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Prefață

Crizele ilustrează întotdeauna nevoia de învățare socială. În 
acest sens valoarea ridicată a educației este de necontestat 
atunci când vine vorba de ieşirea Europei din criză. Deși nu este 
clar încă ce concluzii pot fi trase din criză și ce educație poate 
ajuta la ieșirea din criză, credem că un public european critic 
trebuie să însoțească strategiile de a depăși criza. Dezvoltarea 
educației în acest sens și inițierea unei schimbări solidare de 
curs in Europa a fost sarcina proiectului Quali2move.

Strategiile de gestionare a crizelor politice
În mijlocul celei mai grave crize economice din Europa 
modernă, cu respingeri sociale diferite în statele membre 
afectate, Consiliului European din iunie 2010 a stabilit noua 
strategie Europa 2020, care să arate calea europeană viitoare.  
Astfel a fost înlocuită strategia de la Lisabona din anul 2010, 
care a avut drept scop “a face Europa drept cel mai competi-
tive şi dinamic spaţiu economic bazată pe ştiinţă din lume”1  
pentru Europa. Statele membre ale Uniunii Europene ar fi 
trebuit deci ca până în 2010 să atingă o “creștere economică 
durabilă cu locuri de muncă mai multe și mai bune și o mai 
mare coeziune socială” (ibid.).

Acest obiectiv s-a dovedit a fi o declaraţie de intenţii optimistă, 
care a redus întreaga dezvoltare viitoare a sistemului politic 
european la o analiza economică strânsă și Europa astfel la 
un “model de afaceri”. Criza actuală arată că, deşi există o 
predominanță de principii economice, cele sociale sunt ne-
gljate, iar structurarea politică se poate dezvolta cu greu.

Dacă ne uităm astăzi la Europa noastră, vom vedea șomajul 
extrem de ridicat în rândul tinerilor, diferențe sociale în 
creștere din cadrul statelor membre, bariere în calea accesu-
lui la educație, oameni care trăiesc pe stradă, pentru că ei nu 
mai pot plăti pentru casa lor, şi directori financiari care după o 
perioadă scurtă de prudenta scot dopuri de șampanie din nou. 

1 http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_de.htm

Democrația are nevoie de o voință a poporului
Economia trebuie să fie mijloc pentru atingerea unui scop de 
dezvoltăre socială a unei comunități. Condiția politică a com-
paniilor este, prin urmare, evaluarea a cât de drept şi social 
se desfășoară economia în contextul proceselor democratice 
globale. Istoricul olandez Geert Mak spune: 

“Cel mai important lucru este faptul că în Europa, politi-
ca și democrația sunt din nou în centru.” 

 (Mak 2012,S. 142)

Pentru a ieși din șoc și din rigiditatea de acțiune a Europei, 
continuă Mak (ibid.), “trebuie ca noi, cetăţeni europeni, să 
vrem ceva - și asta este, de asemenea, o parte din problema, 
pentru ca am uitat de fapt acest lucru.”

Astfel descrie Mak cu exactitate punctul de pornire și tema 
proiectului “Quali2move”. Este vorba despre întrebarea cum 
poate fi stimulată o conștiinţă socială europeană prin interme-
diul educației care nu numai ne încurajează pe noi, europenii, 
şi face posibilă evaluarea cauzelor crizei și a trage concluzii 
corecte din aceasta, ci şi de asemenea de a găsi căi solidare 
pe care putem merge împreună în viitorul Europei.

Mediul de lucru și de viață ca bază pentru 
învățarea democratică în Europa 
Aceste trasee nu trebuie să fie recreate, ele sunt de mult timp 
disponibile: educația sindicală în Europa este legată de la 
începutul industrializării de experiențele directe zilnice de 
muncă și de viață lumea a europenilor și configurează de peste 
o sută de ani condițiile sociale reale ale oamenilor.

În dezbaterile europene referitoare la experiența de învățare 
democratică aceste experienţe sunt  adesea trecute cu vederea 
sau înlăturate. Împreună cu conținut dovedit practic, metode, 
concepte și instrumente care formează o bogăție nemăsurată 
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educațional care este de o importanță fundamentală în 
depășirea crizei în Europa. Aici vedem cheia pentru integrarea 
europeană, care poate fi doar o integrare economică, socială 
și politică. Numai printr-o politică care implică pe deplin per-
soane în proiectarea acestei sarcini de integrare, se poate 
introduce o solidaritate de schimbare europeană, desigur, 
într-o economie globală, durabilă și socială, așa cum este 
prevăzută în noua strategie Europa 2020.

Strategia Europa 2020 este “creșterea” în centru, care ar tre-
bui să fie “inteligentă, durabilă și integrativă” . Acesta este 
un program de mobilitate a tinerilor (mișcarea de tineret ) și 
politicienii 

“au recunoscut la nivel european [...] că educația și formarea 
pentru dezvoltarea societății actuale bazate pe cunoaștere și 
economie sunt esențiale” . De aceea “Strategia UE [...] pune ac-
centul pe cooperarea între țări și învățarea reciprocă” (ibidem). 

Formarea autodeterminării, participarea și soli-
daritatea în Europa
În cadrul proiectului “Quali2move” partenerii din șapte țări 
europene au pus în general accentul pe aspectele sociale 
și politice a învăţării solidare. Scopul a fost de a prezenta 
cunoștințe și experiență într-un spațiu transnațional, în sco-
pul de a dezvolta un model comun european de educație 
democratică și solidară. În acest sens au fost luate în consi-
derare aspecte ale comunității de muncă, educație și sociale 
într-o dimensiune europeană și de acțiune.

Rezultatele prezentate în acest manual ale proiectului 
“Quali2move” se leagă astfel de obiectivele Strategiei Europa 
2020. Dacă aceste obiective sunt atinse la nivel european 
și național, rezultatele actuale ale proiectului trebuie luate 
în considerare. Rezultatele sunt, de asemenea, utile pentru 
a dezvolta în mod explicit, în afară de educația și formarea 
profesională, învățarea politică ca bază a unei dezvoltări 
democratice completă a strategiei Europa 2020. Educația 
politică ca bază a unei  dezvoltări participative a unui stat 
democratic în Europa, trebuie să fie dezvoltată în viitor mult 
mai mult transnațional. Numai aşa se pot găsi moduri dura-
bile social de ieșire din criza din Europa și poate fi depășit 
deficitul democratic European printr-o identitate practică și 
eficientă în sfera publică europeană.  
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Introducere

Promovarea judecăţii critice politice și o conștientizare 
socială economică sunt obiective-cheie ale educației sin-
dicale tradiționale. Aici educația sindicală este adiacentă 
la experiențele de zi cu zi ale cursanților. În același timp, 
mișcarea sindicală se bazează din punct de vedere istoric pe o 
identitate transnațională. Educaţia sindicală poate aduce, prin 
urmare, o contribuție importantă și necesară pentru pregătirea 
unei sfere publice europene și, astfel, a unei identităţi euro-
peane.

Cu toate acestea există necesitatea de a dezvolta o dimensiu-
ne europeană a educaţiei sindicale. O provocare cheie pentru 
europenizarea educaţiei sindicale constă în faptul că ofertele 
și instituţiile care sprijină educaţia sindicală sunt ancorate la 
nivel național, regional, sectorial și local. Într-adevăr Institutul 
European al Sindicatelor ETUI-REHS oferă din ce în ce oferte 
europene pentru funcționarii sindicali, care sunt axate pe 
europenizarea educaţiei sindicale a personalului sindical. 
Cu toate acestea se deosebesc ofertele cantitativ mai neim-
portante a instituţiilor de educaţie sindicală din statele mem-
bre ale UE, care diferă încă fundamental în ceea ce privește 
înțelegerea de bază respectiv a educației și a metodelor de 
conținut și de predare bazate pe tradiții istorice diferite, di-
feritele organisme reprezentative și obiective educaționale 
diferite, astfel încât există o nevoie fundamentală de acțiune 
cu privire la europenizarea educaţiei sindicale (Bridgford / 
Stirling 2007).

Această provocare au preluat-o zece sindicate instituţii de 
educaţie sindicală din șapte țări din UE, de la nivel europe-
an, precum și Turcia, în cadrul programului derulat de UE 
Relaţii de muncă și dialog social  proiect promovat de IG Metall 
Quali2move – Dezvoltarea și difuzarea unei concepţii de for-
mare a forței de muncă politică în Europa. În cadrul a cinci 
workshop-uri și faze de lucru intermediare, reprezentanţii 
instituţiilor și sindicatelor au avut un schimb intens despre 
înțelegerea lor de educație și au dezvoltat pe această bază 

o abordare europeană comună a educației, a obiectivelor 
educaționale, a conținutului și metodelor adecvate pentru 
promovarea unei identităţi europene a elevului și o judecată 
critică politică și, astfel, să contribuie la o conștiință socială 
bazată pe o sferă publică democratică. 

În rezultatele proiectului au fost incluse tradiții educaționale 
diferite, obiectivele și metodele din șapte țări ale UE, Turcia 
și de la nivel european. Acestea oferă o bază bună pentru 
dezvoltarea în continuare a unei înțelegeri sindicale europene 
și a conceptului de educaţie politică.

În acest volum sunt prezentate rezultatele proiectului și re-
alizarea acestuia. Manualul nu este conceput doar pentru a 
permite instituţiilor de formare și cursanților să participe la 
schimbul intensiv de diversitate a tradițiilor și culturilor de 
educaţie sindicală în Europa. Acesta ar trebui să servească, 
de asemenea, şi ca un stimulent și orientare pentru instituțiile 
de învățământ din alte țări europene, să se gândească la 
o înțelegere comună a educaţiei europene politice și să se 
implice în mod activ în dezvoltarea (în continuare) a acestei 
înțelegeri educaționale, contribuind cu propriile lor obiective 
educaționale respective – tradiții, culturi și practici. Pentru că 
la fel cum Europa prosperă pe diversitatea culturală a țărilor 
sale, o educație politică în Europa trebuie să ia în considerare 
diversitatea vieții de zi cu zi și experiențele educaționale ale 
celor care învaţă în Europa. În cele din urmă manualul servește 
de asemenea ca un instrument pentru punerea în aplicare 
a programelor de formare profesională, deoarece combină 
concepte educaționale și metode care sunt adecvate pentru 
o educație politică într-un context european.

