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educație interculturală

natalia cuțItaru

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Comrat

Dialogul intercultural și 
provocările identității 

CzU  316.7  |   doi.org/10.5281/zenodo.3931113

Rezumat: În acest articol ne-am propus să dezvoltăm 
înțelegerea unor concepte ce țin de comunicarea intercultura-
lă, argumentând, în același timp, importanța asumării acestor 
concepte-reper în formarea abilităților interculturale în ve-
derea asigurării dialogului intercultural. Având-o în bagajul 
său de competențe și pe cea interculturală, educatul va fi în 
stare să facă față provocărilor diversității.

Cuvinte-cheie: cultură, limbaj, comunicare interculturală, dialog intercultural, diferențe culturale. 

Abstract: In this article we set out to develop the understanding of certain concepts relating to intercultural communica-
tion, while arguing at the same time the importance of embracing these landmark concepts in the formation of intercultural 
competence in order to ensure intercultural dialogue. Only when in possession of intercultural competence will the student be 
able to face the challenges of diversity. 

Keywords: culture, language, intercultural communication, intercultural dialogue, cultural differences. 

IDENTITATE, DIvERSITATE șI 
INTERCULTURALITATE

Dinamica socială a primelor două decenii ale se-
colului XXI a adus în fața lumii contemporane o serie 
de provocări, față de care domeniul educației nu poate 
rămâne indiferent. Școala devine un spațiu al diversității 
culturale, un loc al întâlnirii și al schimbului de modele 
și referințe valorice. Astfel, educația devine facilitato-
rul deschiderii către alte culturi, accentul fiind pus pe 
perspectiva interculturală. 

Universitatea este mai mult decât o școală profesi-
onală superioară, ea este, înainte de toate, o instituție 
de înaltă cultură, care are dificila și nobila misiune de a 
promova interculturalitatea din perspectivă educațională, 
ca instrument de ,,apropiere a educației de viața de zi 
cu zi, de problemele semnificative ale vieții reale” [2]. 
Prin educație, formabilul asimilează și interiorizează 
cultura și civilizația epocii, valorile sociale, pe care 
le înscrie în planul său comportamental. În acord cu 
această perspectivă, finalitățile educației interculturale 
vizează: dezvoltarea gândirii critice, reflecția și elibera-

rea de prejudecăți, conștientizarea valorilor, dezvoltarea 
calităților intelectuale și morale, cultivarea dragostei 
de adevăr, a respectului, cunoașterea propriei culturi, 
deschiderea către alte culturi. 

Dezvoltarea interculturalității la nivel academic, îm-
preună cu aprofundarea problemelor și găsirea soluțiilor 
la provocările lumii contemporane, și-au spus cuvântul 
în buna colaborare a oamenilor de știință și a cercetă-
torilor din domeniu. Pentru o mai clară circumscriere 
terminologică și conceptuală, trebuie să ne referim, îna-
inte de a face apel la identitate, la sfera culturalității și a 
relațiilor interculturale, care descriu orizontul raporturilor 
și interferențelor dintre diversele entități culturale. 

În literatura de specialitate sunt prezentate diverse 
modalități de abordare a identităților culturale și sociale. 
Bunăoară, conform perspectivei esențialiste, cultura unei 
comunități este văzută ca rezultantă a unui ansamblu de 
caracteristici și valori fundamentale (mărci culturale) 
ce s-au păstrat de-a lungul istoriei și sunt considerate o 
moștenire a respectivei comunități. Se presupune că aceste 
caracteristici, sub formă de set fix, le sunt cunoscute, în 
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primul rând, membrilor comunității, dar și membrilor 
altor comunități, cu care există contacte directe. Ele se 
referă atât la anumite trăsături de personalitate, cât și la 
anumite creații folclorice, la tradiții și simboluri, precum 
și la elemente generale – de exemplu, limba sau practicile 
religioase. Pe de altă parte, cultura, ca parte activă a vieții 
omului, îi influențează ideile, concepțiile, speranțele, modul 
de a fi, modul de a interacționa cu ceilalți, modul de a privi 
viața. Cultura ne apare, astfel, ca un ansamblu de limbaje, 
simboluri și semnificații, care sunt integrate într-un proces 
de comunicare, limba fiind principalul mijloc aplicat [3]. 
Ea reglează relațiile membrilor unei culturi, inclusiv cu 
mediul în care trăiesc, face posibilă integrarea indivizilor 
în sistem și adaptarea lor la alte sisteme culturale.

