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ARGUMENT

„Să ne îmbogăţim reciproc din diversitatea noastră.”
(Paul Valéry)
Diversitatea culturală în mediul educaţional este o sursă
extraordinară de progres şi de inovaţie în ceea ce priveşte metodologia
didactică, dar şi relaţionarea şi comunicarea pedagogică. Ea trebuie
valorificată adecvat pentru ca rezultatele academice să apară şi, odată cu ele,
satisfacţia studentului şi a profesorului.
Grupa universitară caracterizată de diversitate culturală are un
specific al ei. Un cadru didactic ar spune că şi în grupele cu studenţi
autohtoni există suficientă diversitate, dat fiind specificul educaţiei la vârsta
adultă, care pune accent asupra diferenţelor la nivel individual. Cu toate
acestea, într-o grupă universitară multiculturală există, în plus, diversitatea
nevoilor de formare/învăţare, a aşteptărilor privind comunicarea didactică, a
percepţiilor bazate de propriul cadru de referinţă culturală ş.a.m.d. În acest
sens, putem vorbi de valorizarea şi de valorificarea diversităţii culturale
prezente în aceste grupe, atât pentru „îmbogăţirea reciprocă” de care vorbea
Paul Valéry, cât şi pentru motivarea studenţilor străini în vederea depăşirii
şocului cultural, inerent, în mai mare sau mai mică măsură, oricărei
experienţe interculturale.
Prin accederea României la Uniunea Europeană, am pătruns într-un
mediu social şi profesional multicultural, care a adus cu sine schimbări sau
presiuni spre schimbare în toate domeniile. În primul rând, acestea se referă
la mobilitatea viitorilor specialişti pe piaţa muncii şi la compatibilizarea
planurilor de învăţământ cu cele din ţările membre ale Uniunii Europene.
Pornind de la accepţiunea că factorii culturali influenţează
comportamentul şi comunicarea, putem să vedem o relaţie directă între
predarea-învăţarea limbilor străine şi dezvoltarea competenţei de
comunicare interculturală. Astfel, predarea limbilor străine se va concentra
atât asupra formării competenţei lingvistice, cât şi asupra facilitării întâlnirii
cu alteritatea, a înţelegerii modului în care se pot percepe mesajele în funcţie
de contextul cultural.
11

Din punct de vedere teoretic, prezenta lucrare „Dezvoltarea
competenţei de comunicare interculturală a studenţilor străini – factor al
comunicării eficiente în mediul educaţional” porneşte de la aspectele
educaţiei interculturale în Europa, dar şi în România, concentrându-se apoi
asupra conceptului de competenţă de comunicare interculturală, cu referire
la domeniul predării limbilor moderne, în special la limba română pentru
străini.
În studiile interculturale nu este important să se descrie culturi, ci să
se analizeze procesul de interacţiune între membrii unor grupuri ce aparţin
unor culturi diferite. De aceea, abordarea interculturală se concentrează
asupra formării unor atitudini de deschidere şi de toleranţă în faţa
diversităţii, pe lângă obiectivele de natură lingvistică sau culturală.
În activitatea educaţională, pentru facilitarea dezvoltării
componentei atitudinal-comportamentală a competenţei de comunicare
interculturală (CCI) se vor utiliza texte autentice, jocuri de rol, filme etc.,
care să sensibilizeze şi să ajute educabilul să-şi conştientizeze propriile
atitudini şi reacţii, dar şi pe cele ale interlocutorilor săi de alte naţionalităţi,
în cadrul unei interacţiuni interculturale. Dezvoltarea CCI nu se opreşte la
etapa conştientizării şi sensibilizării culturale, aşa cum apare în tendinţa
actuală a predării limbilor moderne, cu precădere a celor de largă circulaţie
internaţională, ci presupune şi dezvoltarea unei capacităţi de construire a
unei terţe culturi negociate a interlocutorilor, care se dezvoltă gradual în
cadrul interacţiunilor.