Manualul este împărțit în trei părți, fiind precedat de rezulta-
tul central al proiectului: o declarație comună a partenerilor 
de proiect, care prezintă o înțelegere comună cu privire la 
obiectivele educaționale, provocări, conținut și metode (ca-
pitolul 1). Apoi urmează întro a doua parte reflecții teoretice 
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cu privire la provocările și cerințele pentru educație politică în 
Europa: Oskar Negt analizează actuala criză din Europa într-un 
context mai larg al semnificației și derivă din ea  cerințele de 
acțiune în domeniul educației și a sindicatelor (Capitolul 2). 
Adam Ostolski a interpretat criza europeană din perspectiva 
poloneză și prezintă opțiunile posibile de acțiune (capitolul 
3). Ambele contribuții se bazează pe prelegerile oamenilor 
de ştiinţă din cadrul evenimentului final al proiectului de la 
Berlin. Tom Kehrbaum analizează relația dintre educație și 
gestionarea crizelor dintr-o perspectivă istoric-intelectuală și 
derivă de aici o bază pentru procesele de învâţare a educaţiei 
politice transnaționale (secțiunea 4). Christine Zeuner prezintă 
concepte diferite de educație politică, bazate pe concepte dife-
rite de cetăţenie, și introduce dimensiunile cheie și aspectele 
relevante pentru conceptualizarea educației politice. Această 
grilă a fost folosită în proiect ca bază pentru dezvoltarea 
abordării europene a educației(capitolul 5).

A treia secțiune cuprinde principalele rezultate ale proiectului. 
Martin Roggenkamp prezintă pentru prima dată conceptul 
proiectului și dezvoltarea cooperării (capitolul 6). Un rezultat 
important al proiectului a fost analiza comparativă a diferitelor 
abordari educaţionale ale partenerilor de proiect, bazat pe 
schimbul dintre instituțiile de învățământ din cadrul proiectu-
lui. Această comparație a activităților de educaţie sindicală din 
Europa va fi, de asemenea, prezentată de Martin Roggenkamp 
(cap. 8). Educația politică europeană are dreptul de a se dez-
volta după posibilităţi într-un context transnațional, inter-
cultural. Acest lucru duce la cerinte ridicate privind metodele 
educaționale. În cadrul proiectului, prin urmare, au fost dez-
voltate și testate  metode specifice de instruire, care sunt 
potrivite pentru educația interculturală politica. Acestea sunt 
prezentate în capitolele 7 de către Fernando Benavente și 
Clemens Korte. În cadrul proiectului s-a demonstrat că tocmai 
în domeniul educației există puţini termeni comuni în diferite 
limbi. Pentru schimburile între instituțiile de învățământ a fost 

prin urmare  necesar să se definească în comun concepte cheie 
educaționale. De aici a rezultat un mic glosar de educație, care 
este prezentat în capitolul 9. În cele din urmă au fost încercate 
în cadrul proiectului o serie de metode de educație generală 
interculturale, care au fost în final alcătuite pentru a le pune 
la dispoziţie altor instituții de învățământ pentru punerea în 
aplicare a cursurilor de educație interculturală. 
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Sindicate şi facilităţile lor de educaţie din opt ţări s-au alăturat 
în cardul proiectului european Quali2Move pentru perioada 
2011-2012, învăţământul sindical luând o nouă dimensiune 
europeană. Partenerii au fost susţinuţi de către Departamentul 
pentru Învăţământ al Institutului Sindical European (ETUI), 
care joacă un rol esenţial în  consolidarea cunoştinţelor, a 
competenţelor şi a identităţii mişcării sindicale europene. 

În baza Declaraţiei cu privire la educaţie şi formare 
profesională din cardul Proiectului Newton 1, partenerii proi-
ectului Quali2Move2 au elaborat baze şi obiective comune 
pentru educaţia politică sindicală. Subsemnaţii fac apel la sin-
dicatele europene şi la instituţiile care finanţează educaţia să 
sprijine şi să implementeze această strategie pentru educaţie 
în activitatea lor educaţională din cadrul posibilităţilor lor, 
ţinând în acelaşi timp cont de contextul lor cultural, istoric 
şi socio-politic. 

Democratizarea Europei prin promovarea 
participării şii implicării
Educaţia sindicală este un pilon important al educaţiei tinerilor şi 
adulţilor. În majoritatea ţărilor europene are o tradiţie puternică 
de suplimentare organizată de sine şi orientată spre interese a 
sistemului educaţional general. Educaţia sindicală are ca obiec-
tiv stimularea participării angajaţilor prin încurajarea implicării 
lor în companiile şi societăţile lor. În acest scop, sindicatele şi 
partenerii lor educaţionali dezvoltă programe de educaţie care 
merg dincolo de acelea oferite de sistemul formal de educaţie. 
Acestea au ca scop încurajarea competenţelor oamenilor în ex-
aminarea critică, precum şi învăţarea curajului şi a încrederii 
în sine, pentru a putea modela dezvoltarea companiilor şi a 
societăţii într-o  manieră marcată de solidaritate.

1 www.newton-project.eu 

2 www.quali2move.eu

Educaţia generală este este o condiţie indispensabilă 
pentru implicarea socială şi politică, precum şi parti-
ciparea în companii, piaţa muncii, societate, politică şi 
sisteme educaţionale. Din acest motiv, educaţia sindicală 
construieşte pe aceste principii, promovând implicarea 
în aceste domenii. Prin programele educaţionale şi prin 
eforturile de a dezvolta abilităţi, educaţia sindicală caută să 
lupte împotriva injustiţiei sociale şi să asigure participarea 
şi co-determinarea. În acest mod, deschide oportunităţi 
pentru procesele de democratizare transnaţională din 
Europa.

Solidaritatea: un principiu-cheie în educaţie
Dezvoltarea sistemelor educaţionale în Europa suferă din 
cazul raţionalizărilor în resurse financiare şi a constrângerilor 
privitoare la accesul la programe educaţionale. Privatizarea 
şi reglementările politice în domeniul educaţiei produc în 
acelaşi timp inegalităţi în educaţie. Competiţia între elevi 
este în creştere, împiedicând învăţarea comportamentului 
de cooperare bazat pe principiul solidarităţii, ca fundament 
al democraţiei. 

În acelaşi timp, competiţia care exclude persoanele din 
contextul ocupaţional şi social reprezintă, de asemenea, o 
ameninţare la adrese democraţiei şi împiedică solidaritatea. 
Aceste procese trebuie oprite şi schimbate radical dacă dorim 
să creăm o societate democratică. Educaţia şi angajamen-
tul civic reprezintă mai mult decât să facem oameni apţi de 
angajare. Privim economia şi problemele sociale ca fiind in-
terconectate, cu participarea şi implicarea promovând în pri-
mul rând comunitatea politică, şi în al doilea rând stimulând 
dezvoltarea culturală şi personală a oamenilor în baza unei 
conştiinţe sociale. Educaţia sindicală promovează cooperarea 
în loc de competiţie în educaţie de ani de zile, încurajând ast-
fel acţiunea democratică în zonele sociale care se extind în 

Capitolul 1
Declaraţie de intenţie pentru un sindicat transnaţional al educaţie în Europa
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prezent la nivel transnaţional. Acesta este motivul pentru ac-
tuala criză din Europa, subliniază rolul important al educaţiei 
sindicale ca un element al învăţământului non-şcolar şi al 
formării continue în Europa.

Educaţia sindicală este bazată pe principiul cooperării 
şi promovează solidaritatea ca valoare fundamentală 
reflectată în teoria şi practica proceselor de învăţare. 
Conştientizarea intereselor comune economice şi sociale 
este promovată într-un proces practic de învăţare în comun. 
Aceasta formează fundamentele pentru acţiunile bazate 
pe solidaritate. În termeni conceptuali şi metodologi-
ci, educaţia sindicală urmează o abordare orientată pe 
subiect care diferă de practică în zona de pură transmitere 
a cunoaşterii şi determină participanţii să devină subiecţi 
de învăţare activi şi sociali. Metodele permit procese de 
învăţare independente prin discuţii în comun şi procese 
de descoperire.

Abordarea educaţională critică
Europa politico-instituţională, precum şi corporaţiile 
multinaţionale iau decizii care au un impact major asupra 
condiţiilor de muncă şi de trai ale europenilor din diversele 
lor ţări. Pentru a împiedica consecinţe negative dramatice 
pentru populaţie, aşa cum avem în prezent, de exemplu, 
în Grecia, Spania, Portugalia, Irlanda şi Italia, avem nevoie 
de un public critic, care sa nu fie limitat la luptele politice 
de la nivel naţional, ci mai degrabă să deschidă discuţii 
transnaţionale. Prin urmare, criza multifaţetată care a cuprins 
Europa ne dezvăluie o nevoie de educaţie orientată pe angajat. 
O conştientizare critică comună pentru dezvoltarea politică 
şi economică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european 
trebuie să fie promovată prin educaţie. 

Educaţia sindicală este, prin urmare, bazată pe o aborda-
re critică. Mecanismele conducerii sunt analizate dintr-o 
perspectivă critică, permiţând participanţilor să analize-

ze evoluţia socială şi modele dominante de interpretare 
dintr-un unghi critic, iar apoi să pună concluziile obţinute 
în practică . Respectul pentru diferitele moduri de gândire 
reprezintă baza interacţiunii umane. Abordarea critică a 
educaţiei se dezvoltă pe ideile şi valorile exprimate de 
noţiunile de solidaritate, democraţie, egalitate, justiţie 
socială şi echitate. Conţinutul şi metodele utilizate în pro-
cesul educativ se bazează pe aceste valori.

Dezvoltarea politică şi socială în Europa prin pro-
movarea unei identităţi europene
Sindicatele din Europa trebuie să modeleze procesele de de-
mocratizare transnaţională, în scopul de a dezvolta uniunea 
politică şi socială, pe lângă baza sa fiscală şi economică. 
Prin intermediul activităţilor lor educaţionale, aceste aduc o 
schimbare de curs în direcţia unei Europe bazate pe noţiunea 
de solidaritate. Quali2Move face paşi importanţi în această 
direcţie, prin apelurile sale pentru o înţelegere comună a 
educaţiei sindicale şi a dezvoltării iniţiale a conţinutului, 
strategiilor şi metodelor comune. 

La bazele acestei înţelegeri comune a educaţiei, semna-
tarii îşi asumă prin prezenta obligaţia de a dezvolta o 
conştiinţă socială europeană din partea angajaţilor şi a 
reprezentanţilor intereselor acestora, precum şi competenţe 
de acţiune corespunzătoare în cadrul capacităţilor lor. 
Obiectivul acestui proces social de educaţie este de a 
produce o identitate practica europeană eficientă în rân-
dul angajaţilor în ceea ce priveşte realităţile de lucru şi 
de trai – o identitate care să fie bazată pe o înţelegere şi 
recunoaştere a intereselor comune economice, sociale, 
ocupaţionale, personale şi culturale.
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Sindicatele semnatare vor iniţia proiecte ce vor promova 
schimbul, discuţiile şi diseminarea ulterioară a acestor prin-
cipii care stau la baza educaţiei sindicale, pentru a aduce 
o schimbare în politici şi pentru a crea o Europă bazată pe 
solidaritate, echitate şi justiţie socială.

