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Stimați tineri,

Am parcurs împreună drumul lung și anevoios în formarea și dezvolta-
rea competențelor necesare unui cetățean activ și responsabil. De acum 
mulți dintre voi își exercită calitatea deplină de cetățean a drepturilor la 
vot, la libera exprimare, la manifestarea toleranței și respectarea normelor 
morale, legale în interacțiunea socială. În acest an de studii, îți vei consoli-
da cunoștințele, vei fortifica abilitățile de exprimare, explorare și aplicare a 
informațiilor studiate.

Cu această carte, venim să-ți încurajăm implicarea activă, poziția partici-
pativă și hotărîtă în luarea deciziilor.

Tu ești prezentul și viitorul țării tale. Ai cunoștințele necesare în domeniul 
social, juridic, al sănătății și cel profesional pentru a construi o carieră, o fami-
lie, o societate frumoasă în care predomină cu adevărat respectarea valorilor 
social-umane, a legilor și a normelor morale pentru o bună conviețuire în 
societatea multiculturală a Republicii Moldova. 

Te îndemnăm să nu risipești tezaurul cunoștințelor acumulate, să aplici și 
să pretinzi la respectarea drepturilor tale, dar și să contribui la respectarea 
drepturilor celor din jur. Cel mai bun exemplu ești tu însuți, manifestă ati-
tudine la schimbările ce apar în societate, sprijină inițiativele frumoase, nu 
ceda dificultăților care-ți vor apărea în drumul vieții și demonstrează că exis-
tă un viitor în țara ta. 

Sîntem mîndri de tine! 

Nu uita:

”Viitorul unui om, ca și al unei lumi, se  
construiește, nu se visează.”

Eugen Lovinescu
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OMUL – FIINŢĂ SOCIALĂ

Modu lu l 1  

 

 

  

 

 

 

 

 

Studiind acest modul, vei explora și descoperi:

 Cum valorile naţionale ne apropie de comunitatea europeană;

 Cum poţi convieţui într-o societate respectînd diversitatea europeană;

 Ce reprezintă toleranţa în societate și care sînt formele ei de manifestare; 

 Cum te ajută dialogul intercultural să colaborezi într-o societate multiculturală;

 Cum poţi influenţa politica statului prin implicare activă și participarea la alegeri;

 Care este rolul cetăţeanului în comunitate.
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Motto:

„Teritoriul comun al europenilor 
este cultura”. 

(Paul Valéry)

Temă: Unitate în diversitate

1. Exprimă-ţi opinia asupra diversității 
existente în comunitatea ta. Cum crezi, 
aceasta are un rol benific sau malefic?

2. Comentează afirmaţia lui Paul Valéry.

3. Propune un slogan pentru imaginea alăturată.

Unitate – însușirea a tot ce constituie un întreg indivizibil.

Diversitate – caracterul sau însușirea a ceea ce este divers; varietate, felurime.

Societatea secolului XX este un spaţiu al diversităţii etnoculturale, religioa-
se, sociale, economice și politice. Unitatea în diversitate este un fenomen care con -
stituie o legătură armonioasă a amalgamului de identităţi multiple ale persoanei şi 
comunităţilor. Cel mai des această sintagmă este utilizată, începînd cu anul 2000, ca 
motto al Uniunii Europene, care menţionează că europenii s-au unit pentru a promo-
va pacea și prosperitatea, acceptînd, totodată, să-și deschidă spiritul către culturile, 
tradiţiile și limbile atît de diverse ale continentului nostru.

Numeroase proiecte de unificare a continentului european, cu scopul de a asigura 
pacea și prosperitatea acestei regiuni, au existat de-a lungul timpului, dar abia după 
cel de-al Doilea Război Mondial s-au putut pune bazele acestei construcţii unice, ce 
dăinuie de mai bine de 50 de ani și care a cunoscut un continuu proces de extindere 
și consolidare. Acum vorbim de o Uniune Europeană cu 28 de state membre, cu tra-
tate, instituţii, politici, valori și simboluri comune care, fiind atît de diversă, a reușit 
să găsească repere comune ce au făcut-o mai puternică, mai prosperă și mai atracti-
vă pentru toţi cetăţenii statelor din regiune. Această Europă fascinează, obsedează și 
constituie un adevărat model de urmat pentru celelalte state europene, inclusiv pentru 
Republica Moldova. Care a fost acel nucleu unificator al diversităţii europene?

Europa și-a realizat unitatea în jurul unor valori ideologice esenţiale și acceptate 
de către toţi: democraţia, libertatea, drepturile omului, pluralismul, economia liberă de 

piaţă. Totodată, Europa și-a clădit o identitate comună prin intermediul culturii, care 
s-a constituit de secole prin contribuţia reţelei de universităţi medievale, care aveau în-
tre ele relaţii ce nu cunoșteau frontierele. Filosofii și savanţii care, începînd cu secolul 
al XIV-lea, au străbătut Europa în lung și-n lat au contribuit la răspîndirea unor ideii 
și cunoștinţe comune. De asemenea, arta a trasat frontierele Europei mai mult decît 
armele și tratatele. Fiecare stat al Europei se poate mîndri cu o contribuţie adusă la 
dezvoltarea știinţei și culturii acestui continent. 
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Ideea de integrare europeană este deseori confundată cu tendinţa de a se suprapune și im-
pune integral. S-ar părea că noua identitate culturală europeană ar avea misiunea de asimilare 
și ar defavoriza cultura și identitatea micilor state, precum cea a statului nostru, care și-ar pier-
de astfel, prin intregrare, autenticitatea. În realitate, integrarea europeană, în baza principiilor 
enumerate, nu asimilează culturile și tradiţiile naţionale, ci le încurajează să se dezvolte și să-și 
păstreze patrimoniul, pentru ca toate generaţiile viitoare să știe cine sînt și de unde vin. 