În literatura de specialitate există diferite modele teoretice ale CCI:
procesuale, lineare sau dinamice, structurale, adaptaţionale sau psihologice,
holistice etc. Noi considerăm că această competenţă are o complexitate
covârşitoare şi se dezvoltă pe toată durata vieţii prin educaţie formală,
non-formală şi informală, în mod complementar. De aceea, am optat pentru
un model al CCI holistic, ce cuprinde atât elemente structurale lingvistice şi
culturale, definite de noi ca sub-competenţe, cât şi elemente
psiho-atitudinale, inspirându-ne din modelele teoretice ale lui M. Byram, W.
Gudykunst, K. Deardoff, dar şi pe baza conceptelor de „spaţiu
intermediar”/„al treilea spaţiu”/„spaţiu intercultural” (Kramsch 1993,
Clanet, 1990), sau „implicit cultural” (Clanet, 1990, Colles 1998, Louis,
2009, Zarate 2003).
Trebuie să fim conştienţi că prestigiul unui mediu academic este dat
şi de satisfacţia studenţilor străini care au ales să urmeze parcursul studiilor
universitare în România şi care vor duce mai departe imaginea sistemului
educaţional din România, a calităţii cursurilor şi predării. Unii dintre aceştia
se înscriu în programe universitare în limba română şi efortul lor este cu atât
mai mare cu cât ei trebuie, într-o primă etapă, să asimileze rapid limba
12

română la un asemenea nivel încât să poată face faţă studiului în această
limbă.
De acum, predarea limbii române studenţilor străini se înscrie în
tradiţia predării limbilor moderne europene ca a doua limbă, înţelegând prin
aceasta limba predată migranţilor care s-au stabilit în ţară, pe o anumită
perioadă de timp. Faptul că aceste persoane sunt expuse, în mod direct, la
cultura şi la limba română prezintă un avantaj de netăgăduit atât pentru
educabili, întrucât facilitează procesul adaptării culturale şi al practicării
limbii în mediul nativ, cât şi pentru profesor/mediul educaţional, deoarece se
pot utiliza activităţi şi metode didactice care presupun contactul direct cu
alteritatea, aducând, în acest fel, plus valoare sistemului metodologic utilizat
pentru dobândirea competenţelor.
Prin urmare, diversitatea culturală, ca prezenţă reală în mediul
educaţional, trebuie încurajată, deoarece ea aduce oportunităţi de îmbogăţire
reciprocă, o imagine calitativă a învăţământului românesc şi creează noi şi
noi valenţe ale identităţii culturale, în permanentă schimbare.
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CAPITOLUL 1.
ASPECTE ALE INTERCULTURALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

1.1 Culturi şi diversitate culturală în interacţiune
În zilele noastre, poate că sună redundant dacă afirmăm că trăim
într-o lume multiculturală şi că societăţile au graniţele deschise mobilităţii,
astfel încât fiecare dintre noi să poată circula liber în spaţii diverse din punct
de vedere cultural. Însă aceste afirmaţii sunt şi astăzi valabile, pentru că ele
reflectă, în mare parte, realitatea societăţilor contemporane.
Această deschidere către mobilitate a membrilor societăţilor, atât pe
calea contactului direct, cât şi prin întâlniri virtuale, facilitate de tehnologia
avansată din zilele noastre, a făcut posibil ca diferenţele sau similitudinile
culturale să fie observate şi trăite de cei care călătoresc în diferite scopuri.
În ultimul timp s-a vorbit mult despre globalizare ca unul dintre
efectele avansului tehnologic, ale deschiderii graniţelor spre libera circulaţie
a bunurilor, a artefactelor, a evenimentelor sau a indivizilor, care are ca
obiectiv ştergerea diferenţelor. Însă, odată cu formarea Uniunii Europene,
care are ca motto „unitate în diversitate”, înţelegem că spaţiul european este
unul care promovează în egală măsură specificul naţional, unitatea culturală,
dar şi menţinerea diversităţii.
