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Cei ce ştiu să comunice nu se împuşcă.   

Cei ce pun întrebări identifică interese comune.  

Cei ce ştiu să râdă se preocupă de alţii.   

 

Despre războaie şi crize – o scurtă istorie a „studiului european“  

Războaiele şi crizele joacă deseori un rol decisiv în apariţia proceselor europene comune de educare. 

Acest capitol abordează originile „studiului european“ şi aspectele centrale şi categoriile educaţiei europene 

în scopul depăşirii crizelor.  

Sinistrul Război de Treizeci de Ani (1618 - 1648) a provocat gânditorii – în acea vreme majoritatea clerici – să caute 

căi alternative de soluţionare a conflictelor. Reformatorul ceh  Johann Amos Comenius (1592–1670) a fost cel care a 

formulat în acea perioadă prima vastă teorie a pedagogiei europene, pe care a transformat-o într-o practică eficientă 

a Europei moderne (vezi Sparn 2008, p. 22). În continuare voi aborda o serie de aspecte dezbătute de el şi relevante 

pentru tema noastră. 

Comenius nu făcea lucrurile pe jumătate! Stăpânea totul în materie de formare a capacităţii pacifiste, el fiind 

totodată primul pedagog care reclama implicarea băieţilor şi fetelor, a bărbaţilor şi femeilor în cultura generală. 

Punctul de plecare şi de referinţă a pedagogiei lui este „Dezbatere generală pentru îndreptarea problemelor 

umane““, acesta fiind subtitlul celei mai importante lucrări ale sale, Pampaedia (în germană: educaţie universală).  

 În multe zone ale Europei secolului al XVII-lea, „problemele umane“ erau marcate de o experienţă dureroasă şi de 

cruditatea luptei tuturor împotriva tuturora. În romanul său educativ „Labirintul lumii şi paradisul inimii“ (Comenius 

1992) Comenius apreciază că dezvoltarea umanităţii – în speţă a fiinţei umane – e strâns legată de dezvoltarea 

capacităţii pacifiste. Relativ la război scria: „Doar animalele de pradă mediază în felul acesta, nu şi oamenii“ (ibid., p. 

103). Comenius trasează astfel speciei umane sarcina de a renunţa la lupta unuia împotriva altuia şi de a dezvolta noi 

posibilităţi de soluţionare a conflictelor (vezi Gamm 2008, p. 112 ff). O alternativă a războiului sugerată de Comenius 

sunt acordurile, convenţiile şi contractele interumane. Apare astfel un nou tip de om la orizont: omul liber, omul care 

îşi cumpăneşte şi îşi autodetermină interesele (vezi ibid.). 

Pedagogia lui Comenius are menirea de a învăţa totul pe toţi - fie bărbaţi, fie femei, de toate vârstele - prin variate 

metode (Omnes, Omnia, Omnio). Obiectivul acestui proces de învăţare derulat pe parcursul întregii vieţi era 

dobândirea capacităţii de a soluţiona paşnic conflictele. În opinia autorului, omul are nevoie în acest scop de o vastă 

educaţie.  

Opera Pampaedia a luat naştere din dorinţa autorului pentru o lume mai bună. Dorinţa lui Comenius de a analiza 

„problema umană“ şi a unei lumi mai bune în subiectul unei dezbateri generale era o viziune istorică complet nouă. 

El asocia pedagogia cu aspecte ale politicii şi ale Telos-ului (greacă veche; obiectiv) unei socialităţi internaţionale, 

paşnice, devenind astfel primul clasic al pedagogiei iluministe.  



Chiar şi astăzi, după treisute de ani, uimeşte utopia optimistă a lui Comenius privind pacea universală. Ne-o explicăm 

prin pietatea şi ataşamentul lui Comenius faţă de Dumnezeu. Admitem însă că pedagogia lui a fost piatra de temelie 

a educaţiei politice şi culturii generale, cea care astăzi continuă să se afirme la standard european. Teoria şi practica 

unei astfel de culturi generale nu se rezumă la a câştiga „Vrei să fii milionar?“, ci se materializează în străduinţa 

pentru o lume mai bună. Prin urmare, termenul de cultură generală obţine o dimensiune politică.  

Societăţile contemporane liberal-democrate impun, în virtutea cadrului lor constitutiv, participare globală şi 

consultări publice cu privire la „problemele umane“ actuale şi la soluţionarea lor. Căci democraţia este nu doar o 

„formă constitutivă“, ci şi o denumire a unei anume „forme de guvernământ“ (vezi Agamben 2012, p. 12) şi o formă 

de viaţă, în care comportamentul democratic se manifestă şi în munca şi viaţa cotidiană a omului. Practicile 

democratice, care permit o politică rezonabilă, consecventă, solidară şi participativă, trebuie însă învăţate de fiecare 

generaţie în parte - şi explicit nu doar de generaţia politică respectivă (vezi Negt 2010).  

Abordarea pedagogică a educaţiei în spiritul păcii – adică evitarea războiului prin educaţie – a avut succes. Per 

ansamblu, numărul războaielor a scăzut în timp, iar Europei i-a revenit în anul 2012 Premiul Nobel pentru Pace. Pe 

de o parte, premiul i-a fost decernat pentru politica de după 1945, ce plasa în centrul eforturilor sale evitarea 

războaielor. Pe de altă parte, premiul se adresează şi celor cincisute de milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene care 

îşi afirmă capacitatea pacifistă în viaţa cotidiană a Europei. Totodată se omagiază toţi pedagogii care, de la 1945 

încoace, au depus tot efortul pentru ca educaţia pentru pace să devină subiectul de bază al culturii (de ex. Gamm 

1968). În centrul atenţiei stătea analiza cauzelor războaielor în funcţie de raporturile economice, sociale şi politice.   

În anul decernării Premiului Nobel pentru Pace, Europa se află în al patrulea an al unei complexe crize. Premiul evocă 

faptul că ideea de pace existentă la sfârşitul celui de-al doilea război mondial este aceeaşi cu cea de la începuturile 

Europei moderne. Această Europă e ameninţată acum de probleme monetare şi economice.  Putem trage 

învăţăminte şi în actuala situaţie de criză din istoria de succes a civilizării prin educaţie a popoarelor războinice? 

Câmpurile de bătălie de atunci s-au transformat în câmpuri de luptă ale pieţei ce trebuie satisfăcută astăzi în aceeaşi 

măsură? Această paralelă ridică întrebări ce le voi trata în articolul de faţă.   