Berlin, 29 Noiembrie 2012

Semnatarii:

Berufsfortbildungswerk (bfw), Germania 

Birleşik Metal İş, Turcia  

Cartel ALFA, România  

Industriall (European Trade Union), EU  

European Trade Union Institute (ETUI), EU  

IG Metall, Germania

Institute for the Development of Employees 
Advancement Services (IDEAS), Irlanda

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), 
Spania

Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB), Austria

Unification of Lithuanian Metalworkers‘ Trade Unions 
(Litmetal), Lituania

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), Polonia
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Sunt oarecum stânjenit acum când vă vorbesc. Pentru că nu 
am fost implicat nici activ, nici pasiv în proiect. Motiv pentru 
care am fost surprins şi totodată onorat că m-aţi rugat pe mine 
să rsostesc câteva cuvinte despre un proiect pe care nu-l cu-
nosc prea detaliat. Doresc să profit de această ocazie pentru 
a continua şirul aprecierilor despre Europa. 

În ce situaţie de criză ne aflăm? Suntem de fapt într-o situaţie 
de criză? Discuţiile mele cu nenumăraţi manageri şi persoane 
din pătura de mijloc duc inevitabil la aceeaşi întrebare: tu 
aduci tot mereu vorba despre criză, noi o vedem altfel, mai 
ales în Germania nu e aşa cum susţii tu. Avem un excedent de 
100 miliarde euro, un excedent de export, circulaţia mărfurilor 
funcţionează în linii mari. Conjunctura economică a Europei, 
şi cu siguranţă cea a statelor din centrul Europei, este foarte 
favorabilă. 

Ce este prin urmare criza? Eu personal consider că situaţia 
socială este una care mizează mult pe rupturi existente şi pe 
relaţii degradate. Iar când spun relaţii degradate mă refer la 
faptul că această perioadă de 20 de ani a neoliberalismului – 
este ceea ce  ne aşteaptă de fapt -  a avut drept rezultat faptul 
că oamenii, prinşi în valul acestor impulsuri de individualizare, 
au depreciat chiar şi noţiunea de comunitate. Probabil că ideea 
de comunitate şi grija pentru comunitate nu este anihilată în 
subiect, cu siguranţă însă este deteriorată. Iar problema legată 
de măsura în care sunt de fapt responsabil faţă de această 
comunitate câştigă tot mai mult în importanţă, devansând-o, 
în opinia mea, chiar şi pe cea a importanţei muncii de forma-
re. Putem desigur spune că multe lucruri care au tangenţă cu 
această comunitate se rezolvă pe căi secundare, prin volun-
tariat de exemplu. În universităţile germane, jumătate din 
personal face muncă voluntară, nu este remunerat. Fără să 
menţionăm faptul că îngrijirea vârstnicilor, protecţia mediului 
nu este un canon oficial al activităţilor acestei comunităţi, sunt 
activităţi externalizate prin urmare, voluntare.  

Vreau să definesc succint ce înţeleg eu prin criză. Sunt de 
părere că suntem într-o situaţie de criză în care vechile valori, 
norme, cerinţe nu mai pot fi acceptate automat, prin urma-
re transmiterea lor către noua generaţie este anevoioasă, 
iar noile valori, noile norme nu există încă, suntem încă în 
căutarea lor. Suntem într-o permanentă căutare după noi căi, 
după noi dotări în oraşe, după noi responsabilităţi – chiar şi 
a individului faţă de ceilalţi şi faţă de comunitate, o căutare 
pe care eu o numesc o criză de eroziune culturală. Vechile 
loialităţi faţă de partide nu mai sunt garantate. Nici un par-
tid din Europa nu se mai poate baza în alegeri pe clientela 
consacrată. În Germania e evident cum piraţii se impun peste 
noapte cu peste 10 la sută şi cum dispar apoi la fel de repe-
de; o reţea de relaţii de scurtă durată în care sunt implicate 
loialităţile.  

Dar ce înseamnă pentru Europa situaţia în care vechile relaţii, 
vechile valori nu mai sunt acceptate necondiţionat, când al-
tele noi nu există şi mişcarea de căutare în acest sens este în 
toi? Care de altfel se documentează chiar şi când Papa apare 
în public. Şi oamenii gândesc subit că el este deţinătorul 
adevărului. Iar nonsensurile rostite de unii Papi nu sunt afec-
tate în nici un fel de conjunctura în care individul este în 
căutarea unor asemenea angajamente de adevăr şi siguranţă. 
Pe de altă parte, relaţiile deteriorate nu degradează şi nevoia 

Europa în criză?
Manuscrisul prelegerii cu ocazia ceremoniei de închidere a proiectului din 29 Noiembrie 2012 la Berlin
Oskar Negt

Capitolul 2
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de relaţii. Iar în cele mai multe cazuri nevoia de relaţii nu 
urmăreşte din nefericire promovarea unei structuri demo-
cratice a societăţii, ci ia şi calea dezvoltăriilor extremismului 
de stânga, în care se promite adevăr şi securitate, care oferă 
adevărul simplu, camaraderie, invitaţii etc., care oferă relaţii 
de viaţă nedemocratice.  

De accea susţin că democraţia este singura ordine socială 
instituită de stat care trebuie învăţată. Restul constituţiilor 
ţărilor sunt inutile. Toate practicile autoritare ale acestor 
sisteme urmăresc să nu extindă pe cât posibil procesele 
învăţării. Toate sistemele autoritare, totalitare se dezic de 
ofensiva educaţională, cu alte cuvinte scopul lor este de a 
anihila pe cât posibil puterea de decizie politică a omului. Dar 
ordinea socială democratică e consţientă că există astfle de 
procese de educare. Şi dacă privesc istoria ultimilor 20, 30 
de ani nu pot decât să constat: Sincer, nu s-a mai întâmplat 
până acum ca în timp de pace să se modifice atât de multe. 
Un întreg imperiu s-a prăbuşit. O ordine socială precum cea a 
RDG s-a autonăruit practic. Avem de-a face prin urmare cu un 
ciclu de acţiune de tip istoric. Se pune aici întrebarea: Omul e 
de fapt conştient, realizează oare ce i s-a întâmplat în această 
perioadă? Eu cred că nu. Excedentul de transformări nu a 
pătruns încă prin urmare în subiect, fapt ce duce la creşterea 
cerinţei de procese de formare în context european, şi nu doar 
în culturile naţionale individuale. Avem de-a face cu o situaţie 
declanşată, cu o societate a schimbării, în care conjunctura 
economică poate opera fortificator sau ameliorator, dar care 
nu este unica lor cauză.  

În astfel de situaţii de schimbare socială iau naştere cele mai 
ciudate fenomene – cum ar fi situaţia cu care se confruntă 
sistemului financiar. În condiţii normale, nu ar fi posibil ca 
plusvaloarea socială să se detaşeze într-o oarecare măsură 
de societate. Ea se hrăneşte din această situaţie de criză, în 
care nimeni nu are o directivă clar trasată. Din cele trei miliarde 
de tranzacţii de pe bursele internaţionale, doar cinci procente 

sunt din domeniul producţiei şi a schimbului de mărfuri. Cu 
alte cuvinte, ne confruntăm cu ceea ce Marx numea abstracţia 
reală a banului. Un segment însă, sau mai bine zis un seg-
ment important al plusvalorii economice se desparte într-o 
oarecare măsură de societate. În urmă cu 20, 30 de ani nu ar 
fi fost de imaginat că ar putea exista o asemenea toleranţă 
faţă de această circumstanţă, nici faptul că depăşirea crizei se 
reduce în principiu la a asigura sistemele bancare. Menţionez 
acest lucru doar pentru că eu consider că una din sarcinile 
sindicatelor este să perceapă aceste procese ca atare – ca o 
expresie a unei situaţii deosebite de criză. 

Dacă ceea ce analizez ar fi corect, ar însemna că, în această 
circumstanţă, vremea crizei nu este o vreme a cunoaşterii. De 
regulă, persoanele critice ca mine sunt de părere că o situaţie 
de criză este în acelaşi timp o situaţie a clarificării relaţiilor. 
Din punct de vedere obiectiv însă situaţia e alta: oamenii sunt 
panicaţi, iar lupta de supravieţuire social-darwinistă este 
feroce şi consumatoare de energie în această situaţie dată. 
Probabil că oamenii au nevoie de energiile fundamentale de 
care dispun pentru a face faţă relaţiilor percepute de ei ca 
fiind insuportabile. Cu alte cuvinte, într-o asemenea situaţie 
socială dată, acţionează tocmai mecanismele care fac ca omul 
să se eschiveze, deci în principiu să nu protesteze. Şi dacă 
se întâmplă să protesteze, fie ca el să-şi exprime indignarea. 
Această indignare însă nu are ca rezultat evoluarea lui la grad 
de cetăţean. El rămâne un simplu protestant, iar protestele 
se uită, ca în cazul Stuttgart 21. Există proteste care dăinuie. 
Protestele Gorleben dăinuie.  

În activitatea noastră de educare trebuie prin urmare să ne 
punem întrebarea: Care sunt mecanismele eficiente la nivel 
naţional? Iar dacă acestea nu sunt înţelese şi soluţionate, 
unificarea europeană e dificil de realizat, chiar şi la nivel de 
solidaritate, dacă nu chiar imposibil. Teza mea, pe care am 
încercat să o expun în cartea „Proiect de societate Europa“, 
este că nu putem unifica Europa dacă nu rezolvăm în paralel 
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situaţia de criză, dacă nu găsim căi de depăşire a acestei 
situaţii de criză. 

Prin urmare prin ce se caracterizează această criză? Să 
analizăm de exemplu problema polarizării societăţii. Avem 
de-a face cu  o prăpastie tot mai evidentă între bogaţi şi săraci 
cum nu a mai existat în istorie. Nişte oameni vicleni au calculat 
că acumularea într-o anume pătură mică a societăţii, cumulul 
de bogăţie, este aproximativ egal cu cel din perioada dinaintea 
Revoluţiei Franceze. În acea vreme în mare parte în biserică 
şi în posesia proprietarilor funciari.  Polarizarea are loc în 
planul sărăciei şi a bunăstării în aşa manieră, încât într-una 
din cele mai bogate ordini sociale din lume ca cea a germa-
nilor fiecare al cincilea copil creşte în condiţii de sărăcie. Nu 
trebuie să mergem în Bangladesh sau în Sao Paolo pentru a 
constata acest lucru. Pauperizarea există în centrul social. 
Polarizarea nu este o strategie corectă de soluţionare a crizei. 
Pauperizarea se manifestă în centrul social. Polarizarea este 
o strategie falsă de soluţionare a crizei.  