De multe ori, conceptul de „cultură” este utilizat ca sinonim al celor
de „naţiune” sau de „ţară”, însă aceasta nu poate constitui o sinonimie totală,
întrucât o ţară poate găzdui mai multe culturi, aşa cum este cazul Marii
Britanii, de exemplu, care reuneşte culturile britanică, irlandeză şi scoţiană
în acelaşi spaţiu. De asemenea, astăzi, în spaţiul comunitar se foloseşte
sintagma „cultură europeană”, care ne confirmă faptul că nu trăim în culturi
de sine stătătoare, separate de celelalte, că împărtăşim unele elemente
culturale, în egală măsură în care ne diferenţiem prin altele.
Varietatea şi vastitatea definiţiilor culturii gândite de antropologi,
sociologi, filologi sau economişti ne conduc la concluzia că, în esenţă, nu
există o viziune unitară asupra elementelor care definesc cultura. În opinia
noastră, cultura reprezintă totul, de la modul în care ne îmbrăcăm, ce
mâncăm, cum gândim, ce creăm, în ce credem sau cum ne educăm copiii, de
exemplu. Ea este o formă prin care o colectivitate umană se exprimă pe sine,
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la un moment dat, în istorie. În acest sens, un mare gânditor al culturii,
antropologul american Melville J. Herskovits (1967, 8) defineşte cultura ca
un element diferenţiator între om şi alte fiinţe – un ansamblu de factori care
acţionează asupra omului, cum ar fi mediul său natural, trecutul istoric al
colectivităţii, relaţiile sociale şi modalităţile de adaptare la complexităţile
lumii.
Autorul defineşte cultura în termeni de paradoxuri, ea reunind
elemente universale, de exemplu conceptele valabile pentru toţi oamenii
(ideea de familie, de artă, de economie/subzistenţă etc.) cu elemente
particulare, cum ar fi manifestările locale, regionale, care sunt prin excelenţă
diferite în funcţie de cultura de origine. Omul este creator de cultură dar, în
egală măsură, cultura îi conferă acestuia o identitate culturală, vizibilă în
planul comportamentelor, atitudinilor şi mentalităţii. Însă, această identitate
nu rămâne imuabilă, ci este dinamică şi individul şi-o construieşte prin
reinterpretarea cadrelor culturale învăţate şi pe baza experienţei de viaţă.
„Cultura trebuie înţeleasă ca fiind reprezentată de valori în continuă
schimbare, de tradiţii, relaţii sociale şi politice, create pretutindeni, proprii
unui grup de persoane…” (S. Nieto, 1992, apud Anca Nedelcu, 2008, 19).
Parcurgând literatura de specialitate, remarcăm existenţa unui număr
apreciabil de definiţii ale culturii. Această constatare este susţinută prin
identificarea, încă din 1952, de către Alfred L. Kroeber şi Clyde Kluckhohn
în lucrarea The Nature of Culture, a 165 de definiţii. Cu siguranţă, până în
ziua de astăzi, numărul acestora a crescut, iar termenul a dobândit şi alte
conotaţii, fapt ce nu înlesneşte găsirea unei accepţiuni comune a punctelor
de vedere a autorilor.
O definiţie comprehensivă a culturii ne-o oferă Declaraţia de la
Mexic, adoptată cu ocazia Conferinţei Mondiale asupra politicilor culturale,
organizată de UNESCO în august 1982, care cuprinde atât o viziune
umanistă cât şi una antropologică asupra culturii. Preluăm şi noi această
definiţie, care subliniază complexitatea şi contextualitatea culturii precum şi
legătura dintre cultură şi drepturile omului.
În sens larg, cultura poate fi astăzi considerată un ansamblu
de trăsături distincte, spirituale, materiale, intelectuale şi
afective, care caracterizează o societate sau un grup social.