De aceea doresc să mă ancorez în această istorie de succes privind educaţia europeană – pornind de la Comenius – şi 

să analizez cu ajutorul altor teorii aspecte şi categorii centrale care au menirea de a reliefa potenţialul Europei de 

educaţie transnaţională şi de depăşire a crizelor, cât şi de a evidenţia totodată actualitatea pedagogiei lui Comenius. 

Comunicare, nu război – Pentru a evita războaiele şi a depăşi crizele e nevoie de comunicare. Cum Comenius, graţie 

orizontului său creştin, avea mereu în vedere toţi indivizii – tocmai în diversitatea lor -, această comunicare se 

raportează în principiu la toată lumea. Comunicarea nu se încheie prin urmare la hotarele ţărilor. Comenius 

recomanda de exemplu învăţarea limbilor popoarelor învecinate. Limba jul este de altfel doar unul din aspectele 

comunicării, cele mai importante fiind ocaziile şi obiectivele şi formele acesteia. Liberalismul politic îşi are 

rădăcinile în revendicarea toleranţei religioase (Todorov 2003, p. 26), cea exprimată şi de Comenius. A nu impune 

cu forţa propria credinţă şi propriile convingeri a fost şi este un program important de educare al societăţilor 

democratice contemporane.  

Însuşirea de forme adecvate de comunicare – Se impune găsirea de forme umane de comunicare pentru a 

preîntâmpina războaiele şi pentru a depăşi crizele dintr-o societate din ce în ce mai complexă. Comenius 

implementa consecvent această perspectivă în didactica/metodologia lui, dezvăluind  cunoaşterea reflectată 

psihologică: Recomanda de exemplu în faza de adolescenţă dialogul, disputa, reprezentarea scenică, scrierea de 

scrisori, însuşirea artei conversaţiei şi ţinerea unui jurnal, dat fiind că era conştient că forţa determinării este în 

directă legătură cu reflecţia lingvistică (a se vedea Gamm 2008). Comenius face prin urmare de timpuriu 

trimitere la legătura dintre determinare şi război şi impunerea, respectiv evitarea acestora prin intermediul 



expresiei lingvistice.  

Punerea în lumină a unei culturi politice – Comenius a dezvoltat în paralel ideea de cultură politică dobândită prin 

însuşirea de forme de comunicare, însuşire care priveşte atât individul, cât şi colectivitatea.   

Lucrul ca noţiune umană – La fel cum postula mai târziu Marx, munca reprezintă pentru Comenius un concept 

uman. Cu alte cuvinte, antropogeneza este un proces reciproc de punere în lumină a muncii şi a omului. Din 

această perspectivă nu poate fi concepută, de exemplu, separarea muncii intelectuale de cea fizică, dat fiind că 

cele două sunt strâns legate una de alta. Doar materialismul vulgar a enunţat că munca este „o simplă creaţie“ 

(vezi Gamm 2001, p. 76 ff). Munca este vitală pentru identitatea colectivă şi individuală, pentru politică, educaţie 

şi, nu în ultimul rând, pentru etică. În Europa de astăzi ar fi imperios necesară o dezbatere comună despre rolul 

muncii. În acest context aş sugera şi o discuţie la nivel european pe tema muncii de calitate.  

Munca şi educaţia servesc formării omului şi îmbunătăţirii relaţiilor sociale (a problematicii umane) – Munca 

identifică pe de o parte individul ca subiect, pe de altă parte menţine şi dezvoltă specia umană. Aceste premise 

stăteau şi la baza conceptului umanist de educaţie apărut în Germania la începutul secolului al XIX-lea. Herder de 

ex. identifica forţa ce se putea produce prin comunul acord. Considera că omul este primul „eliberat al Creaţiei“ 

(datorită independenţei instinctive). A identificat libertatea posibilităţilor de evoluţie umană din om, totodată 

însă şi tendinţa de a se război şi a lupta. Sensul se materializează doar în situaţia în care omul se percepe pe sine 

ca obiectiv şi specia ca pe un proiect „Humanum“ (vezi Gamm 2008, p. 85). Sensul ia naştere şi persistă prin 

urmare - sesizabil concret şi individual şi colectiv – în procesul interuman de reliefare reciprocă a muncii şi 

educaţiei, proces în care umanitatea ca specie trasează obligaţii tuturor indivizilor. Prin urmare, munca trebuie 

depusă – cum spunea şi Comenius – de ambele sexe. Termenul de muncă se lărgeşte astfel, devenind „muncă 

comunitară“ (vezi Negt 2012). Cu acest termen lărgit se pot redetermina criteriile de evaluare a muncii bune şi 

decente şi se poate realiza evaluarea umană a produselor şi mărfurilor. Rata şomajului din rândul tinerilor din 

Europa (în Spania era de peste 55% în 2012, în Grecia de 60%) nu trebuie deci percepută doar ca pe un destin 

individual, ci şi ca pe o privare de şansa de a participa la dezvoltarea omului uman (Marten 1988). 

Aderarea la noţiunea de „întreg“ şi „general“ – Creştinul Comenius avea în vedere toţi contemporanii care urmau 

să configureze lumea în ansamblu ca răspunzătoare pentru posteritate. Aceasta presupune noţiuni 

imperturbabile de „întreg“ şi „general“. „Întregul“ e necesar să poată fi determinabil în special în raport cu 

Europa. Europa nu se rezumă la a „transforma Uniunea în zona economică cea mai competitivă şi cea mai 

dinamic axată pe ştiinţă din lume“ (vezi Strategia de la Lisabona). Datorită dezbaterilor postmoderne, „întregul“ 

şi „generalul“ şi-au pierdut în prezent din importanţă – în special în raport cu valorile universale şi a aprecierii 

morale, astfel încât e dificil să privim capitalismul global ca pe un “întreg”, să îl analizăm şi să îl criticăm (vezi 

Euler 2011). 