Repere valorice care stau la baza unităţii europene sînt comune și societăţii din Republica 
Moldova, dar nu sînt întru totul valorificate în mediul cotidian, comportamental al fiecărui ce-
tăţean. Modul în care fiecare din noi înţelege și respectă aceste valori contribuie la dezvoltarea 
și consolidarea societăţii civile. Problema societăţii contemporane constă în faptul că oamenii, 
în tendinţa de a se autoafirma, uită să accepte alte idei, opinii, viziuni şi ajung la confruntare. 

Unitatea în diversitate nu trebuie să fie doar un slogan politic, ea trebuie să devină un 
reper comportamental al fiecăruia în societate, deoarece caracteristicile primordiale care 
stau la baza diversități într-o societate sînt: respectul pentru libertate, democrație, egalita-

te, apartenență, demnitate, toleranță, integritate, protecție și solidaritate. Numai aşa pot 
supravieţui societăţile contemporane multiculturale.

Diversitatea se conturează prin originalitatea individuală, dar construirea unei unități, a 
unei societăți bazate pe diversitate necesită un suflu plin de căldură sufletească, imaginație, 
ambiție, nevoia de împărtășire pornită de la o temelie comună, care a fost promovată încă de 
versetele biblice: „Faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gînd” 

(Filipeni 2:2). Astfel, în colectivitate avem nevoie de apartenență, coeziune și stabilitate, care 
unesc strîns diversitatea pe care o reprezintă fiecare din noi. 

1. Definește cu ajutorul textului sintagma unitate în diversitate.

2. Descrie caracteristicile primordiale care stau la baza unei societăţi consolidate 
pe principiul unitate în diversitate.

3. Realizează o scriere reflexivă cu privire la unitatea în diversitate a comunităţii 
în care locuiești, pornind de la afirmaţiile politicianul ceh Vaclav Havel: „Pacea, 
parteneriatul și cooperarea sînt posibile numai între cei care știu cine sînt. Conș-
tiinţa identităţii proprii este condiţia de bază a oricărei relaţii bune cu cineva”. 

4. Cercetătorul Hagen Schulze scria în lucrarea Stat și naţiune în istoria europeană:  
„Europa nu s-a aliat niciodată pentru ceva, ci doar împotriva a ceva. Unitatea 
Europei se face simţită mai ales în defensiva comună împotriva unui pericol comun, 
imaginar sau real, iar dacă primejdia dispare, dispare și unitatea. Împotriva 
cui trebuia să se unească Europa la sfîrșitul secolului XX?...” Oferiţi un răspuns 
relevant la întrebarea lui Hagen Schulze.

1. Analizează atent fragmentul de text și formulează un argument în patru pași  
prin care să-ţi exprimi atitudinea faţă de unitatea în diversitate a Europei.
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„Europa se construiește. Iată o mare speranţă, care se va înfăptui numai dacă se va 
ţine cont de istorie: o Europă fară istorie ar fi orfană și nenorocită. Pentru că ziua de astăzi 
se trage din cea de ieri, iar ziua de mîine este rodul trecutului. Un trecut ce nu trebuie să 
paralizeze prezentul, ci să-l ajute să fie diferit în fidelitate și nou în progres. Între Atlantic, 
Asia și Africa, Europa noastră există cu adevărat de o vreme extrem de îndelungată, desenată 
de geografie și modelată de istorie, încă din timpurile în care grecii i-au dat numele pe care 
îl poartă. Viitorimea trebuie să se sprijine pe aceste moșteniri care, încă din Antichitate, 
ba chiar din preistorie, au îmbogăţit Europa treptat, făcînd-o extraordinar de creativă în 
unitatea și diversitatea ei, inclusiv într-un context mondial mai amplu.”

(Jacques Le Goff)

2. Analizaţi studiul de caz și argumentaţi-vă opinia de ce avem nevoie de 
diversitate într-o societate pornind de la nevoile și dorințele umane.

3. Aduceți și alte exemple cotidiene în care avem nevoie de diversitate într-o 
societate.

4. Apreciaţi descrierea oferită de o elevă și propuneţi propria reflecţie cu 
privire la această temă:

„Diversitatea este frumuseţea unicităţii, a incertitudinii, a perspectivei. Este ceea ce 
îmi dă posibilitatea să aleg, să ascult, să-mi schimb părerea, să împărtăşesc, să creez 
alternative, să nu mă plictisesc. Diversitatea înseamnă a privi un răsărit de soare şi a 
şti că el este în acelaşi timp un apus pentru altcineva, a spune albastru şi a mă gîndi la 
zeci de nuanţe de albastru, a fi diferit şi a înţelege că lumea noastră e diversă numai prin 
faptul că fiecare dintre noi are un chip unic.” 