Pentru a realiza acest deziderat, paradigma intercul-
turală solicită un angajament conștient și afectiv, precum 
și cunoștințe necesare pentru dezvoltarea înțelegerii di-
feritelor grupuri culturale: cunoștințe despre identitatea 
culturală; cunoștințe specifice culturii; cunoștințe despre 
identitatea sociolingvistică; înțelegerea problemelor și 
a tendințelor globale.

Pornind de la faptul că oamenii, respectiv colecti-
vitățile umane, se deosebesc prin apartenența lor la 
o anumită cultură, iar aceste diferențe influențează 
interacțiunea indivizilor din spații sociolingvistice di-
verse, delimităm trei dimensiuni ale culturii:

•	 dimensiunea mentală, reprezentată de fondul de 
cunoaștere comun unei colectivități umane, în 
care sunt incluse valorile, normele, reprezentă-
rile, ritualurile, mentalitățile specifice fiecărei 
culturi în parte;

•	 dimensiunea materială, reprezentată de artefacte 
ca obiectivare a culturii, un rol important reve-
nindu-i limbii ca mijloc de comunicare;

•	 dimensiunea funcțională, reprezentată de acțiunile, 
modelele de interpretare și de comportament 
comune unei grupări umane, prin care cultura 
devine un „sistem de orientare”, iar „standardele 
culturale” ca elemente diferențiatoare între culturi 
sunt văzute de majoritatea membrilor unei anumite 
culturi ca normale, firești, tipice și obligatorii.

De fapt, când se vorbește despre cultură, în prim-plan 
apare diversitatea. Afirmarea conceptului de diversi-
tate culturală, care caracterizează societatea actuală, 
interacțiunile sociale între grupuri purtătoare ale unor 
culturi diferite, a condus la o renegociere a sensului 
identității. S-a trecut de la o concepție statică, bazată pe 
învățare și apropierea de o moștenire, la una dinamică, la 
un tip de identitate care se construiește prin interacțiune 
cu ceilalți. Această nouă dimensiune a identității nu o 
neagă pe prima, ci o completează. 

Contactul intercultural, gândit în termenii pedagogiei 
diversității socioculturale și ai pedagogiei de contact, este 
o acțiune dialogică, prin care interactanții pășesc într-un 

spațiu intermediar, numit în mod diferit în abordările 
teoretice – „al treilea loc între propriu și străin”, „a treia 
poziție/al treilea spațiu”, „zonă tampon” – și având aceeași 
semnificație: reunește elemente culturale și lingvistice din 
ambele contexte și eliberează forțe sinergetice. 

Particularitățile ce determină funcțiile identităților 
culturale în percepția ”altuia” în comunicarea intercul-
turală sunt: de apropiere – găsirea unor corespondențe; 
de etichetare – apelare la stereotipuri, clișee, imagini; 
de disjuncție – stabilirea unor diferențe, iar de aici și 
a unor limite. Oricare dintre aceste caracteristici poate 
îmbogăți procesul de învățare/comunicare, pentru a 
permite înțelegerea prin explorare a unei varietăți de 
experiențe, viziuni asupra lumii și opinii care nu i-ar fi 
accesibile unui singur elev/student sau unei identități/unui 
grup omogen. Astfel, diferențele culturale pot fi mai 
degrabă oportunități de învățare, decât obstacole care 
îngreunează comunicarea. 

Evident, primul pas pentru a dezvolta competența 
interculturală este cunoașterea și înțelegerea identității 
culturale; mai exact, aceasta reprezintă capacitatea de 
a înțelege cum propria cultură ne influențează compor-
tamentul, identitatea și punctul de vedere.

Prin acest schimb, învățarea interculturală poate viza: 
aprofundarea înțelegerii și a respectării altor culturi; 
oferirea oportunităților necesare pentru ca oamenii 
să învețe mai multe despre propria lor cultură, să își 
aprofundeze rădăcinile culturale și să își reafirme iden-
titatea; creșterea gradului de conștientizare a necesității 
unei cooperări internaționale pentru a rezolva proble-
mele globale actuale. 

