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Introducere
În lumea de azi diversitatea caracterizeazã atât realitatea socialã, cât ºi pe cea culturalã. Este greu
de imaginat o lume dominatã de omogenitate, de forme identice, monotone, în orice domeniu, dar
mai ales în ceea ce priveºte cultura. Pentru a în˛elege conceptul de interculturalitate, ar trebui sã ne
referim mai întâi la ce se în˛elege prin culturã.
C. Cucoº concepe cultura ca „un liant, un factor comun care înlesneºte consensul ºi în˛elegerea
dintre oameni la scarã mondialã. Cultura fiecãrui popor reflectã manierele proprii de a gândi, a
sim˛i ºi de a crede, de a legifera, de a visa ºi de a ac˛iona…”1. Perspectivele din care poate fi definitã
cultura diferã în func˛ie de perspectiva adoptatã: istoricã, antropologicã, psihologicã, sociologicã,
filosoficã etc. Mai mult, existã defini˛ii variate ale culturii, fiecare autor insistând pe elementele
considerate importante din punctul sãu de vedere.
Putem defini cultura ca fiind o structurã complexã, o matrice de elemente care determinã un
specific aparte pe care un anumit grup (popor, na˛iune, organiza˛ie) le-au dobândit pe parcursul unui
timp îndelungat ºi care reflectã cunoºtin˛ele, experien˛ele, credin˛ele, valorile, atitudinile,
în˛elesurile, regulile, religia, no˛iunile de timp ºi spa˛iu, concep˛ia despre lume, via˛ã, univers,
obiectele materiale ºi manifestãrile simbolice: arta, literatura, muzica, dansul etc.
La nivelul societã˛ii principala func˛ie a culturii este cea de mediator. La nivelul individului
douã sunt func˛iile principale ale culturii: cea de orientare ºi cea de adaptare în mediul social.
Analizând unele modele explicativ-interpretative ale culturii (Modelul privind „continuumul
cultural”, propus de D. Larcher, modelul elementelor comportamentale ale culturii, propus de
Edward T. Hall ºi Mildred Reed Hall, modelul culturii ca programare mentalã, fundamentat de Geert
Hofstede, modelul iceberg-ului) putem sintetiza câteva dintre rolurile lor: analizându-le în˛elegem cã
to˛i suntem diferi˛i, iar diferen˛a este un drept ce trebuie valorizat. Ele explicã modul în care apar
diferen˛ele dintre culturi ºi sensurile adânci ale comportamentelor indivizilor. Toate acestea duc în
mod firesc la cultivarea toleran˛ei diferen˛elor. Problema care se pune în societatea modernã este cum
ajung toate aceste informa˛ii la indivizi. Solu˛ia este educa˛ia interculturalã, cea care va informa ºi va
forma în spiritul acceptãrii diferen˛elor, al respectãrii drepturilor omului, al democra˛iei, al toleran˛ei,
al flexibilitã˛ii cognitive, toate acestea constituindu-se în valori ale acestui tip de educa˛ie.
Pentru a ajunge la cultura celuilalt trebuie însã ca propria culturã sã fie cunoscutã ºi asumatã,
deoarece, într-o lume în care culturile se întrepãtrund, specificul fiecãrei pãr˛i componente trebuie
respectat ºi valorificat. De aceea trebuie gãsit echilibrul între individual ºi comunitar, între particular
ºi universal, între drepturile individului ºi drepturile de expresie colective.
Solu˛iile pentru gãsirea acestui echilibru sunt date de A. Miroiu2. Prima ar fi solu˛ia toleran˛ei, a
doua solu˛ie ar fi politicile de nediscriminare, a treia solu˛ie fiind afirmarea multiculturalismului sau
politica de recunoaºtere a minoritã˛ilor. Dintre cele trei solu˛ii A. Miroiu subliniazã avantajele celei
de a treia, a afirmãrii multiculturalismului, ceea ce presupune pe de o parte acceptarea alteritã˛ii ºi a
interdependen˛ei, iar pe de altã parte acordarea drepturilor egale celuilalt.
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Termenul de interculturalitate a apãrut pentru prima datã dupã Al Doilea Rãzboi Mondial, în
America de Nord odatã cu programele de formare destinate cetã˛enilor americani, pentru a face mai
eficientã munca lor în alte ˛ãri. În timp acest concept a avut mai multe definiri, dar Fennes a surprins
diferen˛a dintre multiculturalism ºi interculturalism: „interculturalismul este un termen ce
desemneazã interac˛iunile care existã între diferite grupuri în contexte multiculturale”3.