Florina

1. Elaborați un filmuleț video de 7 minute, în care să evidențiați elemente care  
vă par că țin de diversitate în localitatea în care trăiţi. 

2. Realizaţi un pliant informativ pentru elevii din școală pe tema Unitate în diversitate.

3. Prezentaţi tradiţiile de sărbătorire a Crăciunului, Paștelui, Zilei Recoltei ș.a. 
în diverse ţări sau în diferite zone ale ţării. Care sînt valorile ce stau la baza 
acestor tradiţii?

Imaginează-ți că mergi la clubul tău preferat cu cei mai buni pri-
eteni și dansați pe muzica albumului vostru preferat și vă distrați atît 
de bine, încît ați putea să faceți aceasta pînă la răsăritul soarelui. Un 
sentiment foarte tare, nu-i așa?! Acum imaginează-ți că faceți acest 
lucru în fiecare săptămînă... Ți-ar plăcea, nu-i așa?

Dar imaginați-vă că acum veți face asta în fiecare zi, în fiecare noapte 
din restul vieții voastre. În fiecare noapte vei merge în același club cu 
aceiași oameni și veți dansa pe muzica aceluiași album. Și oricît ți-ar 
plăcea Rihanna, Maroon 5, Lady Gaga sau Michael Jackson, să asculți doar muzica unuia 
dintre ei sau a artistului tău preferat, oricare ar fi acesta, te-ar înnebuni pînă la urmă.
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1. Explică prin cuvinte proprii termenul de valoare.

2. Identifică valorile enumerate în imagine.

3. Care dintre valorile din imagine reprezintă valorile tale personale?

Valori naționale – valori europene

Demnitate umană – valoare general umană caracteristică tuturor oamenilor de la naștere, care este inalienabilâ. Fiecare om este egal 

în demnitatea sa cu ceilalți, ceea ce inseamnă că fiecare dispune de posibilități egale și este vrednic de o atitudine binevoitoare și de 

încredere, indiferent de trăsăturile sale caracteristice.

Valori naţionale –  principiile, elementele de tradiție, manifestările și proprietățile unei națiuni create de-a lungul istoriei, prin care 

s-a afirmat și s- a consolidat conștiința națională.

În societatea contemporană, fiecare persoană, familie, comunitate are la bază un sis-
tem de valori. Ele reprezintă acele principii care stau la baza acţiunilor persoanelor, orien-
tîndu-le activităţile, părerile și felul de a aborda anumite situaţii. Valorile nu sînt aceleași 
în interiorul unei comunităţi mari, cum ar fi populaţia unei ţări. Ele diferă în funcţie de 
mai mulţi factori, printre care nivelul de educaţie, vîrsta, mediul de rezidenţă etc. Valorile 
nu sînt impuse politic, ci se formează în timp și reprezintă principii la care aderă majo-
ritatea populaţiei. Experienţa amară a celui de-al Doilea Război Mondial i-a învăţat pe 
europeni cît de fundamentală este acceptarea valorilor comune. Sistemul valoric european 
este bazat pe trei concepte de bază: libertate, solidaritate și respect reciproc. 

Libertatea este un corolar al păcii, unității și egalității. Libertatea este, deopotrivă, 
o valoare personală și una colectivă. Toţi oamenii doresc să fie liberi în ceea ce privește 
gîndirea și manifestările propriei personalităţi. O societate care luptă pentru demo-
craţie, luptă și pentru libertate. Permisiunile personale, politice și economice care ne 
fac să ne simţim liberi sînt, în majoritatea cazurilor, rezultatul interacţiunii sociale, 
al relaţiilor cu ceilalţi oameni, astfel libertatea noastră se limiteaza acolo unde începe 
libertatea celuilalt.

Democrație  Pace

Egalitate  Nediscriminare

Toleranță   Unitate
Demnitate           Pluralism

Siguranță      Diversitate

Solidaritate  Libertate
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Solidaritatea constituie echilibrul necesar al libertății, întrucît exercitarea abu-
zivă a unei libertăți este întotdeauna în detrimentul altcuiva, adică solidaritatea celui 
care are mai mult cu cel care are mai puţin, solidaritatea celui mai norocos cu cel cu 
mai puţine șanse. Astfel societatea face marele salt de la modelul de dezvoltare învingă-
tor-învins la modelul prin care toată lumea are de cîștigat. 

Respectul se manifestă prin atitudinea sau sentimentul de apreciere, stimă și considerație 
față de o altă persoană, o idee sau o instituție. Această valoare promovează respect pentru 
diversitate și interculturalitate, egalitate de șanse, nediscriminare, incluziune.

Sistemul de valori europene se regăsește și în spaţiul naţional. Pentru a identifica 
valorile noastre naționale, vom apela la constituția țării, în care se menționază că Repu-
blica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile 

și libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea și pluralismul politic 

reprezintă valori supreme și sînt garantate. La toate acestea e bine să le adăugăm și pe cele 
care țin de tradițiile noastre, spre exemplu obiceiurile practicate la anumite sărbatori, 
care au o încărcătură valorică și istorică specifică spațiului nostru. Prin această combina-
ţie obținem un bogat tezaur al valorilor noastre naționale. 