Înţelegerea cuprinzătoare a democraţiei – Luând în consideraţie noţiunile „întreg“ şi „general“ de mai sus, raportul 

dintre muncă, educaţie şi umanizare şi a egalităţii în drepturi a bărbatului şi a femeii, Comenius face trimitere la o 

comprehensiune modernă şi cuprinzătoare a democraţiei. Căci o comprehensiune modernă a democraţiei e în 

corelaţie cu capacitatea de a percepe istoria ca o componentă a guvernării societăţii unitare modelate de indivizi 

şi pentru care răspund în comun (vezi Gamm 1979 şi Dewey 1916). Şi dacă suntem în căutarea locului în care să 

ne conturăm pe noi înşine şi lumea în istorie, prezent şi viitor, centrul atenţiei se îndreaptă în special asupra 

economiei şi asupra celor două aspecte parţiale ale sale, respectiv munca şi educaţia.   

 

Europa nouă – Identitate şi public 



Aspectele menţionate în prima parte joacă după opinia mea un rol important în cadrul educaţiei europene 

transnaţionale. Înainte de a analiza mai îndeaproape acest nou tip de educaţie europeană, doresc să fac o 

scurtă digresiune cu tema “identitatea europeană” şi “marele public european,” prin care să construiesc o 

punte între istorie şi situaţia actuală a crizei.  

Istoria europeană a demonstrat în prezent şi demonstrează şi în continuare de ce este importantă o educaţie de 

influenţă comeniusceană cu triada pace, educaţie şi politică. Aceste „incursiuni în începuturile istorice ale pedagogiei 

europene“ (Gamm 2008) ne atrag atenţia asupra problemelor esenţiale ale educaţiei politice, absolut necesare 

pentru viitoarea configurare socială şi politică a unificării europene.  

Europa a trecut prin multe războaie înainte ca însuşirea pacifistă să devină un subiect de dezbatere generală – de 

consiliere publică. A fost necesar ca un nou război, între 1914 şi 1945  – tindem să spunem un nou „război de treizeci 

de ani“ (vezi ibid. p. 124) – să se sfârşească cu prăbuşirea barbară a unei civilizaţii, holocaustul, ca cetăţenii europeni 

să strige la unison în faţa morţilor şi ruinelor: Nu mai vrem războaie!  

Uniunea Europeană a luat naştere din convingerea puternică, comună a acelora care au supravieţuit celor mai grele 

războaie şi crize din seculul XX: câmpuri de luptă, bombardamente, crize economice, lagăre de concentrare. E foarte 

posibil ca aceştia să se fi dezvoltat tocmai datorită curajului de a depăşi cu mare triumf ignoranţa naţională  şi de a se 

autodepăşi. (vezi Mak 2012, p. 22). Căci, făcând abstracţie de războaiele iugoslave de la sfârşitul secolului trecut, în 

Europa nu au mai existat războaie de peste şaizeci de ani. Toate generaţiile europene trecuseră practic până în 1945 

printr-un război sângeros, în urma cărora majoritatea familiilor europene au rămas cu sechele (vezi ibid.). 

Dorinţa comună de pace a constituit piatra de temelie pentru construirea unei noi Europe. Necesitatea combaterii 

eficiente a naţionalismului şi în egală măsură a militarismului a devenit evidentă ca urmare a războaielor de la 

sfârşitul secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea. La fel, faptul că sistemul european al statelor 

naţionale – dezvoltat cu începere din secolul al XVII-lea -  nu funcţiona, dat fiind că provoca întotdeauna conflicte 

militare şi alte lupte pentru putere între state (vezi ibid.). Această percepţie politică a determinat la începuturile 

unificării europene disponibilitatea de a renunţa la fragmente de suveranitate naţională în folosul binelui întregului.  

Tratatele de la Roma din 1957, semnate de şase state (Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda), au 

fost cele care au pregătit terenul pentru Comunitatea Economică Europeană (CEE), urmate fiind de Tratatul de la 

Maastricht pentru înfiinţarea Comunităţii Europene (CE) şi de Tratatul de la Lisabona privind Uniunea Europeană 

(UE). Urmarea a fost deschiderea graniţelor dintre cele 27 de state membre din prezent. Au dispărut cozile fără 

sfârşit de camioane din vămile europene, reglementările vamale birocratice,  cele care făceau din expedierea 

pacheţelelor şi pachetelor un act birocratic, care generau probleme celor care doreau să studieze sau să lucreze în 

străinătate, frica de vecini (vezi ibid.). Iar oameni de varii culturi se confruntă în prezent nu doar cu schimburile de 

mărfuri pe piaţa comună, ci şi cu diverse griji, dezvoltându-se totodată acel element căruia i-am simţi lipsa dacă 

Europa ar „eşua“.  Am putea pierde tot ce ne-a devenit drag şi tot ce e de la sine înţeles dacă Europa nouă, modernă 

ar „eşua“. Nu mai dorim şi nu mai putem renunţa la aceste lucruri.  

În continuare se pune întrebarea: Experienţele istoriei europene, cele care până în prezent ne-au semnalat efecte 

direct şi indirect perceptibile – cu care suntem de altfel familiarizaţi - acţionează ca formatoare de identitate?  

Doar un proces de autoînţelegere a poziţiei noastre faţă de patrimoniul istoric (vezi Habermas 2004, p. 49) - 

respectiv care segment de patrimoniu e acceptat sau care e respins din motive de responsabilitate - poate forma 

atât identităţi colective, cât şi individuale, care se raportează în sens pozitiv la Europa ca un întreg şi care se 

alimentează din ea. Oricât de paradoxal ar părea, o mare parte a identităţii mele germane şi europene nu constă în 

ne-identificarea mea cu multe părţi de istorie europeană.  Tot ceea ce dorim să obţinem de la vechea Europă şi tot 

ceea ce nu dorim să pierdem din noua Europă este o abundenţă de material cu potenţial de formare, pe care ne-o 



putem însuşi şi suntem datori să ne-o însuşim în cadrul procesului comun de formare.   

Formarea identităţii este un proces de formare atât colectiv, cât şi individual. Procesele de formare sunt orientate 

spre viitor. Formarea unei identităţi europene priveşte prin urmare întotdeauna configurarea viitorului comun 

european. În acest sens dorim să asimilăm istoria – in adevăratul sens al cuvântului. Unde, cum şi când există astfel 

de procese comune de formare sub formă de procese de autocomunicare la nivel european şi cine se implică în 

acestea?  

Anticipând întrebarea dacă astfel de procese comune europene de formare (a identităţii) pot fi structurate 

sistematic sub forma unei educaţii politice transnaţionale, doresc să dau un exemplu de proces adecvat de 

autocomunicare. Un concept a fost cel care a declanşat o discuţie publică despre identitatea europeană – probabil 

prima şi unica discuţie de acest gen.   