Delors considerã cã prima sarcinã a educa˛iei este aceea de a permite „acumularea unui set de
cunoºtin˛e, analiza în perspectivã a faptelor ºi adoptarea unei abordãri critice a fluxului
informa˛ional”4. Un al doilea pas pe calea educa˛iei interculturale ar putea fi în opinia lui Delors
depãºirea tendin˛ei de concentrare asupra propriei identitã˛i, adicã a egocentrismului, „în favoarea
în˛elegerii aproapelui, pe baza respectului diversitã˛ii”5.
Analizând diferitele idei despre învã˛area interculturalã ºi experien˛ele interculturale, putem
concluziona cã învã˛area interculturalã este un proces. Acest proces cere sã te cunoºti tu pe tine însu˛i ºi
locul de unde vii înainte de a fi în stare sã-i în˛elegi pe al˛ii. Este un proces provocator, deoarece implicã
idei adânc înrãdãcinate despre ceea ce este bine ºi rãu, despre structurarea lumii ºi a propriei vie˛i.
Învã˛area interculturalã este o provocare pentru identitatea unei persoane – dar poate deveni un
mod de a trãi, o modalitate de a-ºi îmbogã˛i identitatea în timp, aºa cum reliefeazã Bennett. Existã ºi
un aspect politic al problemei educa˛iei interculturale: întrucât învã˛area interculturalã este un proces,
este esen˛ial sã înve˛i cum sã trãieºti împreunã, cum sã trãieºti într-o lume diversã. Învã˛area
interculturalã vãzutã din aceastã perspectivã este punctul de plecare pentru o convie˛uire paºnicã.
METODOLOGIE
Obiectivele ºi ipotezele cercetãrii
De-a lungul cercetãrii ne-am propus surprinderea mãsurii în care aplicarea unui program de
mini-training-uri de educa˛ie interculturalã, abordatã interdisciplinar, influen˛eazã atitudinea ºi
comportamentul fa˛ã de persoanele apar˛inând unor grupuri minoritare în România, la grupurile de
adul˛i tineri, respectiv studen˛i din anul I.
În acest sens se pot formula trei obiective ale acestui studiu:
1. identificarea nivelului de cunoºtin˛e ale studen˛ilor în domeniul interculturalitã˛ii;
2. identificarea demersurilor instructiv-educative legate de interculturalitate, care ar putea duce,
prin aplicarea lor la creºterea coeziunii grupei de studen˛i;
3. identificarea demersurilor instructiv-educative legate de interculturalitate, care ar putea duce,
prin aplicarea lor, la reducerea prejudecã˛ilor privind cultura na˛ionalitã˛ilor minoritare din România.
Cercetarea de fa˛ã este una de tip ameliorativ, de aceea ipotezele sale sunt urmãtoarele:
1. cunoºtin˛ele studen˛ilor despre grupurile minoritare pot fi îmbogã˛ite prin metode ºi procedee
didactice adecvate;
2. strategiile didactice utilizate în educa˛ia interculturalã faciliteazã creºterea gradului de coeziune
a grupului de adul˛i;
3. educa˛ia interculturalã reduce influen˛a prejudecã˛ilor legate de categorii minoritare de persoane
asupra adul˛ilor.
Lotul investigat
Grupul de subiec˛i investigat a fost compus din douã grupe de seminar paralele, grupul
experimental ºi cel martor, ambele grupe de studen˛i fiind de la Universitatea „Transilvania” din
Braºov, specializarea Educa˛ie Fizicã ºi Sport, care optaserã pentru Modulul de pregãtire
psihopedagogicã, oferit de Departamentul pentru pregãtirea personalului didactic. Activitã˛ile
desfãºurate în cadrul cercetãrii ameliorative au fost cuprinse în cadrul seminariilor de Psihologie
3
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educa˛ionalã, reprezentând fie secven˛e de maximum 30 de minute în fiecare seminar, fie 100 de
minute când au urmãrit un film despre un experiment fãcut în America, pe tema discriminãrilor
rasiale – A class divided. Cercetarea s-a desfãºurat în semestrul I al anului universitar 2009-2010.