Actualmente, statul Republica Moldova dorește să adere cu valorile sale naționale la 
cele europene. Spațiul european constituie un garant al unei atmosfere de deplină armo-
nie, al toleranței și înțelegerii, al egalității de șanse, al multiculturalismului. Pe de altă 
parte, promovarea, ocrotirea și perpetuarea valorilor naționale, a tradițiilor culturale și 
sociale specifice fiecărui stat reprezintă o prerogativă importantă a comunităţii europe-
ne. Valorile naționale, în această ordine de idei, reprezintă contribuția pe care statele o 
aduc spațiului cultural, social și politic european. Modul în care un popor își percepe din 
perspectivă istorică valorile naționale modelează percepția apartenenței la familia euro-
peană. Această circumstanță impune sporirea eforturilor de întărire a coeziunii societale, 
de intensificare a dialogului dintre comunitate, stat și societate și, nu în ultimul rînd, de 
identificare a noi perspective pentru o Europă multiculturală.

1. Realizaţi o structură a textului, formulînd cîte o idee principală pentru 
fiecare alineat.

2. Completați diagrama Venn cu trăsăturile caracteristice relevante:

3. Enumeraţi și caracterizaţi pe scurt cele mai importante valori europene.  
Asiguraţi-vă că lista are cel puţin 3 valori.

Valori naționale Valori europene

Comune
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4. Imaginaţi-vă că sînteţi un ghid. Ce valori ale patrimoniului nostru naţional 
credeţi că ar trebui să cunoască orice oaspete care vine în ţara noastră?

1. Studiaţi cu atenţie documentul de mai jos și evaluaţi rolul valorilor din acest 
articol în viaţa personală.

„Uniunea se bazează pe valorile respectării demnităţii umane, a libertăţii, a democra-

ţiei, a elgalităţii, a statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv 

drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor. Aceste valori sînt comune statelor mem-

bre într-o societate prin pluralism, toleranţă, justiţie, solidaritate și nediscriminare”. 
Articolul I-2: „Valorile Uniunii”

2. Analizaţi studiul de caz și propuneți 3 modalități de organizare a evenimen- 
tului, în care s-ar reflecta atît valorile naționale, cît și cele europene.

Doi tineri îndrăgostiți au hotarît să se căsătorească. Tînăra provine dintr-o familie 

înstărită din Republica Moldova, care la fiece sărbătoare promovează valorile culturale ale 

poporului nostru. Tînărul este de origine engleză și, la rîndul său, face parte dintr-o famile 

ce provine din aristocrați, care sînt foarte calculați, rezervați și transmit sistemul lor de 

valori încă din strămoși. Aceste două familii sînt foarte bucuroase pentru copiii lor, însă 

urmează să treacă cu toții printr-o etapă complicată de organizare a acestui eveniment care 

generează de multe ori controverse – nunta.

3. Argumentează cum influenţează valorile naţionale viaţa ta actuală și cea 
viitoare.

4. Decideţi ce elemente simbolice sau materiale trebuie să le întrunească 
patrimoniul unei naţiuni. Dar patrimoniul european?

1. Urmăriți timp de o săptămînă știrile din mass-media și țineți o evidență a 
știrilor în care sînt promovate valorile naționale și europene. Elaborați în 
baza informației acumulate un poster și afișați-l în holul școlii.

2. Elaborează un eseu despre valorile universale ale comunităţii tale, pornind 
de la ideea exprimată de Desmond Tutu: „Condiţia mea umană se împletește 
cu a ta, întrucît doar împreună ne putem manifesta ca oameni”.

3. Analizaţi articolul de mai jos și realizaţi în grup un calendar cu 12 pagini în care 
să prezentaţi valorile comunităţii europene însoţite de imagini și de o scurtă 
descriere.

„Uniunea este fondată pe respectul pentru demnitatea umană, libertate, democraţie, 

egalitate, stat de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a minorităţilor. 

Valorile sînt comune statelor membre într-o societate în care prevalează pluralismul, 

nediscriminarea, toleranţa, justiţia, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbaţi” 

(Constituţia europeană, art. 2).
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Interculturalitate şi multiculturalitate. 
Dialog intercultural.

Motto:

„Respectul pentru varietatea culturilor și dreptul lor ne-
stânjenit de afirmare, expresie și promovare este una 
din marile achiziţii ale secolului nostru și o preţioasă 
moștenire pentru cel viitor.”

(Mircea Maliţa)

1. Aţi comunicat vreodată cu reprezentanţi ai 
altor culturi? Cum a fost?

2. Consideraţi valoroasă pentru voi această 
experienţă? De ce?

3. Explicaţi conexiunile existente între tema 
lecţiei și mottoul de mai sus.

4. Exprimaţi mesajul despre multiculturalitate 
pe care îl transmite imaginea alăturată.

Multiculturalitate – convieţuire a diverselor grupuri socio-culturale într-un 

spaţiu social dat, coexistenţă istoric determinată și în general pașnică, 

care nu-și propune în mod necesar realizarea de schimburi culturale, ci 

interacţionează firesc în procesul coexistenţei și dezvoltării sociale.