„Bătrâna Europă“ – aşa denumea polemic Donald Rumsfeld, ministrul american al apărării, la începutul războiului 

irakian din 2003 orice ţară europeană, printre care Franţa şi Germania, care nu vroia să se implice în război şi care nu 

a aderat la „Coaliţia celor favorabili“. Pentru prima dată după 1945 Europa nu mai era de acord să se subordoneze 

politicii Statelor Unite. Partizanii războiului au fost declaraţi „atlantici“, iar opozanţii „anti-americani“. Cum 

Rumsfeld făcea distincţie în acest sens între „bătrâna“ şi „noua“ Europă, partizanii şi opozanţii războiului se 

confruntau cu problema meditării la substratului constitutiv al propriilor identităţi europene. Conflictul a devenit 

astfel o problemă publică a identităţii europene (vezi şi Todorov 2003, p. 12).  

Noutatea consta în faptul că la discuţie nu participau specialişti europeni sau experţi, ea devenind obiect al unei 

dezbateri publice. Locuitori din diverse state (de exemplu Marea Britanie, Italia şi Spania) se poziţionau în această 

problemă împotriva propriilor lor guverne. În diverse dispute publice s-a definit identitatea Europei şi s-a pus 

problema felului în care ar trebui să arate Europa secolului al XXI-lea (vezi ibid.). Habermas a considerat-o prima 

dezbatere în care publicul european a vorbit despre un acord comun european (Habermas 2004). Împreună cu 

Jacques Derrida şi alţi intelectuali de vază (Adolf Muschg, Fernando Salvater, Umberto Eco, Gianni Vattimo, Richard 

Rorty) a publicat un gen de manifest european în cele mai importante cotidiene europene în data de 15 februarie 

2003, imediat după demonstraţiile anti-război din întreaga Europă. 

Habermas şi colegii săi erau copleşiţi de masele de demonstranţi din Londra, Roma, Madrid, Barcelona, Berlin şi 

Paris, mase care au reacţionat imediat ce guvernele europene care sprijineau Războiul Irakian şi-au declarat - sub 

conducerea preşedintelui spaniol Aznar - loialitatea faţă de Bush. În schimb, considerau că demonstraţiile sunt un 

semnal istoric de naştere a unui public şi tematizau identitatea europeană. Consfătuirile generale publice pe tema 

problemei centrale umane (războiul este mai presus de toate o problemă existenţială) au devenit o realitate în 

contextul european. Este exact ceea ce dorea să obţină Comenius prin educare, este tocmai „visul“ său.   

În ultimii zece ani după această mare criză nu au mai existat după ştiinţa mea situaţii sau discuţii similare. În ciuda 

eşecului suferit în urma referendumurilor din Franţa şi Olanda din 2005, Tratatul de instituire a Constituţiei Europene 

a dus la creşterea concentrării asupra politicilor la nivel naţional.  

În anul 2012 Europa pare să fi ajuns la sfârşit. Criza a devenit complexă, ea este deseori interpretată diferit din 

multiple perspective şi s-a transformat într-o „criză de încredere“ europeană. Nu puţini sunt cei care pun la îndoială 

proiectul general „Europa“.  

Ce ne leagă în prezent, ce ne uneşte în efortul nostru pentru o identitate europeană şi o prezenţă publică europeană, 

cea care în timp de criză adună laolaltă toţi oamenii cu dorinţa de a găsi soluţii comune pentru o Europă comună? Ce 

constituie în prezent o temelie solidă pentru o Eurpoă socială şi coabitarea în securitate şi pace?  

 



Perspectivele educaţiei transnaţionale  

În partea a treia voi trage concluzii pe tema procese de formare. Ce forme şi ce subiecte trebuie să aibă în 

prezent procesele de formare politică pentru a contribui la depăşirea crizei europene actuale?   

Cum se poate promova în prezent prezenţa publică europeană şi identitatea europeană? Cum se poate dezvolta în 

criza actuală un „tot“ solidar de europeni? Trebuie să existe şi altceva decât ideea de pace susţinută în 2003 în 

Războiul din Irak, ceva mai mult decât realizăm noi în prezent; ceva obişnuit în viaţa noastră cotidiană şi în munca 

noastră de zi cu zi, ceva probabil atât de banal şi normal, încât nu o sesizăm. Ludwig Wittgenstein scria în 

„Cercetările (sale) filozofice“: „Aspectele lucrurilor importante pentru noi se ascund în spatele simplităţii şi a 

banalităţii. Nu se pot observa pentru că sunt mereu în faţa ochilor noştri.” (ibid., p. 129; vezi şi Tully 2009, p. 230 f.)  

Problema umană centrală este cea care în viaţa noastră cotidiană devine tema consultărilor de ordin general, pe care 

o dezbatem la serviciu şi în mediul privat. Problemele umane au ca obiectiv – privit în general - o viaţă reuşită şi 

aspiraţia după noroc (vezi Etica lui Aristotel). Această generalitate este (indiferent dacă o vedem sau nu în viaţa 

noastră de zi cu zi) parte componentă a vieţii individuale şi a vieţii sociale a tuturor oamenilor.  

Problemele umane de discutat, cele relevante pentru o viaţă bună, se reflectă în condiţiile de muncă şi de trai ale 

omului. Privite mai cu atenţie, vom observa legăturile acestora cu „năzuinţa după noroc“. Munca este esenţială 

pentru un trai bun şi izvorul identităţii şi a vieţii umane. De aceea activitatea economică este componenta centrală a 

activităţii noastre umane. Produce sens interuman şi prin urmare trebuie privită şi analizată din punct de vedere etic. 

Aceasta ne aminteşte de aspectele esenţiale lansate de Comenius şi dezbătute de noi.  

Legat de situaţia actuală de criză constatăm că, la fel ca şi războaiele, crizele pot fi soluţionate prin dezbateri şi 

acorduri publice. Criza ne afectează pe toţi. Prin urmare, toţi trebuie să participe la dezbateri. Toţi trebuie animaţi 

prin intermediul structurilor corespunzător organizate şi toţi trebuie să fie în măsură să se implice, în măsura în care 

şi-o doresc. Aceasta presupune o reevaluare a „instruirii europene“: educaţia politică transnaţională. În continuare 

voi analiza cele două domenii la care s-a făcut referire, şi anume „transnaţionalitatea“ şi „educaţia politică“.   