Polarizarea din sistemul de educaţie este cel de-al doilea plan. 
Ne confruntăm cu problema reducerii mijloacelor financiare 
în şcolile publice şi în sistemele de educaţie, concentrându-
ne în paralel asupra universităţilor de elită şi de excelenţă. 
Avem de-a face cu încă o ironie a istoriei: universităţile de 
elită din Germania nu sunt comparabile cu cele america-
ne, dat fiind că în Statele Unite există un soi de morală a 
sponsorizării care nu există în Germania – un Ackermann nu 
sponsorizează nimic. Cu alte cuvinte, universităţile de elită 
sunt doar simbolic universităţi de elită şi nu trebuie confun-
date cu universităţi precum Princeton, Harvard şi Columbia. 
Sponsorizările universităţii Princeton, lucru constatat personal 
de mine, se ridică la 18 miliarde de dolari. Şi să ţinem cont 
că ea este cea mai mică din aceste universităţi Ivy. Unul din 
cei mai importanţi sponsori, Andrew Carnegie, spunea cân-
dva: „Cel ce moare bogat moare în ruşine“. Suntem datori să 
sponsorizăm, să restituim câte ceva societăţii. Sponsorizarea 

este mai degrabă nepracticată în Europa. De aceea ideea de 
universităţi de excelenţă nu este răspunsul la problema ace-
stei situaţii de polarizare. 

Al doilea mecanism fundamental pe care vreau să-l menţionez 
este cel al flexibilizării, ideologia flexibilizării. Desigur şi ideo-
logia mobilităţii. Cred că am mai amintit faptul că mobilitatea 
este considerată în principiu sinonimă cu eliberarea şi cu 
mondenul. Să nu uităm însă şi de reversul mobilităţii, simţit 
nu doar de emigranţii care din nevoia relaţiilor lor pribegesc 
prin centrul Europei. Are loc totodată şi aşa-numitul fenomen 
de dezrădăcinare a omului, desprinderea lui de solul natal, 
de relaţiile lui ancestrale, de mediul său. Flexibilizarea este 
în acelaşi timp un element de anihilare a identităţii, identitate 
asociată cu acest ataşament faţă de pământul natal. De altfel 
radicalii de dreapta profită mult de această dezrădăcinare, 
aducând noţiunea de patrie din nou pe tapet, şi anume în 
toate ordinele sociale. Iluzia de patrie se întoarce împotriva 
integrării europene, integrare care priveşte aceste măsuri ca 
pe un act de eliberare. 

Richard Sennett are o scurtă lucrare a cărei titlu este tradus 
în germană „Omul flexibil”. Dacă v-aş întreba pe unul dintre 
voi dacă sunteţi flexibili probabil că nimeni nu ar nega, căci 
a nu fi flexibil reprezintă un act de îngustime a minţii şi de 
limitare. Ïnsă titlul original al acestei opere al americanului 
Sennett, operă ce se raportează la relaţiile americane,  este 
„The Corrosion of Character“. Acest titlu nu are prin urmare 
nicidecum o componentă prietenoasă, ci mai degrabă tocmai 
această distrugere a identităţii. Flexibilizarea este în strânsă 
legătură cu fragmentarea locurilor de muncă, ea este într-o 
oarecare măsură arsenalul de fragmentare a omului. Faptul 
că oamenii nu mai pot trăi dintr-un singur salariu şi dintr-
un singur loc de muncă ci trebuie să jongleze, joacă un rol 
important în generarea acestei frici, a fricii existenţiale. Eu 
sunt de părere că materia primă denumită frică ia proporţii 
în societate. Şi când această materie primă ia proporţii, ea 
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devine un pericol ameninţător pentru relaţiile democratice. 

Permiteţi-mi să forţez şi mai mult istoria. Sunt de părere că în 
prezent ne confruntăm cu nevoia de un nou ciclu de învăţare 
al societăţii, al societăţii europene. Iar eu disting trei etape 
ale acestei învăţări, a învăţării în colectivitate. 

Prima etapă este suprimarea contextului feroce şi fatal de 
război şi bande de criminali din Războiul de Treizeci de Ani. 
Să nu uităm că această Europă era o Europă războinică. Prin 
urmare Premiul Nobel pentru procesul de pace atestă în prin-
cipiu doar faptul că timp de 60 de ani nu au existat războaie, 
cu siguranţă o noutate pentru Europa. Acest premiu este însă 
în acelaşi timp un îndemn la a modela Europa în spirit pacifist, 
la a modifica relaţiile în aşa fel încât să nu poată exista acţiuni 
războinice pe diverse planuri. Am studiat cu mare atenţie actul 
Păcii Westfalice, tocmai pentru că era în discuţie acest con-
text fatal al Războiului de Treizeci, în care toţi se combăteau 
reciproc, în care au dispărut toate loialităţile şi tradiţiile şi 
legăturile. Armata suedeză era finanţată de Richelieu, deci 
de o ţară catolică. Era un haos general. Şi s-au demonstrat o 
serie de dezvoltări ale istoriei de drept. Lucru ce trebuie con-
siderat un proces colectiv de învăţare. Toleranţa – noţiunea de 
toleranţă ia naştere aici. Separarea legalităţii de moralitate a 
dus la reprimarea treptată a jurisdicţiei inchizitorii, devenind 
un soi de jurisdicţie acuzatorie – jurisdicţie învinuitoare. Un 
proces de învăţare de mare amploare. 

Al doilea proces de învăţare s-a manifestat după 1945 în di-
verse programe, aşa de exemplu în constituţia italiană din 
1947, care prevedea încă dreptul la muncă, care cuprindea 
reguli de luare în comun a deciziilor – toate aceste lucruri 
convergeau spre acelaşi deziderat: Nu mai trebuie să tolerăm 
magnaţii industriali fără un control democratic. Participare 
la decizii, legi ale comitetului de întreprindere (spre deo-
sebire de legea comitetelor întreprinderii din 1922, care 
avea o altă semnificaţie) – şi demnitate ca norma supremă 

fundamentală a statului. Multe lucruri de după 1945 sunt 
procese ale învăţării, şi anume procese transpartinice. Marii 
europeni Coudenhove-Kalergi, Monnet şi alţii erau conştienţi 
că se avea de-a face într-o anume măsură cu abuzul de putere, 
cu abuzul de putere economică, adică tocmai ce se întâmplase 
în al Treilea Reich şi în alte contexte. Aici se consumă un pro-
ces de învăţare care în rest ar trebui anihilat. Şi sesizez aici 
un mare pericol. În situaţia în care se lichidează statul social 
şi realizările social-statale, se vor lichida întregi procese de 
învăţare. Cred că toţi aceşti trei piloni pe care se sprijină o 
Europă emancipată – şi anume statul de drept, statul social şi 
democraţia – vor avea de suferit dacă unul din ei va fi afectat. 
De aceea vorbim de un proces de învăţare cu o a treia dimen-
siune suplimentară: alături de polarizare şi flexibilizare, în 
plus şi tripartiţia societăţii sub termenul generic de detaşare. 

Am fost de-a dreptul consternat când Alain Touraine spunea că 
nu avem de-a face cu o treime de societate, ci cu o tripartiţie 
a societăţii europene. O treime a populaţiei Europei o duce 
bine, nu simte criza şi este implicată participativ în procese-
le democratice, este integrată, are locuri de muncă şi nu are 
habar de criza clasei muncitoare. Adică prima treime. 

O a doua treime îl reprezintă numărul în continuă creştere a 
relaţiilor de viaţă fragmentate, relaţii la limita precarului (un 
termen care nu sună tocmai rău pentru această pătură socială) 
– cu contracte pe termen scurt, însemnând zădărnicirea 
securităţii planificării relaţiilor de viaţă. Desigur că aceasta 
are repercusiuni pentru întrebarea de a avea copii sau nu, în 
contextul în care nu mai există o siguranţă a locului de muncă. 
Se formează aici temeri specifice. Aceste temeri se manifestă 
în prezent într-o pătură care cu siguranţă este încă în căutarea 
formaţiunii sociale din care face parte. Mă refer aici la clasa 
de mijloc. Nu este însă un lucru de durată. Această situaţie 
precară este una din fluctuaţiile omului şi a căutării, ea putând 
genera relaţii de cu totul altă natură.  
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A treia categorie este armata crescândă a permanenţilor „in-
utili“. Dacă relaţiile de producţie ar rămânea nemodificate, în 
cadrul producţiei de mărfuri raţionalizarea ar fi mecanismul 
care ar înregistra progrese de neoprit. Vom trăi vremuri în care 
în fabricile de automobile nu vor mai exista angajaţi situaţi 
considerată în anii 80 o utopie negativă. Dar în toate contex-
tele aceasta a suferit modificări însemnate în urma robotizării 
şi a apariţiei altor medii digitale. Se pune aici întrebarea: Unde 
sunt oamenii vii, ce fac ei? Vorbim de detaşarea unei treimi a 
societăţii. Aceşti oameni pot fi susţinuţi încă în prezent prin 
garanţii sociale – garanţii sociale limitate, dar le revin totuşi 
o serie de drepturi. În consecinţă: Raportat şi la politica pieţei 
muncii dusă de organizaţiile sindicale, trebuie să acceptăm 
ideea că există o activitate comunitară veritabilă care nu este 
finanţată de piaţă, ci este un produs social – şi care trebuie 
finanţat prin urmare şi de societate. Nu în speranţa că oame-
nii, paznicii de cimitire de exemplu, vor avea într-o bună zi un 
loc de muncă cu normă întreagă. Politica pieţei muncii este 
orientată cu siguranţă spre ideea că integrarea în prima piaţă 
a muncii va avea succes într-un final. Izbândeşte însă tot mai 
dificil, şi nu în ultimul rând datorită creşterii exorbitante a 
productivităţii şi a modificării potenţialelor de raţionalizare 
din toate ramurile industriei. 