Ea nu cuprinde doar arte şi litere, ci şi moduri de viaţă,
drepturile fundamentale ale omului, sistemele de valori,
tradiţiile şi credinţele. Cultura este ceea ce îi formează
omului capacitatea de auto-reflecţie. Ea este cea care face
din noi fiinţe specific umane, raţionale, critice şi etic
angajate. Ea este cea care ne ajută să discernem valorile şi
să facem alegeri. Prin ea, omul se exprimă, devine conştient
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de sine însuşi, se recunoaşte ca o fiinţă nedesăvârşită, pune
sub semnul întrebării propriile sale realizări, caută neîncetat
noi semnificaţii şi creează opere prin care îşi depăşeşte
propriile limite. (Declaraţia de la Mexic, 7)
Constantin Cucoş, preluând această definiţie, consideră cultura,
asemenea lui M. Herskovits, ca element definitoriu al omenirii, ea fiind un
„cadru de referinţă” cu ajutorul căruia oamenii percep realul şi îl
interpretează şi, de aceea, ”puşi în faţa aceloraşi stimuli, indivizii cu diverse
culturi nu-i organizează în acelaşi sistem de categorii perceptive şi nu
percep, în mod necesar aceleaşi lucruri” (Cucoş, 2000, 122). Prin urmare,
cultura are o funcţie instrumentală primordială cu ajutorul căreia indivizii îşi
exprimă concepţia despre lume şi acţionează conform acesteia. Împărtăşim
concepţia lui C. Cucoş, conform căreia o anumită comunitate socio-culturală
îşi construieşte percepţiile faţă de un stimul pe baza cadrului propriu de
referinţă culturală, dobândit în comunitatea respectivă. Termenul de cadru
cultural de referinţă poate avea accepţiunea de ansamblu de credinţe şi
comportamente specifice în anumite situaţii sociale şi dobândite mai mult în
mod inconştient, în cadrul procesului de socializare, pe calea tradiţiei etc.
Această definiţie este relevantă, în mod particular, pentru teoreticienii
interculturalităţii, care studiază contactele dintre culturi şi procesele
transformaţionale identitare care rezultă din aceste schimburi. Pentru
aceştia, interculturalitatea se concentrează asupra dinamicii culturale, luând
în considerare mai mult elementele particulare decât pe cele universale. M.
Herskovits (1967, pp 249-250) apreciază că aspectele dinamice ale culturii,
manifestate prin comportamentele, atitudinile, credinţele şi mentalităţile
dintr-o societate sau dintr-o comunitate nu sunt niciodată un fapt
întâmplător, ci variază în funcţie de anumite norme, sau de ceea ce numim
cadrul de referinţă culturală.
Variaţia culturală nu se înregistrează doar la nivel intercultural, ci şi
în interiorul culturilor, la nivel individual. Prin deschiderea graniţelor în
societatea contemporană, omul poate avea mai multe identităţi culturale:
poate fi vorba de exemplu, de o persoană de origine etnică germană care a
copilărit în România şi apoi s-a mutat în Olanda cu familia. Aşadar, această
persoană are o identitate culturală multiplă, ale cărei componente vor
coexista armonios graţie atingerii stadiului atitudinii etnorelativiste.
Ralph Linton a utilizat o serie de concepte pentru a sublinia aspectul
variabil al culturii şi a deosebi diferitele grade de similitudine şi de
18

diferenţiere în ceea ce priveşte comportamentul într-o anumită cultură.
Astfel, autorul distinge patru categorii (Linton, 1967, pp.218-219):
- elemente universale ale culturii, care pot fi credinţele, valorile,
comportamentele standard aşteptate din partea membrilor
societăţii, limba vorbită, tipul de locuinţe, îmbrăcămintea, relaţiile
sociale din cadrul grupului;
- elemente specifice unei anumite culturi, care reprezintă
comportamentele împărtăşite de un anumit subgrup din cadrul
comunităţii, de exemplu diferitele activităţi care diferenţiază
femeile de bărbaţi, sau activităţile ocupaţionale specifice anumitor
meserii;
- elemente alternative, adică forme de comportament recunoscute
de o societate ca fiind valabile şi care sunt comune unor anumiţi
membri, dar nu sunt împărtăşite obligatoriu de toţi membrii acelui
grup. Elementele culturale incluse în această categorie pot fi, de
exemplu: idei/obişnuinţe uneori atipice ale unei familii,
concepţiile unei anumite şcoli, instituţii etc.