Transnationalitate şi educaţie politică  

Conceptul de „transnaţionalizare“ face trimitere la relaţiile şi interacţiunile sociale, culturale, politice şi economice 

dintre oameni şi instituţii. Cu această imagine părăsim planul relaţiilor internaţionale, în care protagoniştii activi sunt 

de regulă guvernele. Geografia îşi pierde din importanţă în procesul de formare a identităţii şi colectivităţii, dându-se 

naştere la noi posibilităţi transfrontaliere de apartenenţă (vezi  Pries 2008, p. 44 f. resp. Kehrbaum 2010). Legăturile 

transnaţionale se evidenţiază în sentimentele de apartenenţă transfrontalieră, în similitudinea culturală, integrare 

comunicativă, în legăturile de muncă şi în practica cotidiană (ibid.). La fel în organizaţiile în domeniu, precum 

sindicatele, în regulamentele sociale şi tipurile de reglementare care se manifestă în structurile sociale şi în spaţiul 

social (ibid.). După părerea lui Pries, transnaţionalizarea trebuie privită ca un proces în extindere şi în adâncire în 

care, printr-o circulaţie internaţională a mărfurilor, persoanelor şi informaţiilor aflată în continuă creştere, iau 

naştere noi practici sociale, sisteme simbol şi artefacte. Aceste dimensiuni economice, sociale, culturale sau politice 

sunt în strânsă legătură unele cu altele, formând în final „relaţiile umane de integrare“ (Elias 1986, conf. Pries 2008, 

p. 45). Astfel de procese transnaţionale au devenit demult realitate în Europa (şi nu doar) şi, atent privite, pot fi 

percepute. Am ajuns astfel la întrebarea dacă dimensiunea politică a acestei transnaţionalizări joacă un anume rol şi 

în educaţia politică variat practicată în Europa sau dacă e avută în vedere doar sistematic. Care sunt consecinţele 

asupra practicii pedagogice?  

Dezbaterea pe tema „educaţie politică“ din Europa diferă de la naţiune la naţiune şi este determinată istoric. În 

Germania de după război educaţia politică a revenit în centrul atenţiei odată cu aşa-numita re-educare. Direcţia 



proceselor de educare politică din Europa de Est contemporană este marcată de era postcomunistă, respectiv de 

actualele legături cu Rusia. În planul politicii europene de formare, educaţia politică nu e considerată explicit 

transnaţională. „Active Citizenship“ este obiectivul unei „Civic Education“ (termenul se traduce de regulă în 

germană ca „educaţie politică“) dealtfel practicată la nivel naţional. Educaţia civică din discuţia europeană se 

raportează prin urmare la cetăţenii unui stat, nu la cetăţenii comunitari.
1

 Ce înseamnă să fii un cetăţean activ? Şi de 

această dată direcţia ne e indicată de UE.
2

 Cetăţenia activă se traduce în „Entrepreneur Spirit“, în spiritul 

antreprenorial. Active Citizenship înseamnă prin urmare Entrepreneurship. Şi pe plan european se pune prin urmare 

accent pe iniţiativa economică. În principiu e un lucru bun! Presupunând că includem în ecuaţie aspectele tratate şi 

dezvoltate în prima şi a doua parte a acestui articol. Mult prea des se susţine că unele spirite întreprinzătoare geniale 

pot crea prin „momente Heureka“ inovaţii care ar putea rezolva problemele lumii.  

Această concepţie izolată despre economie provinde de la Schumpeter şi dăinuie şi în prezent. Făcând abstracţie de 

faptul că prin aceasta se manifestă, în opinia mea, o credinţă mântuitoare secularizată, această concepţie împiedică 

să conştientizăm cât de reticulară e economia actuală în Europa şi în lume şi că ea se desfăşoară în cadrul unor 

procese sociale cooperatiste (vezi Kehrbaum 2009).  

În rapoartele despre Bill Gates, Steve Jobs şi Marc Zuckerberg se menţine acest punct de vedere individualizat, 

radical trunchiat, fără a observa că tocmai dorinţa după coabitare şi colaborare umană sunt atât condiţia, cât şi 

urmarea acestor trei exemple antreprenoriale cu ideile lor geniale. Pe scurt, actualele crize şi probleme – să ne 

gândim la modificările de climă, renunţarea la energia nucleară, consumul de resurse naturale – pot fi rezolvate doar 

prin cooperare internaţională – prin urmare nu doar de europeni.  

O economie bazată exclusiv pe concurenţă economică are caracter antiinovativ în acel context. În ceea ce priveşte 

reformele fundamentale – deci inovaţiile radicale – din economie şi societate, tranziţia poate fi şi trebuie anticipată 

în mod logic doar mental şi configurată practic. Colaborarea tehnologică înseamnă în acest caz colaborarea 

cooperativă a felurite persoane care au acelaşi obiectiv comun.  

Activitatea economică ca aspect integrativ trebuie să devină o parte importantă a vieţii cooperative, umane şi 

sustenabile.
3

 De aceea cetăţenii Europei trebuie şi doresc să gândească şi să acţioneze în sensul unei astfel de „vieţi 

bune“
4

 (Kehrbaum 2012). Raportat la dezbaterile europene pe tema „Active Citizenship“ discutate mai sus, tocmai 

                                                             

1 Cetăţeanului comunitar în revin conform articolului 20 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene o serie de dreptur i: libertatea de mişcare, dreptul 

la vot şi dreptul de a adresa petiţii.   

 

2 Prin conceptul „Education for Democratic Citizenship“ Consiliul European dă o nouă orientare educaţiei politice. În dezbaterea publică despre educaţie 

politică în statele membre UE, aceasta are însă un rol secundar, rar fiind implementată în programele naţionale. Situaţia diferă în cazul conceptelor Active 

Citizenship, aşa de ex. în Germania.   

a se vedea: http://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-2029/Demokratiebildung_Empfehlung%2012-2002.pdf,  

şi: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec%282010%297&Language=lanEnglish&Ver=original&Site, 

şi: http://www.unternehmergeist-macht-schule.de/sid_106FCDF5602DE32A5E0ACF75418E94C8/DE/Startseite/home_node.html. 