Interculturalitate – relaţie de interacţiune și cooperare continuă a di-

verselor grupuri culturale, etnice, religioase etc. Relaţiile acestea sînt 

determinate de schimbul cultural și de intercunoaștere în contextul 

grijii faţă de menţinerea specificului fiecărei comunităţi.

E suficient să dai drumul la radio sau la televizor, ori să navighezi pe internet pen-
tru ca lumea, cu diversitatea ei culturală, să te copleșească, termenii multiculturalitate 
și interculturalitate devenind frecvenți în societatea contemporană, care prin specifi-
cul ei înglobează aceste caracteristici. 

Într-o societate multiculturală, diferite culturi, minorităţi naţionale trăiesc îm-
preună, dar fără a avea contacte constructive și realizări comune. Multiculturalitatea 
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se referă la coexistenţa într-un spaţiu fizic comun a diferitelor grupuri socio culturale, 
fără să-și propună explicit să comunice și să coopereze sau să stabilească în mod in-
tenţionat și planificat relaţii de schimb cultural și cunoaștere reciprocă. În asemenea 
situaţii, coexistă mai multe culturi, fără a avea conflicte, dar și fără a construi relaţii 
durabile de cooperare. 

Pe teritoriul Europei multiculturalitatea este dată de însumarea culturilor tuturor 
popoarelor care o alcătuiesc. La nivel naţional diversitatea este dată de imigranţi și de 
minorități, aceștia generînd aspectul de multiculturalitate. Atunci cînd vorbim despre 
multiculturalitate, vorbim despre unitate și diversitate. Diversitatea este esenţa multi-
culturalităţii, ea ne prezintă diferenţele dintre culturi și, totodată, frumuseţea de a le 
găsi în același loc. Astăzi multiculturalitatea se bazează pe toleranţă, susţinere și plă-
cerea de a te vedea înconjurat de un tumult de idei, concepte, credinţe și personalităţi 
formate de medii culturale diferite. 

Multiculturalitatea poate fi întîlnită oriunde am privi sau la orice conversaţie am 
lua parte. Adevărata multiculturalitate o regăsim în interiorul nostru. Ea reușește să 
pătrundă în sufletul nostru prin intermediul artei și al muzicii. Omul de astăzi este 
alcătuit dintr-un amestec de influenţe provenite din cultura și modul de viaţă al celor 
care îl înconjoară și, de cele mai multe ori, aceștia provin din etnii diferite și au prin-
cipii care sînt caracterizate prin diversitate. 

Într-o societate interculturală diversitatea este văzută ca un lucru pozitiv pentru 
dezvoltarea socială, politică și economică. Comunităţile interculturale sînt grupuri et-
nice, religioase care trăiesc în același spaţiu, întreţin relaţii deschise, interacţionează în 
sensul recunoașterii mutuale, al respectării valorilor și tradiţiilor celorlalţi, al modului 
de viaţă al fiecăruia. 

Circulaţia liberă a cetăţenilor, utilizarea pe scară largă a mijloacelor de comunicare 
în masă și multimedia, precum și fenomenele migraţiei din ultima perioadă au generat 
formarea unor societăţi de tip puzzle, în care elementele culturii autohtone se îmbină 
subtil cu aspecte ale culturii altor grupuri. Oamenii nu mai pot fi centraţi doar pe pro-
pria identitate, pentru că aproape în fiecare istorie personală a intervenit ceva sau cineva 
din altă religie, naţionalitate, etnie. Majoritatea din noi sîntem produsul unor societăţi 
mixte, în care nici nu se mai știe exact cine a lansat o idee, o tradiţie, un proverb, un fel 
de mîncare etc.

Interculturalitatea implică înţelegerea, aprecierea și valorizarea culturii proprii, 
precum și respectul bazat pe o informare autentică și pe interes activ faţă de cultura ce-
lorlalte etnii. Aceasta duce la preţuirea altor culturi, nu doar prin aprobarea acestora, ci 
și prin încercarea de a distinge în ce fel o anumită cultură poate fi izvor de valori pentru 
membrii ei, dar și pentru reprezentanţii altor grupuri culturale. 

Expresia dialog intercultural este o sintagmă vehiculată relativ recent. Firește, în 
toate epocile, exponenţii unor culturi diferite au comunicat între ei, dar această re-
laţionare purta un caracter limitat. Actualmente, comunicarea interculturală este un 
fenomen generalizat, o experienţă pe care, într-o anumită măsură, o trăiește fiecare 
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om. Dialogul intercultural presupune interacţiunea directă dintre oameni de diferite 
culturi și implică mult mai mult decît înţelegerea normelor unui grup, ea presupune 
acceptarea și tolerarea diferenţelor, interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate, so-
lidaritate obiectivă.