Lotul investigat este unul omogen, neselec˛ionat, întrucât repartizarea studen˛ilor în cele douã grupe
s-a fãcut aleator. Distribu˛ia pe sexe a fost de 20 de persoane de sex masculin ºi 15 de sex feminin, cu
vârste cuprinse între 19 ºi 29 de ani.
Metodologia cercetãrii
Cercetarea didacticã de fa˛ã este una de tip aplicativ-ameliorativ. De aceea ea a fost structuratã în
trei etape principale: o primã etapã numitã constatativã; a doua etapã a introducerii practice a
procedurii experimentale; a treia etapã – cea evaluativã. Metodele de cercetare folosite au fost:
metoda testelor, ancheta pe bazã de chestionar, metoda anchetei pe bazã de interviu, metoda
experimentului.
Etapa constatativã reprezintã etapa prealabilã interven˛iei factorului experimental. Este etapa
care are ca principal obiectiv identificarea particularitã˛ilor studen˛ilor în privin˛a cunoºtin˛elor lor
despre persoanele diferite, apar˛inând grupurilor minoritare, în privin˛a atitudinii lor fa˛ã de acestea,
precum ºi în privin˛a prejudecã˛ilor fa˛ã de ceilal˛i. Am urmãrit de asemenea sã mãsurãm gradul de
coeziune al lotului experimental. Prin urmare au fost folosite: metoda testelor, având ca instrument
testul Trenul european, metoda anchetei pe bazã de chestionar, având ca instrument chestionarul
Indicatori ai coeziunii de grup, metoda anchetei pe bazã de interviu – instrumentul ghidul de interviu
Ce ºtii despre cei ce sunt diferi˛i de tine?
Introducerea practicã a procedurii experimentale a constat în desfãºurarea cu grupul
experimental a câtorva activitã˛i sub formã de mini-traininguri utilizând ca metodã principalã
exerci˛iul ºi grupate sub denumirea „Sã ne cunoaºtem prin ceilal˛i”.
Studiul de diagnozã post-experimentalã a avut douã obiective principale: aplicarea testului
ini˛ial, a interviului ºi a chestionarului din perioada de pre-test atât lotului experimental, cât ºi lotului
de control (din acest motiv am denumit etapa aceasta ºi ca etapã de post-testare); surprinderea,
înregistrarea ºi interpretarea modificãrilor survenite la nivelul rezultatelor înregistrate la teste în
urma interven˛iei pedagogice la studen˛ii din grupa experimentalã comparativ cu cei apar˛inând
grupului de control.
Interes pentru aceastã cercetare a reprezentat identificarea câtorva date biografice ale
studen˛ilor. În privin˛a na˛ionalitã˛ii ºi religiei am observat cã în clasa martor existã studen˛i de altã
na˛ionalitate decât românã ºi de altã religie decât cea ortodoxã (20%).
În perioada de pre-test a fost aplicat testul Trenul european. Scopul acestuia este de a identifica
elementele de tip prejudecatã care existã în privin˛a unor etnii, cu care subiec˛ii nu au intrat nemijlocit
în contact.
Am observat cã, în privin˛a preferin˛elor, cel mai des a fost ales, atât la grupul experimental, cât
ºi la cel martor rãspunsul 9: „O femeie din Basarabia, aflatã la studii în România.” Argumentul
principal al alegerii rãspunsului a fost, la ambele grupe, faptul cã femeia respectivã ºtie limba românã
ºi se va putea comunica cu ea.
Frecven˛a cea mai mare la întrebarea legatã de persoana cu care nu ar cãlãtori a avut-o, la ambele
grupe, rãspunsul 5: „un rom”. Facem aici observa˛ia cã, prin celelalte metode ale cercetãrii s-a dedus
cã niciun student nu a avut un contact direct cu reprezentan˛i ai acestei etnii. Pe locurile urmãtoare, în
privin˛a frecven˛ei respingerii s-au clasat rãspunsurile 1 ºi 7: „un bãrbat elve˛ian foarte gras”,
respectiv „un ˛ãran”. Putem concluziona cã aceste alegeri au fost determinate de prejudecã˛i legate
de persoanele care aratã diferit sau fac parte din alte culturi decât subiec˛ii, culturi de cele mai multe
ori necunoscute prin contact direct.