- particularităţi individuale, care sunt forme experimentale de
comportament individual, aflate, conform opiniei autorului, în
afara culturii; ele sunt atitudini, idei şi reacţii afective particulare,
caracteristicile individuale ale unei persoane etc.
Aşa cum remarcăm în această clasificare, autorul îşi exprimă
credinţa că particularităţile de la nivel individual nu reprezintă cultura, ci
mai mult traseul experienţial al vieţii individului, factor care contribuie la
conturarea cadrului de referinţă culturală prin prisma căruia individul
percepe realitatea.
Dintre nenumăratele definiţii ale culturii, reţinem şi pe cele care
folosesc termenii comparaţiei implicite, respectiv metaforele: cultura ca
aisberg/ceapă/bol de salată/hartă mentală/soft mental. Aceste metafore
sugerează imaginea culturii ca un sistem sau ca un spaţiu comun al
diversităţii, dar în cadrul căruia coexistă diverse identităţi culturale.
Metafora iceberg-ului a fost iniţial dezvoltată de autorii Selfridge şi
Sokolic în 1975 dar şi mai târziu, de French şi Bell în 1999 şi identifică un
număr de zone vizibile ale culturii, cum ar fi simbolurile culturale sau
artefactele, precum şi o serie de elemente invizibile, de exemplu valorile şi
credinţele individuale sau sociale. În mod similar, modelul culturii ca ceapă
(Hofstede, 1991) conţine o parte exterioară vizibilă şi o parte interioară,
ascunsă.
Pornind de la aceste metafore ale culturii, Brooks Peterson, scriitor
american şi instructor intercultural, îşi construieşte programele de instruire
în comunicare interculturală cu scopul creşterii conştientizării interculturale,
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încurajându-şi cursanţii să realizeze propriile analogii pentru a descrie şi a
defini cultura. Metaforele preferate ale lui Brooks Peterson sunt cultura ca
un arbore şi metafora aisbergului. Ambele imagini conţin părţi direct
vizibile, dar şi părţi ascunse, cum sunt rădăcinile unui copac sau partea de
sub apă a aisbergului. Dintre aspectele perceptibile ale unei culturi, autorul
aminteşte: mâncarea, arhitectura, vestimentaţia, contactul vizual, sportul
naţional, stilurile de viaţă, iar dintre cele ascunse: aspecte legate de
punctualitate, factori motivaţionali, roluri în societate, toleranţa la
schimbare, reguli privind relaţiile interumane şi stilurile de comunicare (B.
Peterson, 2004).
Redăm mai jos reprezentarea grafică a metaforei icebergului,
conţinând valorile culturale vizibile şi invizibile prezentate de Brooks
Peterson.

Fig. 1. Metafora culturii ca iceberg
(după B.Peterson, 2004)

Este foarte important să facem diferenţa între sensul abstract al
culturii şi manifestările ei concrete, cum ar fi comportamentele şi atitudinile
oamenilor sau produsele culturale; valorile unei culturi se pot oglindi atât în
creaţiile intelectuale sau culturale – muzică, literatură, artă, artefacte,
obiecte de cult sau tradiţionale – cât şi în comportamentele verbale şi
non-verbale ale oamenilor. Aceste comportamente nu sunt spontane, ci
determinate de anumite modele culturale învăţate pe cale inconştientă din
familie sau societate, precum şi de experienţele personale ale vieţii fiecăruia.
Cunoscând aceste modele şi reflectând asupra motivelor care stau la baza
comportamentelor persoanelor provenite din alte culturi putem deveni mai
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