 

3 Richard Sennett (2012) reprezintă în cartea sa „Colaborarea – Cea care menţine unită societatea noastră" teza conform căreia cooperarea îmbunăăţeşte 

calitatea vieţii sociale. Diviziunea cooperativă a muncii este omniprezentă, caracterul pozitiv social al ei nu este însă perceptibil ca atare, printre altele 

datorită faptului că aspectele economico-competitive domină în retorica multor discursuri publice (chiar şi în politica socială  şi politica educaţională) şi au 

pătruns deja adânc în comunicarea interumană (vezi Adorno 2001). 

 

4 Vezi Ipsos, 2012. Cu privire la euro-criză, germanii au un nou mod de raportare la prosperitate. Tot mai mulţi cetăţeni consideră calitatea relaţiilor mai 

importantă decât prosperitatea materială.     

 



antreprenorului şi „spiritului“ său individual îi devine necesar acest Social Entrepreneurship şi, mai mult, Cooperative 

Entrepreneurship
5

. Cum pot fi promovate calităţi preţioase pentru societate prin studiu social şi colectiv? Şi ce rol 

joacă în această ecuaţie educaţia politică transnaţională şi cum trebuie structurată?  

Programa educaţiei politice transnaţionale  

În concluzie, toţi ar trebui să cunoască mai întâi sau cel puţin să se preocupe de conexiunile dintre relaţiile lor de 

muncă şi de viaţă existente în prezent la nivel transnaţional  (vezi Nussbaum 2012, p. 97 ff.). Tocmai cunoaşterea 

acestor legături transnaţionale determină nu rareori implicarea în protecţia naturii (de ex. campania împotriva 

scufundării cisternei de petrol Shell în Marea Nordului), în campanii contra molestării copiilor sau pentru protecţia 

animalelor. Multe organizaţii non-guvernamentale sunt mărturia vie a acestor lucruri. Procesele de educare 

transnaţională sunt în esenţă activităţi de elucidare, dat fiind că examinează motivele, cauzele şi legăturile 

experienţelor şi evidenţelor cotidiene. 

Unii se eschivează în acest punct şi se lamentează că accederea pe plan global ca spaţiu de formare trebuie 

precedată obligatoriu de o muncă de clarificare şi de educaţie politică în context naţional. Acest punct de vedere 

poate fi combătut cu argumentul că istoria propriei ţări, de exemplu, nu poate fi corect înţeleasă dacă nu se are în 

vedere într-o oarecare măsură şi istoria universală (ibid.).   

Elucidând problema examinării naţionale devine evident că suntem demult membri ai unei naţiuni eterogene. Dacă 

dorim, putem identifica în viaţa cotidiană conexiuni transnaţionale şi le putem examina amănunţit. În Europa avem 

multiple posibilităţi de a întreba: Cum sunt în prezent condiţiile de muncă şi de trai în Grecia, Vietnam, Macedonia 

sau în Sri Lanka? Înainte de a capitula în faţa sarcinii aparent imposibile de a forma un cosmopolitism, suntem datori 

să ne percepem încă de pe acum mediul de viaţă ca un spaţiu transnaţional de educare şi să ne deprindem cu 

termenul de eterogenitate. Cel mai potrivit prin contacte interumane. Educaţia transnaţională dezvoltă 

responsabilitatea faţă de condiţiile personale de viaţă ale celor de care depind condiţiile noastre de viaţă.  Din acest 

motiv educaţia transnaţională nu se opreşte la graniţele Europei, ci se preocupă şi de condiţiile de muncă şi de viaţă 

ale tuturor oamenilor din lume.   

Actuala criză din Europa a dat naştere unui nou public în care a deşteptat sentimentul de enormă frică şi de 

insecuritate existenţială. A te agăţa în vremuri nesigure de ceea ce ţi-e cunoscut şi de orice lucru cu care eşti 

familiarizat este o reacţie umană. Există prin urmare o posibilitate de a beneficia de acest public?  De data aceasta 

nu avem de-a face cu un război dintr-o ţară îndepărtată sau nu suntem în situaţia de a apăra o capacitate pacifistă 

dezvoltată, pentru care am primit dealtfel un Premiu Nobel pentru pace şi de care ne putem bucura, dat fiind că, 

graţie capacităţii noastre individuale pacifiste, noi toţi suntem cei ce asigurăm pacea europeană în viaţa de zi cu zi. În 

munca şi în viaţa curentă,  cea care asigură temelia păcii noastre – în adevăratul sens al cuvântului. La fel ca şi pacea, 

această temelie trebuie menţinută, dezvoltată şi structurată uman. În această criză avem prin urmare de-a face cu 

apărarea condiţiilor de muncă şi de viaţă ale populaţiei din Europa, o Europă care trebuie să facă faţă unor enorme 

presiuni. Ceea ce apărăm de fapt aici este baza economică a păcii care – lucru neperceput în viaţa cotidiană -  se 

întemeiază în prezent pe colaborarea umană transnaţională şi care înseamnă mult mai mult decât realizarea de 

„profit“.  

Ne-am apropiat astfel de termenii trataţi anterior, şi anume muncă şi educaţie, şi de perspectivele universale ale lui 

Comenius de coabitare umană paşnică, deoarece devine evident că această colaborare interumană nu poate fi 

                                                             

5 Acest termen mi-a fost sugerat în acest context de Martin Roggenkamp. 

 



mărginită la nivel naţional, dar nici la nivel european. O economie ramificată global semnifică faptul că distribuţia 

muncii se organizează în context internaţional. Cooperarea nu presupune însă implicit solidaritate. Doar meditarea 

conştientă şi adoptarea unei cooperări internaţionale oferă din punct de vedere sindicalist şansa unei solidarizări 

globale. Esenţa educaţiei politice transnaţionale este prin urmare cunoaşterea modului de funcţionare a actualei 

economii.  

Activitatea economică formează în prezent generalul de anvergură mondială. Formula este: profit = venituri – 

cheltuieli. Limbajul comercial este engleza. Peste tot în lume cuvântul profit area aceeaşi semnificaţie. Canonul 

educaţiei se raportează din nefericire aproape în întreaga lume la profit – o numesc biata perspectivă asupra 

activităţii economice – şi nu mai tratează abundenţa bogăţiei umane generată de dezvoltarea economiei – cu toate 

avantajele ei, dar şi cu toate dependenţele şi suferinţele.  