Astăzi, raporturile interculturale antrenează noi 
poziționări față de realitățile culturale, determină extra-
gerea de noi semnificații, înzestrarea cu noi sensuri a 
acelorași simboluri culturale din perspectiva unor referințe 
modificate. Pluralismul cultural pune nu numai problema 
apărării diferențelor, ci și pe cea a dialogului culturilor, care 
recunosc, dincolo de diferențele lor, că fiecare contribuie la 
îmbogățirea experienței umane și că fiecare reprezintă un 
efort de universalizare a unei experiențe particulare. 

În acest context, un rol important în dezvoltarea dia-
logului intercultural îl au două elemente cu o impregnare 
culturală foarte accentuată. Este vorba de verbalizarea 
în procesul de comunicare și de timpul de desfășurare a 
interacțiunii. Cu privire la dihotomia a vorbi/a tăcea, Ed-
ward T. hall subliniază că „cu cât este mai mare distanța 
culturală, cu atât este mai dificilă interconexiunea” [6] și 
diferențiază două tipuri de contexte: contexte tari (high 
context) și contexte slabe (low context). În primul caz, 
înțelegerea se poate realiza doar prin transmiterea unui 
mesaj verbal, tăcerea fiind considerată ca nefirească; 
informația trebuie să aibă o formă lingvistică precisă, 
nelăsându-se loc de interpretare și diminuându-se, astfel, 
înțelegerea greșită. În cel de-al doilea caz, low context, 

eDucațIe InterculturalĂ

Dialogul intercultural și provocările iDentității
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semnificația este transmisă și prin elemente nonverbale 
(gestică, mimică, contact vizual), și prin mijloace para-
verbale (ritm, intonație, intensitate sonoră), ambiguitatea 
fiind definitorie în astfel de culturi.

Interculturalitatea este un proces ce se produce la 
intersecția dintre diferite culturi, devenind o trăsătură ine-
rentă a sistemului actual de învățământ. Aceasta se situează 
la confluența dintre cunoaștere și acțiune, constituind o 
premisă relevantă pentru acțiuni corelate în baza unor 
scopuri comune, dar și pentru dezvoltarea unei mai bune 
autocunoașteri și autoînțelegeri [8].

Potrivit concepției lui Michael Byram, pluriculturali-
tatea se referă la capacitatea persoanei de a se identifica și 
a participa în multiple culturi; interculturalitatea vizează 
capacitatea de a dobândi experiență și a analiza „alteritatea 
culturală” (fondul cultural al altora), precum și de a utiliza 
această experiență pentru a reflecta asupra unor teme ce 
țin, într-un mod sau altul, de propriul mediu cultural [1]. 
În demersul educațional, interculturalitatea înseamnă nu 
altceva, ci, mai ales, altfel. Experiențele interculturale pe 
care elevii/studenții le pot avea la școală/universitate sau 
în afara acestor instituții sunt o realitate care îi îmbogățește 
cultural. 

LIMBAjUL ÎN vALORIFICAREA DIvERSITăȚII 
CULTURAL LINgvISTICE

Astăzi are loc o schimbare a stereotipurilor mentale 
în domeniul culturologiei și al filosofiei limbajului, care 
stă la baza culturii. Limbajul este un sistem de expresii 
verbale articulate, legate de continuitatea istorică și 
culturală, iar imaginea vie a culturii unui popor – care 
include etnonimul și etnotipul acestuia – este reflectată 
în limba vorbită, care devine, astfel, un cod cultural. 
legătura strânsă dintre limbă și cultură se materializează 
în procesul de comunicare.

Constructul identității social-culturale este conside-
rat a avea un rol central și mediator ca determinant al 
atitudinilor și comportamentelor lingvistice. De altfel, 
Solomon Marcus face o observație magistrală privind 
sporirea dimensiunii nobile a limbii: „Să înveți să trăiești 
plăcerea locuirii în ea, dar și plăcerea de a ieși din ea, 
pentru a trăi în lume și pentru a duce acolo creativitatea 
de la locul tău, apoi, cu această experiență câștigată, să 
te întorci îmbogățit, trăind plăcerea revenirii” [4, p. 40]. 
Diversitatea și, mai ales, cunoașterea limbii unui alt popor 
este o bogăție culturală atât pentru individ, cât și pentru 
întreaga societate. Totodată, în Strategia referitoare la 
multilingvism a Uniunii Europene se subliniază faptul că 
vorbirea mai multor limbi pe lângă limba maternă, ca și 
înțelegerea altor culturi, întărește legătura dintre diferitele 
părți ale Europei, precum și faptul că limbile reprezintă 
calea ce trebuie urmată pentru atingerea integrării sociale 
și a dialogului intercultural [7]. Astfel, politica Comisiei 
Europene în domeniul multilingvismului își propune trei 