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La testul Trenul european aplicat în perioada evaluativã la grupul experimental, comparând
rezultatele la întrebarea „Cu cine nu ai dori sã cãlãtoreºti?” cu cele din perioada constatativã
observãm o scãdere a ponderii rãspunsului 5 – „Un rom”. Celelalte valori ale alegerii rãspunsurilor 1
ºi 7 se men˛in la acelaºi nivel, ca ºi la pretest. De asemenea, observãm o scãdere a ponderii
rãspunsurilor 4 ºi 8, respectiv „Un bãrbat sas, care citeºte tot timpul” ºi „O femeie maghiarã,
îmbrãcatã în costum popular”.
În figura 1.1 observãm comparativ alegerile negative la acelaºi test în etapa evaluativã la grupul
martor ºi la cel experimental. Putem vedea cã alegerea cu ponderea cea mai mare, în cazul lotului
martor o are varianta 5, la distan˛ã de douã unitã˛i fa˛ã de urmãtoarea alegere. O situa˛ie similarã a
existat ºi în etapa de pretest la lotul martor, ceea ce înseamnã cã pãrerea studen˛ilor din acest lot în
privin˛a etniei rome nu s-a schimbat. Observãm de asemenea cã alegerile lotului experimental au o
întindere de la 0 la 4 unitã˛i, în timp ce alegerile lotului martor cuprind de la 0 la 6 unitã˛i. Acest lucru
poate fi interpretat ca fiind rezultatul experimentului la care lotul experimental a fost supus, ºi care a
dus la moderarea opiniilor studen˛ilor în privin˛a etniilor diferite de cea românã.

Fig. 1.1 Rezultatele negative la post-test Trenul european

În perioada de pre-test a fost aplicat interviul având ca temã „Ce ºtii despre cei care sunt diferi˛i
de tine?”. Interviul a cuprins 5 itemi. În graficul de mai jos sunt reprezentate rãspunsurile date la
primul item, cel vizând informa˛iile despre ce înseamnã sã fii diferit.

Fig. 1.2 Rãspunsurile pentru interviu – itemul 1 –
etapa constatativã
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Constatãm valorile foarte scãzute ale rãspunsurilor referitoare la na˛ionalitate ºi rasã. Ponderea
cea mai mare o au rãspunsurile încadrate de noi în categoria „altele”. Aceastã categorie a cuprins
rãspunsuri referitoare la aspectul fizic, mai pu˛in starea de sãnãtate, la trãsãturile morale ale
indivizilor. Diferen˛ele dintre oameni din punct de vedere al na˛ionalitã˛ii ºi al rasei sunt pu˛in
conºtientizate, mai mult la grupul martor ºi mai pu˛in la cel experimental, iar cele ce ˛in de religie nu
sunt conºtientizate de niciun subiect.
Observãm apari˛ia variabilei religie în faza de post-test la lotul experimental, inexistentã la lotul
de control. De asemenea, a fi diferit este mai pu˛in perceput în urma experimentului ca având legãturã
cu aspecte sufleteºti sau cu aspectul fizic – culoarea ochilor, a pãrului, ceea ce noi am încadrat în
categoria „altele”. A fi diferit este perceput ca ˛inând de aspecte mai importante ºi mai consistente.
Cea mai mare creºtere o înregistreazã lotul experimental în privin˛a parametrului „na˛ionalitate”,
atât fa˛ã de lotul martor, cât ºi fa˛ã de perioada pre-test. Considerãm cã acest lucru se datoreazã în
principal interven˛iei didactice prin programul propus.
Itemul 2 al interviului s-a referit la modul de percepere a faptului de a fi diferit. În etapa
constatativã se observã cã ponderea celor ce percep ca negative diferen˛ele dintre indivizi este net mai
mare în ambele loturi decât a celor care o percep ca pe ceva pozitiv.
La acest item al interviului s-a constatat în urma aplicãrii experimentului, la grupul experimental
o creºtere a valorilor rãspunsurilor afirmative, atât fa˛ã de cele din perioada constatativã, cât ºi fa˛ã de
cele ale lotului martor, aºa cum se vede în figurile 1.4 ºi 1.5.

Fig. 1.4 Rãspunsurile pentru interviu – itemul 2 –
lot experimental

Fig 1.5 Rãspunsurile pentru interviu – itemul 2 –
post-test

În urma experimentului, numãrul subiec˛ilor din lotul experimental care considerã cã a fi diferit
este un lucru pozitiv, creºte.