Societățile europene actuale, plurale din punct de vedere etnic și cultural, dar și 
din perspectiva identităților și a intereselor, constituie arena conviețuirii unui spectru 
divers de etnii și popoare, care nu întodeauna întrețin un dialog intercultural. În aceste 
condiții, procesul de dezvoltare a dialogului intercultural presupune interacțiunea 
dintre aceste popoare în baza unor principii universal valabile, precum toleranța, 
respectul și colaborarea prin parteneriate solide între reprezentanții comunităților 
etnice ce rezultă în produse și servicii utile pentru toți membrii comunității, în 
creativitate, inovație, dezvoltare personală și comunitară. 

1. Definiţi termenii de multiculturalitate, interculturalitate și dialog 
intercultural, utilizînd informația din text.

2. Comentează înțelesul afirmației: „Descoperirea altora înseamnă descoperirea  
relaţiilor, și nu a barierelor”.

3. Explicaţi cum se poate trăi simultan în armonie cu modele culturale diferite.  
Cum interacţionează între ele diferite culturi?

4. Elaboraţi un slogan pentru multiculturalitate și 
interculturalitate. Alegeţi pentru fiecare slogan 
un logo din imaginile alăturate.

5. Care este valoarea comunicării pentru societatea multiculturală?

6. Felul în care ne definim depinde și de modul în care percepem contextul  
social, istoric și cultural în care trăim și ne dezvoltăm. De vreme ce toţi oa-
menii seamănă unii cu alţii, dar, în același timp, sînt diferiţi, pentru o analiză 
pertinentă a problemei în cauză, răspundeţi la următoarele întrebări:

a) Care sînt elementele identitare specifice unei persoane?
b) Care sînt elementele identitare specifice membrilor unui grup?
c) Care elemente ale identităţii sînt universale (comune tuturor oamenilor)?

7. Analizează situația din comunitatea în care locuiește și răspunde la urmă-
toarele întrebări:

a) Cum interacționează și se influențează reciproc culturile din comunitate?
b) Cît de acceptate sînt diferențele culturale în localitate?
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c) Care sînt caracteristicile esențiale ale culturii naționale ce se manifestă în 
comunitate?

1. În lucrarea sa „Amintiri” Ioan Slavici menţiona: „Nu trăiau românii împreună,  
ci alăturea cu ceilalţi, ce-i drept în bună pace, dar nu împreună”.

a) Care este diferenţa dintre „împreună” şi „alăturea”? Ilustraţi această 
diferenţă printr-o schemă, un desen sau o pantomimă.

b) Care din sintagmele de mai sus exprimă esenţa multiculturalităţii şi care  
a interculturalităţii? De ce?

c) Comentaţi sintagma „în pace şi bună înţelegere” în contextul societăţii  
multiculturale în care trăiţi.

d) Cum aţi construi relaţiile într-o familie interculturală?

2. Argumentați utilitatea dialogului intercultural în relațiile de colaborare.

3. Realizați o scriere reflexivă în care să vă exprimați opinia, pornind de la 
citatul:
„Descoperirea altora înseamnă descoperirea relațiilor, și nu a barierelor”.  

(Claude Lévi-Strauss)

1. Determinați cu ajutorul Graficului T argumentele pro și contra multicul- 
turalității în societatea contemporană.

2. Elaborați un proiect de grup cu tema „Valoarea interculturalității și multicul- 
turalității în societatea secolului XXI”. 

3. Realizaţi un sondaj în școală pe baza următoarelor întrebări și prezentaţi 
rezultatele în faţa colegilor. Decideţi ce atitudine au colegii de școală faţă  
de alte culturi.

a) Cunoașteţi cîntece din alte țări? Ce fel de muzică străinătate vă place?
b) Cunoașteţi anumite tradiţii specifice altor culturi? Descrieţi-le.
c) Aţi gustat bucate din alte ţări? Ce aţi avut posibilitatea să gustaţi? V-a plăcut?
d) Purtaţi haine sau bijuterii specifice altor culturi? Descrieţi-le materialul, culorile 

etc.
e) Aveţi prieteni în alte ţări? Spuneţi de unde sînt aceștia, cum aţi făcut 

cunoștinţa și descrieţi relaţiile dintre voi.
f ) Ce limbi străine vorbiţi sau învăţaţi? Este dificil să înveţi, să vorbești, să scrii 

într-o limbă străină? Membrii familiei tale cunosc limbi străine?
g) Aţi fost în străinătate vreodată? Dacă da, cu ce scop? A învăţat cineva dintre 

prietenii sau dintre membrii familiei tale în altă ţară? Aţi dori sa studiați 
peste hotare?
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1. Exprimă-ți opinia față de ideea din 
motto.

2. Elaboraţi un posibil dialog între picii 
din imagine, care ar exprima esenţa 
comportamentului tolerant.

3. Dacă ai avea misiunea de a caracteriza 
conceptul de toleranță, care ar fi 
cuvintele utilizate?

Toleranţă –  termen social, etic și religios aplicat la o colectivitate sau la un individ, care definește respectul libertăţii altuia, al modului 

său de gîndire și de comportare, precum și al opiniilor sale de orice natură.

Prozelitism –  țel, rîvnă în a face prozeliţi; devotament fierbinte față de o doctrină de curînd adoptată.