obiective: să încurajeze învățarea limbilor străine și să 
promoveze diversitatea lingvistică în societate; să pro-
moveze o economie multilingvă performantă; să le ofere 
cetățenilor acces la legislația, procedurile și informațiile 
despre Uniunea Europeană în propriile lor limbi.

În această ordine de idei, faptele cultural-lingvistice 
trebuie expuse/reflectate sub aspect diacronic și pluridi-
mensional. Precizăm că educația multilingvă valorifică 
principiul abordării interculturale a comunicării, care 
permite identificarea și descrierea mecanismului și a 
consecințelor structurale ale contactului dintre limbi. 
Multilingvismul determină apariția unor fenomene de 
interferență la toate nivelurile structurii idiomurilor în 
contact, declanșând procese de reorganizare a tiparelor 
structurale. Sunt relevante două prezumții asociate în 
cadrul acestui concept: evidențierea normelor lingvis-
tice ale interacțiunii plurilingve bazate pe utilizare, spre 
deosebire de normele interacțiunii monolingve; limbile 
nu mai sunt înțelese ca sisteme distincte, ci mai degrabă 
ca un continuum lingvistic, accesat conform nevoii 
percepute in contextul respectiv.

Astfel, în educația cultural-lingvistică miza trebuie 
pusă pe dezvoltarea competențelor policulturale, a 
toleranței, a corectitudinii interculturale. Acest obiectiv 
presupune două aspecte: pe de o parte, vizează adaptarea 
studentului la mediul propriu, al regiunii, al culturii sale 
particulare, cu toate trăsăturile implicite, iar pe de altă 
parte, se propune asigurarea acomodării sale la mediu. 
În condițiile coexistenței mai multor grupuri și coduri 
culturale, învățarea simultană a două limbi este nu 
doar benefică, ci și rațională, deoarece, prin solicitarea 
intelectuală sporită, stimulează creierul în sens pozitiv, 
favorizând și dezvoltarea cognitivă. Comunicarea 
în limbi străine cere, de asemenea, așa aptitudini ca 
medierea și înțelegerea interculturală.

Educația bi- și multilingvă este centrată pe un obiec-
tiv de comunicare interculturală în două și mai multe 
limbi și este guvernată de patru factori de bază: demersul 
familiei; demersul societății (inclusiv cel al bisericii); 
demersul învățământului (concept – sistem – proces); 
demersul educatului (autoeducația) [5]. 

Specialiștii recunosc, de comun acord, că a „jon-
gla” cu două coduri lingvistice nu e un lucru ușor, dar, 
cu siguranță, nu este un aspect de neglijat. Tocmai de 
aceea multiculturalismul, sau „dialogul pluralismelor”, 
cum este numit în literatura de specialitate, pledează în 
favoarea unui spațiu cultural deschis.

Conform modelului de dezvoltare a sensibilității 
interculturale, cunoscut și sub numele de Scara Bennett, 
după dr. Milton Bennett [6], această transformare are loc în 
șase etape, ce descriu modul în care oamenii reacționează 
la diferențele culturale. Deși împărțit în etape, modelul 
reprezintă, de fapt, un continuum, un proces permanent. 
Cu toate acestea, prin intermediul învățării colaborative, 

eDucațIe InterculturalĂ

Dialogul intercultural și provocările iDentității



3�

oamenii își pot combina competențele interculturale – 
cunoștințe, atitudini și abilități – pentru a participa efectiv 
la un dialog ce conduce la schimbări sociale și la o mai 
intensă cooperare comunitară și globală.