Am fost stupefiat că ideea scoaterii Greciei din Uniunea 
Europeană – în fond ideea că nu mai ai nevoie de anumiţi oa-
meni – este preluată acum şi în economie. Ideea că nu ne mai 
sunt necesare anumite ţări şi că trebuie să ne descotorosim de 
ele. Iar agenţiile de rating ne spun că nu mai sunt solvabile. 
Aceasta este o scindare fatală în interiorul Europei. Şi pe cât 
de mult sunt pentru integrarea Turciei într-un anume fel în 
contextul european, pe atât de mult va reprezenta excluderea 
Greciei – dacă se va întâmpla – mai mult decât un act simbolic. 
Toate noţiunile de logică, de tragedie, toţi termenii estetici pro-
vin din contextul grec, italian, roman. Actul eliminării acestor 
ţări, acestor ţări romanice ar însemna nu doar introducerea 

într-o ţară a vechii monede alexandrine ci, mai mult, un atac 
la sufletul Europei. În Europa are loc un proces de distrugere 
şi de detaşare de ţări şi întregi economii – şi de măsurile de 
luat în raport cu Grecia, Italia, Portugalia. Iar restul ţărilor es-
teuropene vor lua şi ele poziţie, nu vor tăcea chitic. Se spune 
că nivelul de trai al simplilor muncitori din Polonia se situează 
la jumătatea celui al muncitorilor greci. Nu ştiu în ce măsură e 
adevărat, dar dacă aşa stă situaţia, polonezii vor da la un mo-
ment dat un semnal şi vor spune că fac parte din Europa şi vor 
întreba de ce nu sunt ajutaţi şi ei. Singura soluţie este un plan 
Marshall. Dacă Europa ne vrea, Europa trebuie să restaureze 
potenţialele productive ale acestor ţări după modelul de după 
1945, respectiv să folosească potenţialele europene în sensul 
unei economii solidare. Vechiul capitalism trebuie reformat. 

Concluzia este că organizaţiile sindicale trebuie să aibă în ve-
dere termenul de solidaritate – s-a menţionat deja aici politica 
salarială. Va fi un proces dificil, ar fi necesar însă o un soi de 
reparaţie solidară dacă vrem ca potenţialele productive ale 
acestor ţări să nu se piardă. Ceea ce se întâmplă în prezent 
poate fi rezumat astfel: Se doreşte restituirea creditelor, în 
acelaşi timp însă se distrug mijloacele de producţie şi clasa 
de mijloc. În această conjunctură, cum ar putea plăti aceste 
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ţări chiar şi dobânzile la credite? Este un proces de distrugere, 
un proces suportabil într-o oarecare măsură pentru societăţile 
comerciale dintr-un mediu capitalist, intolerabil însă pentru 
Europa în totalitatea ei, un proces care mai degrabă distruge 
Europa. Concentraţia atenţiei pe sprijinirea băncilor falimen-
tare distruge Europa, nu salvează ce se mai poate salva. S-ar 
mai putea salva ceva în situaţia în care s-ar formula un pro-
gram de garantare  şi protecţie a culturii şi studiului european, 
după mine chiar de 500 miliarde de euro. Ar fi sustenabil. S-a 
vorbit aici înainte de noţiunea de sustenabilitate.  

Aş dori să caracterizez în continuare consecinţele asupra 
imaginii omului în procesul devenirii. Dacă pe vremea lui 
Pericle am fi întrebat pe cineva care ar fi idealul lui de imagi-
ne a omului, ce ar viza aceasta, ce ar înţelege prin educaţie, 
prin formare, ar fi răspuns spontan că acesta este cetăţeanul 
cetăţii-polis; cetăţeanul căruia îi pasă de bunăstarea urbei 
sale. De aceea cetăţeanul privat de astăzi este de fapt un 
“distrugător de urbe”. Nu întâmplător cuvântul „Idiotes“ – la 
noi relaţionat cu a fi tâmpit -  provenit din greaca veche se 
traduce prin nimic mai mult decât „persoană privată“, care 
în principiu se preocupă doar de afacerile personale. Iar dacă 
am fi întrebat în timpul Renaşterii pe cineva despre imaginea 
ideală a omului, ar fi mizat probabil pe tipul Leonardo: dornic 
de a şti ce este lumea, de a exprima aceasta, de a proiecta. 
E surprinzător câte a făcut Leonardo – chiar şi bicicleta el a 
inventat-o, şi multe alte lucruri care nu au funcţionat, la fel 
vasele de corsari. Nici acestea nu au funcţionat, au existat 
însă ideile, cele care se exprimă aici într-o imagine a omu-
lui. Iar omul humboldian este omul activ ştiinţific, omul cu 
discernământ. 

În prezent ne confruntăm nu în ultimul rând cu reducerea 
ideei de om la fiinţa întreprinzătoare. În limbajul german, dar 
şi în cel englez, apare tot mai des ideea de om întreprinzător, 
ca ideal al epocii contemporane. Ideea provine de la Joseph 
Schumpeter, care spunea că întreprinzător nu este cel ce 

deţine capital, ci cel ce se angajează în ceva, cel activ. Şi 
desigur autonomia aferentă este o autonomie aparentă şi în 
acelaşi timp transparentă. De aceea a doua imagine ideală 
este cea a omului multilateral disponibil. Omul producţiei de 
mărfuri este un om multilateral disponibil, care desigur că, 
din punct de vedere politic, este simpatizantul orientat spre 
performanţă, care reprezintă pentru relaţiile democratice mai 
degrabă un pericol. Aceasta este însă o modificare a imaginii 
omului, imagine co-proiectată ca atare în Procesul Bologna: 
studiu robotizat, acumulare de cunoştinţe, cu alte cuvinte 
lipsa pătrunderii în esenţa problemelor şi a conexiunilor, acu-
mularea pe termen scurt de noţiuni de-abia înţelese ca ideal 
al educaţiei universitare. Căci educaţia în adevăratul sens al 
cuvântului, şi cu siguranţă în sensul în care mi-am însuşit-o eu 
în „Şcoala din Frankfurt“, reprezintă de fapt o înmagazinare, 
o stocare. Nu avem nevoie de nimic din ceea ce ne însuşim 
în prezent, avem nevoie în schimb de puncte de vedere, de 
categorii, noţiuni, aşa cum evident le-aţi şi dezvoltat într-un 
arsenal de categorii – deci concepte şi valori importante. 
Aceasta e adevărata educaţie.  

Cred că e foarte important ca activitatea noastră sindicală de 
educare să depăşească nivelul de instructaj birocratic îngust 
şi limitat, nu fără a neglija însă ceea ce reprezintă cunoştinţele 
birocratice. Cred că este foarte important. A poziţiona ca-
pacitatea de decizie politică într-o oarecare măsură în cen-
trul activităţii educaţionale a sindicatelor este o cerinţă 
fundamentală pentru dezvoltarea unei coeziuni europene, 
în care locuitorii continentului să poată trăi şi din munca vie. 
Importantă însă este şi schimbarea calităţii activităţii sindi-
caliste de educare. Nu e vorba aici exclusiv de acumularea 
de cunoştinţe funcţionale, cu siguranţă însă şi de ea. Avem 
nevoie de această competenţă. Dar în acelaşi timp devine 
tot mai important pentru coeziunea democrată, pentru viaţa 
democratică din Europa ca puterea de decizie politică să fie 
plasată în centrul educaţiei. Iar această putere politică de deci-
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zie are o normă decisivă pentru acea politică de stânga, pentru 
orice formă de conducere care aderă la principiul emancipării 
omului, respectiv la acela al demnităţii. Înfăptuirea demnităţii 
şi asigurarea condiţiilor necesare pentru un trai demn este, în 
opinia mea, o normă determinantă a activităţii sindicaliste de 
educare. Iar eu întrevăd că există şanse foarte mari în Europa 
ca, în actuala situaţie de transformare, să se poată pună pe 
picioare toate aceste procese. Conform Kant, demnitatea nu 
are preţ, cu alte cuvinte nu este înlocuibilă. Kant spunea că 
omul trebuie să-şi transforme raţiunea privată într-o practică 
publică a raţiunii. Şi e deosebit de util s-o utilizeze drept 
normă, pentru că ea este un element important al democraţiei.  

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată.
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Mulțumesc pentru invitație. Îmi face o mare plăcere și o ono-

are să vă vorbesc aici, să mă întâlnesc cu dvs. și să pot vorbi 

despre ceea ce este în prezent cea mai mare provocare cu care 

se confruntă oamenii din Europa, deci și noi.  În ultima vreme 

am de-a face mult cu criza din Uniunea Europeană. Ca jurnalist 

scriu comentarii și articole despre acest subiect, ca sociolog 

și profesor universitar conduc cu o colegă un seminar intitulat 

“Uniunea Europeană – Criză sau nouă deschidere”. Marțea 

aceasta am primit după cursuri un e-mail de la un student. În 

acest e-mail era o singură propoziție: „Doresc numai să adaug 

că seminarul de azi a fost extrem de deprimant”. Sper să nu 

închei prelegerea de astăzi deprimant, deși puțină depresie 

nu strică. Se pot descoperi astfel noi perspective de valoare.

 Vreau să continui prelegerea inspirantă a lui Oskar Negt. Într-

un anumit sens voi vorbi despre aceleași lucruri, dar dintr-o 

perspectivă ușor diferită. Profesorul Negt se concentrează 

pe valori, adică pe ceea ce ar trebui să ne unească. Vreau să 

spun mai multe despre conflicte, adică de ce și cum ar trebui 

să ne despartă. Acest lucru eu consider ca nu contravine 

primei perspective, ci este cealaltă față a aceleiași monede. 

De asemenea, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru tot 

ce ați lucrat aici împreună pentru educația sindicală: diferite 

modele de educație politică în sindicate. Am încercat să leg 

această idee de formarea de sindicate, care este nouă pen-

tru mine, cu povestea mea despre criza Uniunii Europene și 

a șanselor de a o depăși.    

Despre ce voi vorbi? În primul rând, despe ceea ce mi pare 

cel mai important în actuala criză, apoi despre cinci moduri 

posibile de ieșire din această criză. Când spun “posibil” spun, 

atunci este evident că abilitatea de a le descrie în diferite mo-

duri este diferită. Unele sunt mai probabile, altele însă mai  

improbabile. La acest lucru ne vom uita în detaliu. În încheiere 

aș vreau să mă ocup cu rolul sindicatelor resp. cu șansa de a 

prezenta sindicatele pentru Europa.

Pe ce se bazează această criză? Primul lucru pe care ar tre-

bui să îl luăm în considerare este noul caracter al mișcărilor 

naționaliste resp. al simpatiilor naționaliste din Europa. 