Toleranţa este armonia în diferenţe. Ea nu e doar o obligaţie de ordin etic, dar și o ne-
cesitate politică și juridică. Toleranţa este o virtute care face ca pacea să fie posibilă, contri-
buind astfel la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii. Ea este o atitudine activă 
generată de recunoașterea drepturilor universale ale persoanei umane și libertăţilor funda-
mentale ale altora. Toleranţa trebuie să fie practicată de către indivizi, grupuri și state, fiind 
responsabilitatea care susţine drepturile omului, pluralismul, democraţia și statul de drept. 

În conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica toleranţa nu înseamnă a 
tolera nedreptatea socială, a renunţa la propriile convingeri, a face concesii în această privin-
ţă. Ea semnifică acceptarea faptului că fiinţele umane, care se caracterizează natural prin 
diversitatea aspectului fizic, prin situaţia materială, prin felul de exprimare, prin compor-
tament și valorile împărtășite, au dreptul de a trăi în pace și de a se simţi fiecare om printre 
oameni. Ea semnifică faptul că nimeni nu trebuie să-și impună propriile opinii altuia.

În etapa actuală, toleranţa este mai necesară ca oricînd. Noi trăim într-o vreme mar-
cată de globalizarea economiei și de accelerarea mobilităţii, migraţiilor, comunicaţiei, inte-
grării și interdependenţei urbanizării și mutaţiilor în sfera formelor de organizare socială. 
Din momentul în care lumea este plină de diversitate, intoleranţa și confruntările violente 
constituie o ameninţare potențială pentru orice ţară și regiune. Prin toleranţă se respectă 

Nevoia de toleranţă în societate

Motto:

„Toleranța este singura flacără care poate 
lumina înăuntrul unui suflet mare”.

(Victor Hugo)
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deciziile altor oameni, grupuri, popoare, religii, alte moduri de gîndire și puncte de vedere, 
alte stiluri și moduri de viaţă. Astfel, garantarea necesităţii spiritului de toleranţă depă-
șește cu mult domeniul îngust al politicii. Ea este necesară atît în relațiile interpersonale, 
cît și în cadrul familiei și comunităţii. Toleranţa are limitele sale în normele de drept, care 
reglementează convieţuirea membrilor societăţii, pentru apărarea demnităţii și libertății 
oamenilor. Există un singur lucru care nu poate fi tolerat, și anume intoleranţa.

Opusul toleranţei este intoleranţa, care poate merge pînă la fanatism. Intoleranţa este 
unul dintre cele mai grave vicii, care și-a pus stigmatul pe întreaga istorie a civilizaţiilor 
umane, iar izvorul acesteia vine, fără îndoială, din instinctul autoconservării. Prozelitis-
mul, alimentat de orgoliul și dorinţa de a domina, este un imbold foarte puternic al natu-
rii omenești. Orice adevăr ar descoperi pentru sine, omul, ca o fiinţă socială, dorește să-l 
împărtășească altora, dar adeseori, atunci cînd ideea nu-i este acceptată, autorul ei insistă 
în mod abuziv, devenind agresiv și intolerant. Fenomenul dă naștere la figuri, odioase ca 
Hitler, Stalin. Fanatismul este cea mai periculoasă manifestare a spiritului uman, iar alu-
necarea bruscă de la extazul sufletesc, care ne umple fiinţa de bunătate și lumină, spre 
fanatism este aproape imperceptibilă. Ca răspuns la aceste provocări a apărut necesitatea 
de toleranţă în societatea contemporană, care solicită respectul, acceptarea și aprecierea 
bogăţiei și diversităţii culturilor lumii noastre felurilor noastre de expresie și a manierelor 
de exprimare a calităţii noastre de fiinţe umane. Toleranţa este încurajată prin cunoașterea, 
deschiderea spiritului, comunicare și libertatea gîndirii, conștiinţei și credinţei.

1. Citiți textul completînd agenda cu notițe paralele. Selectați un citat scris în  
agendă care v-a plăcut cel mai mult și comentați alegerea făcută.

2. Explicaţi de ce este necesară toleranța în societate.

3. Identificați care sînt consecințele întoleranței în societate.

4. Exemplificați cu evenimente istorice valabilitatea  afirmației savantului 
austriac Konrad Lorentz, care avertiza despre pericolul comportamentului 
intolerant în cartea sa „Agresiunea”: „omul s-a învățat să se justifice în orice 
împrejurări, pentru orice fapte oribile. Nu există crime în istoria omenirii 
pentru care făptașii să nu fi găsit o justificare fie nobilă, fie patriotică, fie 
sfîntă și deci în afara oricărei critici”. 

Geneza toleranței
Noţiunea de toleranţă apare în istoria culturii europene la începutul secolului al XVI-