Norma de formare a educaţiei transnaţionale examinează nucleul indispensabil şi comun al culturii umane în viaţa 

cotidiană şi în activitatea economică tratând istoria, geografia, politica, sistemele sociale, diversitatea culturală, 

dreptul şi religiile etc. din perspectivă transnaţională din perspectiva transnaţională (vezi Nussbaum 2012). Aceasta 

ar fi o educaţie politică generală, care ar pune oamenii în faţa situaţiei de a evalua politica şi, dacă doresc, de a 

deveni activi politic pentru interesele lor comune.  

 

Educaţia politică transnaţională în exemplul „Quali2move“ 

În această ultimă parte voi da un exemplu de o astfel de formă de educaţie politică transnaţională. Acest concept a 

stat la baza proiectului UE „Quali2move“. Proiectele europene se materializează în spaţiul politic transnaţional 

experimental şi educaţional.   

Noţiunea lărgită de politică a muncii  

În cele prezentate mai sus am încercat să promovez înţelesul mai profund al muncii, educaţiei şi a politicii care se 

raportează la acestea. În proiectul european „Quali2move“ intitulat „Dezvoltarea şi răspândirea unei capacităţi 

de înţelegere a educaţiei în spiritul politicii muncii în Europa“ „munca“, „educaţia“ şi „politica“ au fost raportate 

pe această bază unele la altele şi analizate prin perspectiva politicii actuale a muncii şi a educaţiei. Termenul nostru 

de „politică a muncii“ se raporta în acest context nu doar la „relaţiile industriale“ ale partenerilor sociali, la politica 

pieţei muncii, respectiv la politica europeană a forţei de muncă ci, mai mult, transcende semnificaţia de până acum a 

„politicii muncii“. Termenul nostru de „politică a muncii“ îşi pune întrebarea fundamentală a determinării muncii la 

începutul consideraţiilor politice şi prin urmare teoretico-educative şi caută să înţeleagă câtă importanţă ii alocăm 

muncii ca necesitate umană de bază. Acest consens transnaţional fundamental privind „munca“ face posibil 

discernământul politic comun relativ la „politicile muncii“ foarte diferite de la naţiune la naţiune şi la intenţiile, 

programele şi formele programelor corespunzătoare de educare.   

Temele concrete dezbătute aici de noi sunt marcate de discursurile politice din prezent. Pe de o parte se punea 

problema „competenţelor“, care au rolul de a structura în comun o piaţă europeană a muncii (în sens lărgit), a 

„mobilităţii“ angajaţilor şi, nu în ultimul rând, a „comprehensiunii educaţiei în spiritul politicii muncii din Europa“, 

care trebuie privită din perspectiva sindicatelor.   

Partenerii de proiect din opt ţări au sesizat imediat că noţiunile precum  „competenţe“, „mobilitate“, „educaţie“ şi 

„dimesniune europeană“ pot avea o multitudine de semnificaţii. Căci cele mai diversificate situaţii culturale, istorice 

şi politice se integrează în contextul naţional odată cu apariţia noţiunilor în cadrul proceselor comunicative. 

Discursurile europene din ziua de astăzi completează subînţelesul noţiunilor centrale sau chiar îl modifică. Ca 

exemplu în acest sens amintim dezbaterea deja menţionată despre „Civic Education“ şi „Active Citizenship“. 



Definiţia stă prin urmare la începutul oricărui proiect european productiv. “Mobilitatea” era o noţiune centrală a 

moţiunii pentru proiect. În acest exemplu doresc să fac un scurt sumar al discuţiilor din cadrul proiectului. 

Chiar şi în context naţional punctele de vedere şi semnificaţiile acestei noţiuni sunt diferite, astfel încât se pune 

întrebarea ce înseamnă „mobilitate“ în situaţia în care europenilor le este pretinsă această calitate care trebuie 

dobândită prin educaţie. Este oare scenariul râvnit al unei pieţe europene libere a muncii atunci când inginera din 

Suedia e ademenită în Spania cu o slujbă de vis sau îngrijitorul grec de persoane vârstnice în Franţa, respectiv când 

persoane instruite şi vorbitoare de multe limbi îşi mută domiciliul şi centrul existenţei după chef sau din curiozitate? 

Situaţia reală a vieţii şi muncii este departe de astfel de fantezii ale strategilor politici ale politicilor UE. Actuala 

“mobilitate” din perioada crizei dovedeşte acest lucru. Pura desperare a adus în Germania în prima jumătate a anului 

2012 şase mii de greci, unsprezece mii de spanioli şi şase mii de portughezi (în medie cu 70 la sută mai mult decât în 

anul precedent). Această „mobilitate“ reală este determinată de situaţia socio-economică din ţările respective.   

Ca urmare a schimbului de informaţii despre situaţia actuală din ţările lor de origine, partenerii de proiect au ajuns la 

următoarea concluzie: Repertoriul (în cazul nostru englezesc) de noţiuni abstracte relevante pentru noi poate avea 

ca finalitate o comunicare reuşită doar dacă se discută despre condiţiile de muncă şi de viaţă reale la care se 

raportează aceste noţiuni.   

Dezvoltarea sensibilităţii culturale interactive 

Există posibilitatea ca în cadrul proiectelor transnaţionale să aibă loc un schimb sistematic de noţiuni şi să se ia la 

cunoştinţă despre varii aspecte şi situaţii culturale, istorice şi politice la care se referă noţiunile, aici nefiind însă vorba 

explicit de a lua notă de diferenţele culturale. Căci, în caz că nu se analizează aceste diferenţe observate, „învăţatul 

european“ – sub formă de educaţie politică transnaţională - nu are mult de câştigat. Competenţa interculturală nu se 

concretizează doar în cunoaşterea deosebirilor culturale, materializate la rândul lor în înţelegerea importanţei 

diverselor gesturi, de exemplu. Ceea ce ar mai trebui însă dezvoltat este, în opinia mea, sensibilitatea culturală 

interactivă. Căci cultura există în strânsă legătură cu practicile sociale şi cu formele de reprezentare ale acestor 

practici în conştiinţa membrilor grupului (Todorov 2010, p. 43). Cel ce vrea să interacţioneze etico-interuman, 

folositor şi cu succes în contextul transnaţional, ar trebui să dezvolte în special o sensibiliatate pentru legătura dintre 

practicile sociale şi modul de percepere a acestora. Procesele transnaţionale de educaţie politică transcend prin 

urmare schimbul şi cunoaşterea diferenţelor, şi anume exprimând verbal experienţe comparabile şi modul lor de 

interpretare şi analizându-le în comun.  