Acesta nu este naționalism de modă veche. Acesta nu este 

naționalismul care “a existat întotdeauna aici”, înainte ca 

Europa să înceapă să se unească. Acest nou val de simpa-

tii naționaliste nu este pur și simplu o reacție la integrarea 

europeană, ci este un rezultat al acestei integrări. În acest 

stadiu, în situații de criză și situația politică, în care se strange 

cureaua  (care este un răspuns la această criză), se poate 

spune că noile tendințe naționaliste sunt rodul principal care 

îl produce astăzi o Europă unită pentru noi. Să ne gândim 

la stereotipurile pentru locuitorii din sudul Europei, care se 

răspândesc în țările nordice ale continentului, de exemplu, 

în Germania sau Finlanda. Să ne gândim la resentimentele 

Criza de integrare europeană și luptele sociale
Manuscrisul unei prelegeri cu ocazia ceremoniei de închidere a Proiectului la 29 Noiembrie 2012 la Berlin
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Capitolul 3



Criza de integrare europeană și  luptele sociale

21

anti-germane, care s-au răspândit în sudul Europei, în special 

în Grecia. Să ne gândim la sentimentul care leaga nordul de 

sud în unitate mare - antipatia în creștere și frica de imigranți. 

Aici par a fi la vârf din nou țări precum Olanda și Grecia. Este 

foarte important să recunoaștem că acest naționalism nu 

este o rămășiță sau spirit al trecutului. Aceasta este rodul 

politicii de integrare europeană, în forma în care acesta există 

în prezent. Acesta este, de asemenea, consecința politicilor 

de a face față crizei, pe care ne-o oferă astăzi liderii europeni 

sau tehnocratii.

În al doilea rând, avem astăzi desigur o criză economică. Și aici 

este important să rețineți că aici se suprapun două lucruri. În 

primul rând, criza economică mondială, în al doilea rând criza 

din zona euro. Criza economică mondială a dezvăluit anumite 

defecte de proiectare ale zonei euro, care au fost aduse la 

suprafață și care adâncesc impactul crizei globale. Deci aici 

avem cel puțin două crize care se suprapun. Voi reveni la acest 

lucru, deoarece acest lucru este foarte important dacă vrem 

să știm cum putem ieși din această criză în care ne aflăm.

În al treilea rând, avem o criză ecologică resp. de climă. 

Acest lucru poate fi ușor uitat într-o situație în care criza 

economică pare atât de urgentă și neașteptată. Dar noi nu 

trebuie să uităm acest lucru. Nu numai fiindcă schimbările 

climatice amenință viitorul nostru, ci și pentru că putem găsi 

în răspunsul la criza climatică și pentru Europa o sarcină nouă. 

Pe ce căi poate merge Europa să iasă din această criză? Eu 

cred că există cinci căi posibile. Primul cale este de a face 

cu criza economică, ca și cum ea nu ar fi expus slăbiciunile 

structurale ale zonei euro. Există trei propuneri pe masa. 

Prima propunere, care este în prezent pusă în aplicare, sunt 

“bail outs”, asociate cu strânsul curelei. Câteva săptămâni în 

urmă am citit pe site-ul “The Economist” un comentariu pri-

vind politica Băncii Centrale Europene. De fapt întregul articol 

poate fi rezumat în patru cuvinte: “This seems like madness.” 

Aici mi-a venit o idee care ar putea fi foarte bine motto-ul pre-

legerii mele: “Though this be madness, yet there is class war 

in it “ (“Deși acest lucru pare sa fie o  nebunie, dar include 

lupta de clasă”), pentru a da un citat din Shakespeare. Dacă 

ne uităm la politica lui Mario Draghi în funcție de promisiunea 

că va face totul pentru a salva zona euro, atunci măsurile sale 

sunt lipsite de sens. 

 Dar ar trebui să se amintească faptul că președintele Băncii 

Centrale Europene a făcut o promisiune mai serioasă mai 

devreme, care nu arata ca o promisiune, dar de fapt asta a fost. 

El a spus, și anume în februarie, într-un interviu pentru “Wall 

Street Journal” că “modelul social european a devenit caduc.” 

Cred că acest lucru este exact promisiunea pe care acum 

încearcă să o păstreze. O a doua propunere pentru a ieși din 

criza economică sunt pachete de stimulare fiscală în legătură 

cu creșterea pe termen lung a competitivității. Prezenta pro-

punere este, de asemenea, susținută de “The Economist” și 

aplicată într-o oarecare măsură, de către Franța după victoria 

lui François Hollande. Propunerea a treia este un pachet verde 

de stimulare, adică investițiile în economia ecologică, care să 

ajute nu numai la ieșirea din criza actuală, dar, de asemenea, 

pentru a forma bazele unei noi economii, mai stabilă precum 

și un model socialușor diferit. Anumite elemente ale acestei 

politici sunt în prezent în curs de implementare în Franța. Un 

punct slab al tuturor acestor trei propuneri este faptul că ace-

stea se referă la criza economică, dar problema defectelor de 

proiectare ale zonei euro rămân neatinse. 

  



Educaţie  sindicală pentru o Europă adâncită în  sol idari tate!

22

O a doua cale posibilă de a ieși din criză ar fi o întoarcere la 

monedele naționale sau crearea unui sistem multi-valută. 

Întoarcerea simplă la monedele naționale astazi este o pro-

punere periculoasă. În principal pentru că țărilor bogate le-ar 

fi cel mai ușor să pună în aplicare un astfel de scenariu. De 

exemplu, în cazul în care Finlanda ar vrea să se întoarcă la 

marcă, nu ar avea nici o problemă majoră. Astfel de planuri nici 

nu ar trebui să fie secrete. Mai mult decât atât, există astfel 

de planuri deja și nu sunt ținute secrete. Finlanda este astfel 

pregătită pentru un astfel de scenariu. Am putea să ne găsim 

într-o situație în care țările mai bogate, mai sigure părăsesc 

zona euro și lasă restul de izbeliște. Acest lucru poate pune 

în mișcare un anumit scenariu de dezintegrare și o cursă 

spre abis. Un alt scenariu este reconstrucția zonei euro. Cu 

câteva săptămâni în urmă, în ediția europeană a “Wall Street 

Journal” s-a publicat un articol de Thomas Mayer, un expert de 

la Deutsche Bank, care a prezis că în viitor sistemul monetar 

european va fi tristratificat. Țări cum ar fi Olanda, Germania, 

Finlanda ar folosi două monede, euro ca mijloc de schimb și 

o monedă comună separată ca mijloc de creare de valoare. 

Țări precum Franța, Spania sau Italia ar folosi numai moneda 

euro. Însă țări precum Grecia, Cipru și Portugalia ar folosi 

euro pentru a plăti datoriile și monedele lor naționale pentru 

schimburile comerciale pe teritoriul lor. Mă tem că un astfel de 

sistem ar fi mai stabil decât zona euro, dar, în același timp ar 

comite greșelile cele mai mari, mai ales descrepanțele dintre 

sistemele economice din sudul și nordul Europei.

A treia cale este federalismul pur politic. Propunerile de a 

face un “salt la o Europă federală”, de exemplu, ale lui Guy 

Verhofstadt și Daniel Cohn-Bendit în cartea lor recentă “Pentru 

Europa”, apar din motive nobile. Dar ei nu sunt soluția, de-

oarece nu afectează sursa fundamentală a problemei. Ceea 

ce complică funcționarea proiectului european nu este ego-

ismul statelor naționale. Acest lucru nu poate părea evident 

astăzi, dar a vedea problema în categoriile de contrast din-

tre suveranitatea națională și integrarea în continuare este 

un punct de vedere foarte simplist și depășit. Astăzi pro-

blema nu este egoismul mitic al statelor naționale, ci faptul 

că nici statele naționale și nici instituțiile UE nu protejează 

societățile europene și lumea muncii de dominația capitalului. 

În esență această poziție dominantă va avea loc astăzi atât 

prin statele naționale cât și prin instituțiile Uniunii Europene. 

De aceea protestează mișcările sociale europene recente 

precum Indignados sau ambele Occupy împotriva politicilor 

guvernelor naționale și ale Uniunii Europene. Din punctul de 

vedere al proverbialei 99 la suta din populatie o astfel sau o 

altă împărțire a puterii între Europa și statele națioale nu face 

mare diferență. Problema este complet în altă parte.

 O a patra cale ar fi să se înlocuiască moneda unitară printr-un 

clearing unitar. Un clearing unitar  rezolvă cel puțin două pro-

bleme ale zonei euro. El aduce înapoi posibilitatea adaptării 

reciproce ale politicii monetare și fiscale. În cazul în care 

statele reveni la monedele lor, atunci sunt derulate ambele 

politici la același nivel. Mai presus de toate însă clearing unitar 

ar proteja împotriva unui dezechilibru în balanța comercială. 

Un clearing unitar ar arata în felul următor: Fiecare stat mem-

bru are propria monedă și  în plus  există o monedă specială 

internațională, care poate fi denumită euro sau Bancor, 

așa cum a sugerat Keynes. Această a doua monedă ar servi 

comerțului dintre state. În cadrul de clearing unitar ar exista 

mecanisme, care ar împiedica dezvoltarea de excedente și 

deficite profunde în schimburile comerciale.  Țările care au un 

deficit trebuie să își devalorizeze moneda, și țările care au un 

surplus vor fi supuse unei impozitări speciale. Aceasta este o 

soluție însă, care are lipsurile sale, dar ar permite să rezolve 

principalele probleme economice ale zonei euro.
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 O propunere similară au anunțat în septembrie experți din 

cadrul Institutului Paris Veblen, Théret Bruno Théret și Wojtek 

Kalinowski. În “Apel la un federalism monetar european” , ei 

sugerează că moneda euro ar trebui să fie “bani comuni”, dar 

nu o “monedă unică” în Europa. În sistemul lor am avea de-a 

face cu o varietate de valute - locale, regionale și naționale, 

față de care euro ar avea rolul de monedă “superioară”. 

Moneda euro ar fi o monedă federală, care ar uni impreună 

monedele naționale (Eurofranc, Euromarcă, Eurodrahmă, 

Euroliră etc), dar nu le-ar înlocui. Théret și Kalinowski recunosc 

că un astfel de sistem nu ar rezolva toate problemele din zona 

euro (în special problema dezechilibrului balanței de plăți 

între țări), dar ar fi, în opinia lor, un pas important înainte.