lea, în strînsă legătură cu gîndirea umanistă reprezentată de Erasmus din Rotterdam, 
în efortul său de a combate fanatismul religios. Alte personalităţi care s-au ilustrat în 
atitudinea lor consecvent tolerantă în confruntarea cu alte opinii sau reprezentări asupra 
lumii au fost John Locke (1632-1704), Voltaire (1694-1778) și Gotthold Lessing (1729-1781).  
John Locke, în „Scrisoare asupra toleranţei” („A Letter Concerning Toleration”, 1689),  
recomandă toleranţa ca reacţie faţă de un comportament aberant, „trebuie suportat 
ceea ce este contrar uzanţelor comune”. Lui Voltaire i se atribuie fraza considerată deviză 
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a toleranţei: „Je n’aime pas vos idées, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous 
puissiez les exprimer” („Detest ideile voastre, dar voi lupta pînă la moarte pentru ca voi să 
le puteţi exprima”). În drama „Nathan Înţeleptul”, Lessing apără libertatea religioasă. Din 
1948 toleranţa este inclusă în ,,Declaraţia universală a drepturilor omului’’, adoptată de 
Organizaţia Naţiunilor Unite. Astăzi toleranţa poate fi înţeleasă în diferite moduri. Ea poate 
fi adoptată în mod provizoriu sub forma unei concesii, ca manevră tactică, sau poate 
reprezenta o acceptare sau o permisiune, ca formă a unui dezinteres. Adevărata toleranţă, 
în spirit umanist, înseamnă însă mai mult decît o simplă ,,suportare’’, în sensul originar ea 
presupunînd respectul opiniei contrare, și este strîns legată de libertatea persoanei.

a) Citiţi studiul de caz Geneza toleranței și selectați care este ideea princi- 
pală a toleranței la început şi care este originea conceptului de toleranță. 

b) Prezentați printr-o axă evoluția conceptului de toleranță.
c) Exprimaţi-vă opinia faţă de cuvintele lui Voltaire.

1. Conflictele interetnice au devenit un fenomen frecvent în societatea  
contemporană. Selectaţi un exemplu cunoscut și propuneţi soluţii axate pe 
principiile toleranţei, valorificînd schema de mai jos.

Marginalizarea 
Prejudecățile
Stereotipurile

Neacceptarea celuilalt

CAUZE

CONFLICT ETNIC
Comunicare
Deschidere
Înțelegere        

Colaborare
Toleranță

Izolare
Frică

Egoism
Xenofobie

CONSECENȚE

2. Studiază extrasul din Declaraţia privind principiile toleranţei și determină 
ce consideră autorii documenului drept ,,Sensul toleranţei”. Sînteţi de 
acord cu opiniile autorilor? Argumentaţi.

SOLUȚII

Sensul termenului juridic de toleranță a fost stabilit în Declarația privind principiile toleranței, care 

a fost adoptată pe 16 noiembrie 1995 de UNESCO.

Articolul 1 al acestei Declarații spuse:

1.1. Toleranța înseamnă respectul, acceptarea și aprecierea bogatei diversități a culturilor lumii 

noastre, a formelor de expresie și a felurilor de a fi om. […]

1.2. […] Toleranța este, înainte de toate, o atitudine activă dictată de recunoașterea drepturilor 

universale ale omului și a libertăților fundamentale ale altora. […]

1.3. […] Toleranța implică respingerea dogmatismului și a absolutismului și afirmă standardele 

stabilite în instrumentele internaționale de drepturi ale omului. 

1.4. … [Toleranța] înseamnă, de asemenea, că viziunile unora nu pot fi impuse altora.
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3. Analizaţi citatul ,,Legile singure nu pot asigura libertatea de exprimare; 
pentru ca fiecare persoană să-şi poată exprima fără consecinţe negative 
părerea, trebuie să existe un spirit de toleranţă în rîndul întregii populaţii’’ 
(Albert Einstein) și răspundeți la următoarele întrebări:

a) De ce legile nu pot asigura toleranţa în societate?
b) La ce riscuri se supune o persoană care încearcă deschis să-şi exprime  

viziunile într-o societate intolerantă?
c) Propuneţi schimbările ce trebuie să se producă în societate pentru ca să 

domine spiritul de toleranţă. 
4. Activați în grup și realizați portretul caracteristic al omului contemporan, 

ierarhizînd calitățile din chenar. Discutați și decideți ponderea acordată 
diferitelor însușiri în alegerile pe grupe, precum și rolul toleranței în 
contextul celorlalte însușiri alese. 

1. Concepe o fișă de observare a unor bune practici de toleranță, dar și a unor  
cazuri de intoleranță în societate. Propune măsuri de întărire a unui com-
portament tolerant. 

2. Elaborează un eseu pornind de la citatul ce urmează: ,,A fi elastic și tolerant 
îți dă posibilitatea de a fi mai puternic decît dacă ai fi dur și intransigent”. 
(Victor Duță) 

3. Discriminarea pe criteriul de vîrstă se întîmplă în fiecare zi şi sîntem atît de 
obişnuiţi cu acest tratament faţă de persoanele în vîrstă, încît ni se pare 
normal şi nu ne gîndim ce impact poate avea acest lucru asupra celor vizaţi. 
Deseori auzim în autobuz, dimineaţa, cînd toată lumea se grăbeşte spre 
locul de muncă, declaraţii din partea celor mai tineri: „Ce caută moşii şi 
babele ăstea în autobuz? Nu au treabă acasă?” 

a) Exprimaţi-vă opiniile aceștia intoleranţa faţă de oamenii în vîrstă. De ce ei 
sînt trataţi astfel?

b) Discută cu părinţii, bunicii tăi care erau normele de comportament în 
societate faţă de bătrîni, atunci cînd ei erau de vîrsta voastră.

 
            riozitate;

 
            lalți, ale societății;