Percepţiile despre practicile culturale sunt condiţionate cultural – sau mai precis, ele sunt „cultură“, deoarece 

societatea în care ne-am adăpostit şi în care trăim a luat deja anume decizii, astfel că spectrul posibilităţilor de 

gândire şi de acţiune este oarecum limitat. Aceste „restricţii culturale naturale“ instituie paradoxal o securitate a 

acţiunii şi formează fundamentul „libertăţii“ de gândire şi acţiune a omului – există prin urmare de regulă în 

inconştient. „Cultura“ oferă astfel un fond infinit de „potenţial pedagogic“. Căci procesul de dezvoltare individuală şi 

colectivă se desăvârşeşte de exemplu în acceptarea şi respingerea conştientă a aumitor practici sociale condiţionate 

cultural şi a percepţiilor aferente (poate fi de exemplu respingerea conştientă a muzicii de fanfară sau lupta 

dramatică împotriva mutilării organelor genitale feminine şi criticarea modului de gândire aferent). În antagonismul 

şi conflictul conştient dintre determinare şi autodeterminare, respectiv adaptare şi obstinaţie  au loc în cadrul 

anumitor culturi procese de autoînţelegere, luând astfel naştere atât identităţi individuale, cât şi colective.  

Sensibilitatea culturală interactivă poate fi dobândită sistematic în cadrul proceselor pedagogice dacă  în cadrul 

comparării practicilor sociale condiţionate cultural se ia notă şi se analizează şi  percepţiile aferente, acestea urmând 

a se pune în relaţie cu propriile percepţii despre practicile sociale similare. Particularitatea procesului pedagogic din 

cadrul educaţiei transnaţionale este prin urmare autoînţelegerea prin întelegerea celuilalt. Cu alte cuvinte: 



cunoscându-i bine pe ceilalţi te poţi cunoaşte bine pe tine însuţi.   

Un aspect central al studiului transnaţional şi intercultural este prin urmare un proces special de formare  în comun a 

conceptului.
6

 În proiectul „Quali2move“acest proces a fost structurat în trei paşi. În primul pas s-a prezentat şi s-a 

clasat practica sindicalistă a educaţiei (starea generală a educaţiei sindicaliste, autoînţelegere, obiective, valori, 

subiecte, programe, metode, competenţe transnaţionale), utilizându-se atât noţiuni identice, cât şi diferite. 

Noţiunile cu rol evident hotărâtor pentru domeniul educaţiei sindicaliste au fost apoi sumarizate în pasul al doilea şi 

evaluate în funcţie de relevanţa comună. Grupurile au identificat şi au descris noţiunile din capacitatea de înţelegere 

a naţiunii respective. În al treilea pas, membrii grupurilor se roteau la fiecare întrunire, astfel încât era posibilă 

analizarea percepţiei asupra practicii sindicaliste respective de formare. Au fost apoi reanalizate şi detaliate 

contextele practicii, fiind aplicate noţiunile şi tematizate explicit punctele de vedere cu privire la practicile sociale.  

Din acest schimb de noţiuni şi de contexte şi situaţii concrete de viaţă şi de muncă au rezultat noţiuni generale 

comune. Buna pătrundere a practicilor a încărcat noţiunile iniţial relativ nedefinite – pe motiv de apartenenţă la 

diverse culturi - cu semnificaţii separate.
7

  

Noţiunile „muncă“, „educaţie“ şi „politică“ au fost redeterminate prin extindere. Aceste redeterminări formează 

noua bază a viitoarelor acţiuni comune şi solidare, precum programe comune de educare sau colaborare în cadrul 

societăţilor multinaţionale. Activitatea economică, viaţa şi munca cotidiană a europenilor este poarta spre 

diversitatea culturală a Europei, iar interesul unuia pentru celălalt este cheia acestei porţi. Conceptul de educaţie 

politică transnaţională a generat o sensibilitate culturală interactivă eficientă în practică, care la rândul ei poate 

contribui la redeterminarea noţiunilor de competenţă interculturală, cele care iau drept fundament abordarea 

problemei împărtăşirii cognitive a cunoştinţelor.  

Conceptele şi metodele, rezultat al proiectului „Quali2move“, vă stau acum la dispoziţie. Au importanţă deosebită 

pentru dezvoltarea şi europenizarea educaţiei sindicaliste şi nu numai a ei. În contextul actualei crize europene 

aceste rezultate ale proiectului reprezintă o bază importantă pentru progresul „învăţatului european“ din şcoli şi din 

cadrul programelor extraşcolare de formare a tinerilor şi adulţilor către o “educaţie politică transnaţională” 

europeană eficientă în practică.  

                                                             

6 Partenerii de proiect au decis de comun acord să ţină cele patru seminarii (în Germania, Irlanda, Turcia şi Polonia) în limba  engleză. Doar discursul final a 

fost tradus. Pentru comunicare a fost necesar desigur mai mult timp. Odată înţelese fiind noţiunile principale, comunicarea a devenit mai directă deoarece 

gesturile şi mimica au fost percepute în context şi comparate cu cele personale, ceea ce a generat pe de o parte întrebări din partea auditorilor, pe de altă 

parte o sensibilitate crescută faţă de deosebirile dintre semnificaţia gesturilor şi mimicii.   

 

7 Din punct de vedere metodologic, acest procedeu se bazează pe aspectele centrale ale pragmatismului filizofic. Pe de o parte maxima pragmatică a lui Charles 

Sanders Peirce, care relaţionează semnificaţia noţiunii cu efectul practic relevant al utilizării acestei noţiuni. Conform Helmut Pape, maxima pragmatică este 

concepută ca o regulă metodică, care are rolul de a mări claritatea gândurilor noastre. El spune: "Gândeşte-te care din efectele cu semnificaţie practică, din 

fericire, le putem aloca mental obiectului noţiunii noastre " (Peirce citat după H. Pape 2007). Pe de altă parte, maxima pragmatică a avut mare influenţă şi 

asupra lui John Dewey (Kehrbaum 2009, p. 75 ff.), conform căruia o situaţie este un întreg contextual care relaţionează obiectele cu evenimentele şi le 

transformă în obiectul experienţei şi al discernământului (vezi Pape 2009). În cadrul acestui proces se determină, respectiv se redetermină obiectele şi 

evenimentele şi relaţiile dintre ele.  
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