 Ultima cale, a cincea, este ceva ce aș descrie ca o federație 

autentică resp. de fapt.Punctul de plecare nu ar trebui să 

fie transferul de putere la nivel european, dar definiția unei 

cetățenii sociale la nivel european. Ideea este de a determina 

ce prestații, la ce nivel de securitate socială, la ce servicii pu-

blice avem dreptul  noi ca locuitori ai Europei. Asta ar trebui să 

fie doar primul pas – nu să transfere puterea, ci pentru a defini 

ceea ce înseamnă să fii un cetățean. Integrarea europeană 

în sens economic se bazează pe un anumit  compromis sau 

chiar un contract social între capital și lumea muncii - pe acel 

“model social european” căruia Mario Draghi îi promite să 

pună capăt. Dar ea nu a re-investit în acest compromis. Când 

instituțiile care au fost înființate după al doilea război mondial 

în statele respective au început să paralizeze, au devenit mai 

puțin puternice și bazele acestui model. De aceea o distribuție 

diferită a puterii între Uniunea Europeană și statele naționale 

nu este o soluție, ci reflecția asupra cum poți revigora sau re-

investi în ceea ce a fost baza economică a integrării.

 

Mai mult decât atât, uniunea monetară va fi însoțită de un 

buget corespunzător de mare, dacă în Uniunea Europeană 

urmează să fie menținută o monedă comună. Nu există nici 

o metodă științifică, care să permită determinarea cu exac-

titate a dimensiunii unui astfel de buget, dar atunci când ne 

uităm la modul în care bugetul Statelor Unite se raportează la 

produsul intern brut, atunci putem avea un anume punct de 

reper. Bugetul Statelor Unite este de aproximativ 20 procente 

din produsul intern brut. În cazul Uniunii Europene, acest lucru 

ar însemna că bugetul federal ar trebui să fie de douăzeci de 

ori mai mare decât în prezent. Eu cred că, dacă nu suntem 

dispuși să crească bugetul Uniunii Europene astfel, atunci nu 

ar trebui să ne lăsăm păcăliți că ar fi posibil să se mențină o 

monedă comună.

Desigur, rămâne întrebarea pe ce ar trebui să fie cheltuiți 

acești bani. În primul rând cred că pentru garanțiile sale pri-

vind tot ceea ce eu am numit cetățenie socială la nivel eu-

ropean. În al doilea rând pentru modernizarea ecologică a 

economiilor europene.

În plus față de definiția largă a cetățeniei sociale și bugetul 

corespunzător, o federație autentică are mare nevoie de ase-

menea de o viziune unificatoare, o responsabilitate comună. 

Se pare că ideea de a preveni un alt război nu mai este efectivă 

în acest rol. Mai ales acest lucru nu mai are effect asupra 

elitelor politice ale țărilor europene, dar poate că nu atât de 

mult pentru cetățeni. Aceasta înseamnă că avem nevoie de o 

idee, care ar îndeplini o funcție similară, și cred că pericolul 

schimbărilor climatice poate fi o astfel de idee.

 În acest moment nu mă pot reține și trebuie să polemizez cu 

răspunsul ministrului de externe polonez, Radoslaw Sikorski. 

Cu un an în urmă  Radoslaw Sikorski a încercat la Berlin să ne 

convingă de faptul că soluția pentru viitorul Europei se află 
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în mâinile Germaniei, și, de asemenea, a spus că unitatea 

noastră (adică cea europeană) nu ar avea de suferit pentru că 

avem legi diferite cu privire la moralitatea, viața de familie, 

impozite sau program de muncă diferite. Cred că unitatea no-

astra suferă foarte mult fiindcă permitem diverselor țări, cum 

ar fi Polonia, să creadă că se pot selecta drepturile omului și 

opera un dumping social prin competiție cu alte țări cu pro-

gram de lucru prea lung și impozite prea reduse. Mai presus 

de toate m-a deranjat că în acest discurs a fost nici o discuție 

despre protecția mediului. Polonia are onoarea dubioasa de 

a fi o astfel de țară din Europa, care de cel puțin trei ori (nu 

reușesc să număr) a respins adoptarea unei politici UE privind 

clima. Aceasta este o amenințare reală pentru viitorul nostru. 

Ce concluzii putem trage din asta? Așa cum am spus mai 

devreme, cuvântul “posibil” poate însemna diverse. Unele din-

tre aceste căi sunt posibile și pot fi puse în aplicare chiar, dar 

nu ne scot din criză. Altele s-ar putea să ne scoată din criză, 

dar este foarte puțin probabil că este posibil să fie urmată una 

dintre ele. Ce se poate face într-o astfel de situație? Aici ne 

întoarcem la rolul mișcărilor sociale, inclusiv a sindicatelor.

Este important pentru mine să nu considerăm Uniunea 

Europeană, statele naționale nu ca existențe finite și nu ca o 

sursă de orice norme sau valori, ci ca un anumit nivel de lupte 

sociale pentru lucruri importante pentru noi. Aceste bătălii 

pot fi transferate între niveluri. În studiile de neoliberalizare 

există  termeni precum “Downloading”, adică a descărca, și 

“Uploading”, adică a încărca. Acestea sunt strategii pentru 

punerea în aplicare a unor competențe, deciziile privind un 

astfel de nivel în cazul în care oamenii au mai puțin control 

asupra acestuia. Uneori anumite abilități sunt transferate la un 

nivel mai mare,  european, pentru a spune oamenilor că nu mai 

avem nici o influență în acest sens - asta face Europa. Uneori 

se transmit cu același obiectiv deciziile în jos. În Polonia, de 

exemplu, în anii nouăzeci, grădinițele au fost arondate la 

administrația locală, dar nu li s-au dat acestora suficiente 

resurse să le mențină. Asta e un mod bun de a obține închi-

derea unei mari părți din grădinițe. Mai mult decât atât, pare 

la prima vedere mai democratic, pentru că se pretinde că deci-

ziile sunt mai aproape de oameni. O tactică similară este ceva 

care se numeste “Policy laundering”, adică “spălarea” unor 

decizii politice incomode (similar cu “spălarea” de bani mur-

dari). Acest lucru înseamnă că deciziile sunt puse în aplicare 

pe o astfel de scară, pe care se poate pretinde că altcineva 

a ales. Care ar trebui să fie răspunsul la asta? Dacă Uniunea 

Europeană (ca și statul național, întreprinderea, în anumite 

situații familia) este nivelul de lupta pentru structurarea lumii, 

acest lucru înseamnă că problema noastră se bazează pe a 

face în anumite situații același lucru și de a  transfera lupta 

mereu la nivelul la care avem cea mai mare șansă de a ne 

atinge obiectivele. Dacă suntem capabili, la nivel european, 

de a lupta de ex. pentru o cetățenie socială mai bună sau pro-

gram de muncă mai scurt, atunci lăsați lupta să fie transferată 

la nivel european. Dacă avem o șansă mai bună de a câștiga 

ceva la nivelul statului național, lăsați lupta să fie transferată 

la nivel național. În acest sens, ar trebui să fim la fel de mobile 

și înșelători ca și adversarii.

Cum văd în acest context rolul sindicatelor? Sindicatele nu 

sunt singurii actori care efectueaza luptele sociale, dar ele 

sunt una dintre instituțiile cheie care fac acest lucru. Când 

am citit definițiile de educație politică sindicală în mai mult 

de o duzină de țări, m-am gândit la ceea ce le unește și cum 

se pot unifica la un nivel mai ridicat. În aceste documente 

cuvântul mi-a sarit în ochi a fost “tradiție”. Era vorba acolo 

despre faptul că sindicatele din diferite țări au tradiții diferite. 
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Cuvântul este suspect. El spune ceva, reliefează ceva, dar 

de asemenea ascunde ceva. Când spunem “tradiție” noi nu 

vorbim despre unele diferențe culturale străvechi între țări, 

ci de ceva care are un anumit efect, o anumită depunere în 

luptele sociale care se suprapun în istorie. Atunci când vorbim 

despre tradiția formării de sindicate sau de tradițiile de muncă 

sindicală din diferite țări, vorbim despre faptul că luptele so-

ciale și, în special, lupta de clasă a avut un curs diferit și au 

lăsat mai multe consecințe. 

Cum se poate realiza același lucru la nivel european? Nu cred 

că prin încercarea de a găsi un numitor comun, iar nu prin fap-

tul că se încearcă găsirea un termen generic comun, iar nu fap-

tul că aceasta combină aceste sensuri diferite și le negociază. 

Singura cale de a obține un sens noțiunii de “formare de sindi-

cat” la nivel European este să se angajeze într-o luptă socială, 

o luptă de clasă la nivel european. Pentru această bătălie 

se formează la început o anumită nouă tradiție de educație 

politică. Și acesta este primul lucru pe care îl consider fun-

damental, care înseamnă să nut e uiți prea mult înapoi ci să 

încerci să avansezi făcând uz de această experiență valoroasă.

Cred că este deosebit de important să se apeleze la alte 

mișcări sociale și să se dezvolte împreună o nouă cunoaștere. 

În Polonia sindicatele au o experienta foarte interesanta de 

colaborare cu diverse mișcări sociale. Până când am venit 

aici nu am fost conștient de faptul că asta se poate numi for-

marea de sindicate. Când am început pe tren între Varșovia 

și Berlin să mă gândesc la acest lucru, mi-am dat seama că 

se poate numi exact acest lucru formare de sindicate, ceea 

ce facem noi în Polonia. Cu doi ani în urmă, OPZZ (Federația 

Globală a Sindicatelor din Polonia) a organizat o conferință 

internațională pan-europeană cu organizatiile de homose-

xuali si lesbiene, despre cum sunt tratați homosexualii și 

lesbienele la locul de muncă. Asta a fost o conferință foarte 

importantă, pentru că organizațiile care reprezintă mișcarea 

LGBT din Polonia au remarcat faptul că sindicatele sunt inte-

resate de un astfel de subiect. Chiar și în public s-a răspândit 

părerea că sindicatelor le pasă cu adevarat de toți muncitorii. 

Trăim într-o lume (sau cel puțin în Polonia), în care este mai 

ușor de înțeles discriminarea culturală și de a o explica, de 

exemplu, pe baza de discriminării împotriva homosexualilor 

și lesbienelor la locul de muncă, decât a explica faptul că 

cineva poate fi discriminat fiindcă este sindicalist. Acesta 
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este un bun punct de plecare pentru extinderea imaginației 

membrilor de sindicat, a funcționarilor din alte mișcări sociale 

precum și unui public mai larg.