Itemul 3 al interviului s-a referit la mãsura în care subiec˛ii cunosc în mod direct persoane
apar˛inând altor na˛ionalitã˛i. Am observat cã numãrul subiec˛ilor care nu cunosc prin contact direct
persoane apar˛inând altor na˛ionalitã˛i este aproximativ egal cu cel al celor care cunosc astfel de
persoane. Este de observat faptul cã numãrul cel mai mare îl reprezintã italienii ºi spaniolii. Acest
lucru se explicã prin faptul cã numeroase rude ale subiec˛ilor muncesc în aceste ˛ãri.
Se observã de asemenea, cã nu existã în cercul de cunoºtin˛e al subiec˛ilor persoane apar˛inând
unor grupuri etnice care trãiesc la noi în ˛arã, sau mãcar în zona centralã a ˛ãrii: maghiari, saºi, romi.
La acest item rezultatele lotului experimental în etapa de pre-testare ºi post-testare variazã cu
câte o unitate. Se poate trage deci concluzia cã rãmân aproximativ în aceiaºi parametrii. Singura
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creºtere o înregistreazã variabila „romi” care la pre-testare a avut valoarea 0, iar în post-testare
înregistreazã valoarea 2.
Considerãm cã unul dintre motivele pentru care aceastã variabilã nu a înregistrat valori mai mari
în urma aplicãrii experimentului este durata relativ redusã a acestuia. Dealtfel, vorbind despre
educa˛ie interculturalã, vorbim despre competen˛e care necesitã o duratã mai mare de formare. De
aceea, pentru parcurgerea eficientã a unui astfel de demers educativ este nevoie de perseveren˛ã ºi
continuitate.
Rezultatele lotului experimental la itemul 4 din interviu, privind interesul pentru persoanele
diferite ca na˛ionalitate sunt reprezentate comparativ, pentru pre-testare ºi post-testare dovedesc o
creºtere a interesului pentru ˛ara ºi limba celui de etnie diferitã, precum ºi apari˛ia variabilei
„obiceiuri” inexistentã în evaluarea ini˛ialã.
Comparând rezultatele aceluiaºi item în post-testare la cele douã loturi, observãm la lotul de
control men˛inerea la valori crescute a interesului pentru aspecte mai pu˛in legate de o cunoaºtere
profundã, de tipul nume ºi vârstã, precum ºi un interes cu mult scãzut fa˛ã de grupul experimental
pentru datele legate de familie, limbã sau obiceiuri.

Fig. 1.6 Rãspunsuri interviu – itemul 4 – post-test

Considerãm cã interesul crescut pentru aceste aspecte, în cazul lotului experimental, se
datoreazã interven˛iei didactice realizate prin acest experiment.
Atât în perioada de pre-test, cât ºi în cea de post-test, doar la lotul experimental, s-a aplicat
chestionarul numit Indicatori ai coeziunii de grup, cu scopul identificãrii valorilor coeficientului de
coeziune a grupului. În faza de pre-test valoarea acestuia a fost de 0,18, ceea ce l-a plasat în categoria
grup cu început de coeziune. Acest lucru poate fi explicat în primul rând prin faptul cã, la începutul
anului I de facultate conturarea caracteristicilor de grup este în fazã incipientã.
Prin aplicarea aceluiaºi chestionar în perioada de post-test se constatã creºterea valorii
coeficientului de coeziune a grupului la 0,30. Aceastã valoare încadreazã lotul experimental la
sfârºitul semestrului I în categoria grup cu coeziune slabã. Deºi este un progres real, nu putem
concluziona cã acest lucru se datoreazã în totalitate aplicãrii demersului experimental. În mod firesc,
orice colectiv ºcolar progreseazã în ceea ce priveºte coeziunea sa, în timp. Totuºi, putem considera cã
o parte din acest progres se datoreazã ºi participãrii la experiment.
Observãm, aºadar, cã existã transformãri reale ºi substan˛iale în cazul lotului experimental
comparativ cu cel de control. Explica˛iile care justificã aceste transformãri ˛in pe de o parte în mod
evident de factorul temporal, care este în mãsurã sã conducã la rezultate superioare atât în privin˛a
elementelor de educa˛ie interculturalã, cât ºi în privin˛a coeziunii grupului ºcolar. Apreciem cã în
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mare mãsurã aceste transformãri au fost determinate ºi de demersul instructiv propus de noi ca
experiment didactic.