Perspective etnocentrice: 1. negarea diferențelor – 
viziune simplificată asupra altor culturi. Se poate baza pe 
stereotipuri. În această situație, perspectivele diferite sunt 
ignorate; 2. polarizarea diferenței – „noi” contra „ei”: cultura 
proprie este percepută ca fiind mai bună decât altele sau 
invers. În această situație, perspectivele diferite provoacă 
disconfort; 3. minimizarea diferenței – se evidențiază 
particularitățile. În această situație, perspectivele diferite 
nu își fac simțită prezența.

Perspective etnorelative: 1. acceptarea diferențelor 
– aprecierea diferențelor și a particularităților. În aceas-
tă situație, diferențele sunt înțelese; 2. adaptarea la 
diferențe – perspectivă lărgită, care permite adoptarea unui 
comportament adecvat din punct de vedere cultural. În 
această situație, diversitatea este apreciată;  3. integrarea 
diferențelor – alternanța perspectivelor culturale asupra 
lumii, cu un simț dezvoltat al identității. În această situație, 
diversitatea este asumată. 

Persoanele care se află la primele trei etape au o 
perspectivă etnocentrică și deci evaluează alte culturi 
conform preconcepțiilor ce își au originea în obiceiurile, 
normele și convingerile propriei lor culturi. Ultimele trei 
etape reprezintă o perspectivă etnorelativă, atunci când o 
persoană acceptă mai multe standarde și obiceiuri diferi-
te și este capabilă să își adapteze comportamentul.

CE POATE FACE șCOALA SUPERIOARă ÎN 
MATERIE DE EDUCAȚIE INTERCULTURALă? 

Anterior, am subliniat faptul că imersiunea într-o 
altă cultură și expunerea la interculturalitate își pun 
amprenta asupra identității. În acest context, a face educație 
interculturală presupune ca însuși procesul educațional să se 
realizeze într-un mediu interacțional, prin punerea alături, 
față în față, a purtătorilor unor expresii culturale diferite. 
Fără îndoială, din perspectiva sistemului de învățământ, 
reușita unei educații interculturale responsabile și de calitate 
se concretizează în competența interculturală a educatului. 
Având un rol important în formarea specialiștilor calificați, 
mai ales pentru zona de sud a Republicii Moldova, 
Universitatea de Stat din Comrat și-a asumat problema 
interculturalității la nivelul politicilor educaționale și 
sociale din regiune. Universitatea oferă programe de studii 
de licență și masterat într-o paletă largă de domenii, inclusiv 
științe ale educației, și propune programe de formare 
continuă adoptând măsuri de restructurare curriculară 
în funcție de specificul zonei, cu accent pe contextele de 
învățare din perspectiva interculturalității. 

Implementarea proiectului Promovarea și dezvoltarea 
educației interculturale în formarea inițială a cadrelor 
didactice, cu suportul financiar al Fundației pentru Copii 

Pestalozzi din Elveția, în parteneriat cu trei universități 
din Moldova, a reprezentat o provocare pentru cadrele 
universitare de aici, necesitând multă creativitate în 
concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în 
monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor.

Consecvenți ideii că o lecție de comunicare 
interculturală este o lecție activă și că în demersul didactic 
profesorul trebuie să își pună în joc toate cunoștințele 
și întreaga pricepere pentru a recurge la un registru de 
metode, procedee și tehnici active, am participat la o serie 
de activități de promovare a educației interculturale în 
mediul universitar și preuniversitar, în vederea abilitării 
tinerilor pentru aprecierea diversității, a îmbunătățirii și 
valorificării avantajelor comunicării interculturale. Cele 
două lucrări elaborate în cadrul proiectului, Curriculum 
universitar de educație interculturală pentru viitorii 
pedagogi și Ghid metodologic și suport de curs de 
educație interculturală pentru viitorii pedagogi, propun 
o abordare interdisciplinară a conținuturilor de studii și 
furnizează o viziune globală asupra predării-învățării-
evaluării din perspectiva interculturalității.

În concluzie: Prin paleta variată a cursurilor, 
educatul este pus în situații care să îi permită să încerce 
multiple experiențe de învățare formativă în vederea 
dobândirii de abilități și atitudini specifice competenței 
interculturale. Având-o în bagajul său de competențe și 
pe cea interculturală, studentul va continua explorarea 
provocărilor diversității. Această înțelegere este primul 
pas către o schimbare comportamentală, o importantă 
componentă a competenței interculturale.
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