinul nr. 1529, în care se aborda pentru prima oară în cadrul învăţământului 

românesc problematica diversităţii culturale, 

stipulându-se introducerea de elemente specifice acestei problematici atât în programele şcolare cât şi 

în documentele curriculare. Un an mai târziu, în anul european al dialogului intercultural, se introducea 

materia ,,Educaţie interculturală’’ în programa şcolară gimnazială, ca materie opţională în cadrul 

Curriculumului la Decizia Şcolii (CDŞ).  

Profesorului de limba şi literatura română îi revine misiunea de a coordona activitatea elevilor, 

în spiritul comuniunii, de a forma valori, deprinderi bazate pe respectarea valorilor culturale, pentru a 

evita intoleranţa diferenţelor dintre etnii, rase, confesiuni, categorii sociale etc. 

Operele literare oglindesc viaţa diferită a etniilor, fie ele rome, maghiare, slave, având un 

conţinut istoric, cu o bogată conotaţie interculturală. Un exemplu în această privinţă este textul lui 

Vasile Alecsandri, intitulat Vasile Porojan, care tratează prietenia dintre Vasile Alecsandri, poetul, şi 

fiul unui ţigan, ceea ce ne evidenţiază una dintre cele mai interesante poveşti de viaţă, cu multe 

învăţăminte, confirmând că etniile sunt mai degrabă convenţii sociale şi că ideile preconcepute pot fi 

învinse  prin sinceritate şi apropiere sufletească. 

Activităţile de învăţare pot include, pe lângă exerciţii de înţelegere a unor termeni specifici 

educaţiei interculturale, şi lectura unor astfel de texte, care prin conţinutul lor să aibă ecou în 

combaterea discriminării.  
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Un exemplu de acest gen întâlnim şi în fabula Câinele şi căţelul, de Grigore Alexandrescu, 

unde autorul aduce în discuţie principiul egalităţii între semeni.  

Însă, un exemplu clasic care vizează interculturalitatea este romanul Baltagul de Mihail 

Sadoveanu, care înglobează o serie de clişee etnice: ,,Domnul Dumnezeu, după ce a alcătuit lumea, a 

pus rânduială şi semn fiecărui neam. Pe ţigan l-a învăţat să cânte cu cetera şi neamţului i-a dat şurubul. 

Dintre jidovi, a chemat pe Moise şi i-a poruncit: -Tu să scrii o lege, şi când va veni vremea, să pui pe 

farisei să răstigneasca pe fiul meu cel prea iubit Iisus, si dupa aceea să îndurati mult năcaz şi prigonire, 

iar pentru aceasta eu am să las să curgă spre voi banii ca apele. A chemat pe ungur cu degetul şi i-a 

ales, din câte avea pe lângă sine, jucării: Iaca, dumitale iţi dau botfori şi pinteni şi răşină să-ţi faci 

sfârcuri la mustăţi, să fii fudul şi să-ţi placă petrecerile cu soţii. S-a înăfăţişat si turcul: Tu să fii prost, 

dar să ai putere asupra altora, cu sabia. Sârbului i-a pus în mână sapa.” 

Aşadar, la o oră de literatură, profesorul implicat în educaţia interculturală, ar trebui să 

folosească metode şi mijloace de predare-învăţare-evaluare, care să formeze indivizi capabili să 

trăiască armonios într-o lume a schimbărilor majore. 

            Despre interculturalitate putem vorbi şi la romanul Maitreyi de Mircea Eliade. Conflictul dintre 

europeanul Allan şi bengalezul Narendra Sen, tatăl fetei, redă opoziţia dintre libertatea dragostei şi 

constrângerile tradiţionale, iar la nivel general incompatibilitatea sau lipsa de comunicare dintre 

civilizaţii şi mentalităţi : cea europeană şi cea asiatică. Iubind-o pe Maitreyi, Allan descoperă lumea 

tainică a Indiei. Diferenţa dintre cele două mentalităţi, orientală şi occidentală, este pusă în evidenţă de 

concepţia despre iubire a celor doi tineri, exponenţi ai acestor mentalităţi. Maitreyi îi mărturiseşte lui 

Allan că a fost mai întâi îndrăgostită de un pom. Iubirile occidentalului însă fuseseră doar trupeşti, fără 

spiritualitate. Ea îl iniţiază pe Allan în cultura orientală şi în sacralitate.  

Căsătoria cu Maitreyi era însă imposibilă, deoarece ea aparţinea celei mai nobile caste indiene, a 

brahmanilor, iar căsătoria cu cineva din afara castei sale ar fi adus disgraţia întregii familii. Astfel, 

elevii pot discuta despre diferenţele dintre culturile şi mentalităţile diferitelor popoare. 

Activităţile de învăţare urmăresc lectura unor texte suplimentare (Voievodul ţiganilor de Jókai 

Mór, Coliba unchiului Tom de Henriette Beecher Stowe etc.), care antrenează elevii la discutarea unor 

situaţii ce implică toleranţă, referitoare la modul de viaţă a unor etnii diferite din punct de vedere 

cultural. 

Un rol important în educaţia interculturală îl au şi activităţile extraşcolare, care conduc la 

formarea competenţelor specifice care pledează pentru deschidere, comunicare, empatie, pentru 

înţelegerea şi valorizarea logicii fiecărei culturi, apropiate sau depărtate. Componentele competenţei 
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interculturale vizează formarea atât de atitudini, cunoştinţe, abilităţi de interpretare şi relaţionare, de 

interacţiune, cât şi abilităţi de reflecţie şi evaluare critică. Toate acestea se pot realiza prin: ateliere de 

muncă pe diferite teme, cluburi interculturale, expoziţii de obiecte tradiţionale, prezentări ale 

costumelor tradiţionale, organizarea de concursuri culinare- mâncăruri specifice altor etnii etc. 

Gama de activităţi interculturale se poate îmbogăţi şi prin organizarea de întâlniri între persoane 

de culturi diferite, a înfrăţirilor atât între clase şi şcoli, cât şi între clase din alte regiuni lingvistice sau 

chiar din alte ţări, prin colaborarea elevilor, prin excursii, proiecte sau schimburi de materiale audio şi 

video. 

Perspectiva interculturală trebuie să stea la baza procesului de învăţământ adresat tuturor, 

minoritari şi majoritari. În cazul copiilor de etnie romă, cadrele didactice pun accentul pe folclor, 

recunoscându-le abilităţile în muzică şi dans, pentru a evita absenteismul, abandonul şcolar şi abaterile 

disciplinare. 

Deşi interculturalitatea se impune ca o exigenţă a lumii contemporane, nici programele şcolare, 

nici manualele nu reuşesc să o atingă, fără implicarea, cu responsabilitate a profesorului, care prin 

metodele didactice promovează spiritul civic, evitând formarea unor reprezentări eronate a diferenţelor 

dintre etnii, rase, confesiuni etc. 

Prin urmare, ora de limba şi literatura română devine un vast atelier de formare a competenţelor 

care vor pune bazele dialogului intercultural  între diferitele grupuri din societate. 

Educaţia interculturală reprezintă un interes pentru toate disciplinele şcolare, fiind promovată o 

pedagogie activă şi participativă, în scopul comunicării socio-culturale. 

Deşi, generaţia actuală este atrasă de noile tehnologii informaţionale, trebuie cultivată dragostea 

pentru lectură, cunoaşterea operelor clasice naţionale şi universale, care oferă modele de convieţuire 

demne de urmat. 
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