Pe baza rezultatelor ob˛inute în urma prezentei cercetãri, se poate aprecia cã ipotezele care i-au
stat la bazã au fost confirmate. Astfel, introducerea în activitatea didacticã a unui complex de
activitã˛i de autocunoaºtere, de rela˛ionare ºi de intercunoaºtere, contribuie la creºterea volumului ºi
calitã˛ii informa˛iei din domeniul intercultural, la scãderea ponderii prejudecã˛ilor, precum ºi la
creºterea coeziunii grupului.
Totuºi, trebuie subliniat cã procesul de formare de competen˛e în domeniul intercultural este
unul complex ºi, pentru a fi eficient, necesitã constan˛ã ºi continuitate. Pentru unele dintre aspectele
vizate de noi în cercetare, aºa cum s-a vãzut prin analiza datelor, perioada de un semestru este totuºi
insuficientã. De aceea opinãm cã extinderea experimentului nostru la alte grupuri ar putea sã aducã
argumente în plus în favoarea punerii în drepturi depline de demers didactic a educa˛iei
interculturale.
CONCLUZII
Cercetarea a dovedit cã autocunoaºterea ºi experimentarea în mod sistematic a rela˛iilor
interpersonale, precum ºi informa˛ia corectã despre grupurile culturale minoritare sunt în mod real
corelate cu scãderea volumului de prejudecã˛i ale adul˛ilor, precum ºi cu creºterea coeziunii grupului.
S-a confirmat faptul cã între identificarea propriei identitã˛i culturale ºi acceptarea celor diferi˛i
existã o influen˛ã reciprocã: autocunoaºterea determinã deschidere pentru diferen˛ele între persoane,
dar în aceeaºi mãsurã cunoaºterea celorlal˛i duce la identificarea clarã a propriului profil cultural
într-o lume supusã globalizãrii. S-a demostrat prin prezenta lucrare de asemenea cã aceste douã
competen˛e – autocunoaºterea ºi cunoaºterea celuilalt – duc la consolidarea grupului, la creºterea
coeziunii lui.
Un alt aspect confirmat de lucrarea de fa˛ã este acela cã, aplicând metode ºi mijloace didactice,
competen˛ele legate de comunicare, de rela˛ionare deschisã cu ceilal˛i, de gândire criticã pot fi
dezvoltate.
Implica˛iile practice ale lucrãrii ˛in de posibilitatea utilizãrii acestor exerci˛ii de autocunoaºtere
ºi rela˛ionare în demersul didactic, cu atât mai mult cu cât ac˛iunea directã, de multe ori sub formã de
joc, este familiarã ºi adultului. Aceste activitã˛i au ºi un mare poten˛ial interdisciplinar ºi chiar
transdisciplinar, ducând la formarea unor competen˛e absolut necesare în lumea de azi.
Pentru unele dintre aspectele vizate de noi s-a dovedit cã perioada de un semestru nu este
suficientã. De aceea opinãm cã extinderea experimentului nostru la alte grupuri ar putea sã aducã
argumente în plus pentru transformarea educa˛iei interculturale într-un demers didactic obligatoriu în
educa˛ia studen˛ilor.
The necessity of intercultural education for students
Abstract
This article approaches an important issue of the nowadays education: the interculturality. The
paper aims to be an argument for introducing aspects of interculturality in students’ education. The
intercultural education can be seen as a problem and a possible solution for today’s world, in which
the globalization’s consequences form a reality that we feel increasingly. Intercultural learning is a
challenge for a person’s identity but, it can become a way of living, a way to enrich their identity over
time, as Bennett highlighted. There is also a political aspect of this education: intercultural learning is
a process, so it is essential to learn how to live together, how to live in a diverse world. From this
perspective, the intercultural learning is seen as the starting point for a peaceful coexistence. The
main objective of this study was to analyze the level of group cohesion in an experiment on the
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teaching strategies used in some training sessions named „Let us know by others”. In this research
were 35 participants, students of the „Transilvania” University of Braºov. We used the following
methods: the experiment, the investigation based on questionnaire survey and the interview. This
research is an applied – ameliorative one and it had three stages: the first observant, the second
experimental and the last one – the evaluative stage. Our motivation for choosing this research topic
was that the interculturalism is a reality today, for which we are not born trained. According to
specialists, the schools provide the best framework for formal acquisition of these particular skills.
The utility of the study is that the teacher will find here a set of activities, adaptable to different ages.
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