Dar într-adevăr extraordinară mi se pare a fi conferința, care 

a avut loc în primăvara acestui an în Silezia și a fost numită 

“Masa rotundă negru-verde “. Știu că “Negru” are Germania 

o semnificație politică foarte specifică. În acest caz este 

vorba despre cărbune. Aceasta a fost o conferință care a 

fost organizată de către sindicatele miniere și organizațiile 

de mediu privind politica în domeniul schimbărilor clima-

tice și de transformare economică. Așa cum am spus mai 

devreme, guvernul polonez, organizațiile patronale și o mare 

parte din sindicate sunt foarte suspicioși față de politica UE 

privind schimbările climatice. În mod neașteptat s-a consta-

tat că exact minerii au fost cei mai receptivi să discute cu 

ecologiștii. Au existat unele diferențe de opinie, dar discuția 

a arătat că minerii și ecologiștii pot comunica mai bine decât 

oricare dintre aceste grupuri sunt capabili să comunice cu 

guvernul polonez. Acesta a fost important mai ales pentru 

că (și de aceea vorbesc despre asta în contextul educației 

sindicale) ecologiștii au adesea tendința de a sublinia doar 

aspectele pozitive ale economiei de reducere a cărbunelui. 

Ei o asociază cu democrația, aer curat, sănătate. Ei nu se 

gândesc la pericolele care pot fi asociate cu ea. De aceste 

pericole sindicatele sunt mult mai conștiente. Sindicatele au 

competențe extraordinare, experiență și imaginație pentru 

a înțelege modul în care o astfel de cauză ecologică poate fi 

pusă în aplicare prin transformare economică de către lumea 

afacerilor ar putea avea ca efect faptul că am ajunge într-o 

situație mai rea decât înainte. Această reuniune în primăvară 

a fost foarte instructivă, nu doar pentru ambele părți, dar, 

de asemenea, în contextul dezvoltării unei cunoașteri noi cu 

care să se poată ajunge la public. Eu cred că există câteva 

domenii de cooperare cu alte mișcările sociale, în care acest 

tip de formare ar fi în valoare la nivel european. De exemplu, 

provocările și riscurile, dar de asemenea oportunitățile aso-

ciate cu dezvoltarea internetului, cu care se ocupă una dintre 

cele mai noi mișcări sociale, mișcarea Piraților.

Cel mai important lucru l-am păstrat la final. Cred că sindi-

catele au o mare oportunitate și o mare responsabilitate de 

a construi din nou ideea utopică a politicii, de a reconstrui - 

anumite valori - valorile reale, valori care sunt importante în 

viața fiecăruia. 

Să ne uităm la două liste de valori. Pe de o parte, cele patru 

libertăți atlantice, adică libertățile promise tuturor persoa-

nelor de către aliați când au luptat împotriva lui Hitler. Ei au 

promis că după război vor construi o lume în care toți oame-

nii se pot bucura de libertatea de exprimare, libertatea de 

conștiință, a eliberării de frică și eliberării de sărăcie. Și acum 

să ne amintim modul în care este construită piața comună  

în Uniunea Europeană. Acesta este de asemenea bazată pe 

cele patru libertăți. E vorba de libera circulație a capitalurilor, 

libera circulație a mărfurilor, libertatea de a presta servicii 

și libertatea de circulație resp. mobilitatea liberă a forței de 

muncă. Mi se pare clar că într-o lume care se concentrează 

exclusiv pe aceste patru libertăți, susținând o piață comună, 

și ignoră libertățile fundamentale, importante pentru viața 

de 99 procente din persoane, nu există loc pentru o mulțime 

de lucruri care sunt foarte valoroase pentru noi.

Dacă vrem să ieșim din criză și eventual să salvăm Europa și 

de asemenea să trăim într-o lume care este mai bună decât 

cea în care trăim în prezent, atunci este necesar să adu-

cem înapoi dimensiunea utopică a politicii. Această utopie 
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poate fi reprezentată bineînțeles și de instituții, aranjamente 

sau soluții specifice. Acesta nu este deci separată de viața 

noastră, este un anume far sau un punct de referință, care 

este capabil de a schimba viața de zi cu zi a multor societăți. 

Este necesar să se aducă înapoi dimensiunea utopică a poli-

ticii pentru a recupera “principiul speranță”. Cred că aceasta 

este sarcina educației sindicale, care este  în prezent cel mai 

important lucru. Vă mulțumesc pentru atenție!
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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 „stu-
diului 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 moder-

ne (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 pleca-

re 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 crudi-

tatea luptei tuturor împotriva tuturora. În romanul său edu-

cativ „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 peda-

gogia 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 
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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 publi-

ce 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 comporta-

mentul 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 an-

samblu, 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 ana-

liza 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 do-

ilea 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 in-

divizii – tocmai în diversitatea lor -, această comunicare se 

raportează în principiu la toată lumea. Comunicarea nu se 

încheie prin urmare la hotarele ţărilor. Comenius recoman-

da de exemplu învăţarea limbilor popoarelor învecinate. 

Limbajul este de altfel doar unul din aspectele comunicării, 

cele mai importante fiind ocaziile şi obiectivele şi formele 

acesteia. Liberalismul politic îşi are rădăcinile în reven-

dicarea 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 contem-

porane. 

•	 Însuşirea de forme adecvate de comunicare – Se impune 

găsirea de forme umane de comunicare pentru a preîntâm-

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

vent această perspectivă în didactica/metodologia lui, 

dezvăluind cunoaşterea reflectată psihologică: Recomanda 

de exemplu în faza de adolescenţă dialogul, disputa, re-

prezentarea 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 premi-

se 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 um-

anitatea 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 tineri-

lor 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 
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mai competitivă şi cea mai dinamic axată pe ştiinţă din 

lume“ (vezi Strategia de la Lisabona). Datorită dezbate-

rilor 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, ra-

portul 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 asu-

pra 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 “iden-
titatea 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 con-

figurare 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 iugos-

lave 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 se-

chele (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 
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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 euro-

pene, 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 vi-

itor. Formarea unei identităţi europene priveşte prin urmare 

întotdeauna configurarea viitorului comun european. În acest 

sens dorim să asimilăm istoria – in adevăratul sens al cuvân-

tului. 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 euro-

pene 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 ira-

kian 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 poli-

ticii Statelor Unite. Partizanii războiului au fost declaraţi „at-

lantici“, iar opozanţii „anti-americani“. Cum Rumsfeld făcea 

distincţie în acest sens între „bătrâna“ şi „noua“ Europă, 

partizanii şi opozanţii războiului se confruntau cu problema 
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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 intelec-

tuali 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 eu-

ropene care sprijineau Războiul Irakian şi-au declarat - sub 

conducerea preşedintelui spaniol Aznar - loialitatea faţă de 

Bush. În schimb, considerau că demonstraţiile sunt un sem-

nal 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 deve-

nit complexă, ea este deseori interpretată diferit din multi-

ple 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 coabi-

tarea 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 eu-
ropene 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 spa-

tele 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.) 
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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 do-

menii 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 pla-

nul 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 sindicate-

le, 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 dimensi-

unea 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 
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odată cu aşa-numita re-educare. Direcţia proceselor de edu-

care 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 in-

cludem 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 

1 Cetăţeanului comunitar în revin conform articolului 20 al Tratatului privind 
funcţionarea Uniunii Europene o serie de drepturi: 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=lanEn
glish&Ver=original&Site,

 şi: http://www.unternehmergeist-macht-schule.de/sid_106FCDF5602DE32A5E0ACF
75418E94C8/DE/Startseite/home_node.html.

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 trun-

chiat, 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 refor-

mele 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 per-

soane 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 antreprenorului şi 

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 aspec-
tele 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.
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„spiritului“ său individual îi devine necesar acest Social 

Entrepreneurship şi, mai mult, Cooperative Entrepreneurship5 

. 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 eluci-

dare, dat fiind că examinează motivele, cauzele şi legăturile 

experienţelor şi evidenţelor cotidiene.

Unii se eschivează în acest punct şi se lamentează că acce-

derea 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 

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

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 cu-

noscut 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“. 
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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 evi-

dent că această colaborare interumană nu poate fi 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 presu-

pune 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 – chel-

tuieli. Limbajul comercial este engleza. Peste tot în lume cu-

vântul 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, geogra-

fia, 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 no-

stru 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 ed-

ucare.  

Temele concrete dezbătute aici de noi sunt marcate de discur-

surile politice din prezent. Pe de o parte se punea problema 

„competenţelor“, care au rolul de a structura în comun o piaţă 
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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 perspec-

tiva sindicatelor.  

Partenerii de proiect din opt ţări au sesizat imediat că noţiunile 

precum „competenţe“, „mobilitate“, „educaţie“ şi „dimesni-

une 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 dez-

baterea 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 de-

parte 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 engleze-

sc) 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 expli-

cit 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, sen-
sibilitatea 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. 
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Percepţiile despre practicile culturale sunt condiţionate cultu-

ral – 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 ur-

mare 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 ac-

ceptarea 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 si-

stematic 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, pro-

grame, 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, ast-

fel 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 

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 mimi-
ca 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.
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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 redeter-

minate prin extindere. Aceste redeterminări formează noua 

bază a viitoarelor acţiuni comune şi solidare, precum pro-

grame 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 gene-

rat 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. 

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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Cetăţenie şi educaţie civică
Lucrare prezentată la atelierul proiectului „Quali2move“ în data de 17 mai 2012 la Istambul 

Christine Zeuner

Ideea de cetăţenie îşi are originea din perioada în care statele-

naţiune se înfiinţau în toată Europa. Aceasta implică conceptul 

de „aparţinere“ şi – în acelaşi timp – de excluziune. Excluşi 

sunt acei ce sunt consideraţi a nu aparţine unei naţiuni, din 

cauza strămoşilor lor, a fundalului politic, social, etnic, cul-

tural şi lingvistic diferit.

Cetăţenia a fost subiectul unor discuţii controversate; definiţia 

persoanelor care aparţin unui stat şi a celor care nu aparţin 

variază considerabil între naţiuni. Chestiunea a devenit 

crucială odată cu apariţia globalizării şi a proceselor mondi-

ale de migraţiune încă din anii ‚80. Acest lucru înseamnă, de 

asemenea, că angajatorii şi forţele de muncă trebuie să se 

adapteze şi să se împace cu aceste schimbări.

Sindicatele trec de asemenea prin aceste modificări în forţele 

de muncă si prin nevoia de a le soluţiona. În ceea ce priveşte 

forţele de muncă, compuse din lucrători ce provin din medii 

diferite în ceea ce priveşte experienţele, aşteptările, educaţia, 

etica muncii şi aşa mai departe,  se aşteaptă ca acestea să 

funcţioneze indiferent de problemele legate de înţelegerea 

comună, de comunicare, de cooperate. Unele dintre aceste 

probleme pot apărea din cauza diferitelor medii de provenienţă 

şi cetăţenii.

Chestiuni cum ar fi recunoaşterea diferenţelor şi dezvoltarea 

înţelegerii reciproce nu sunt de obicei conectate cu conceptul 

de cetăţenie. Dar în cazul în care conceptele de cetăţenie sunt 

conectate cu chestiunea identităţii – atât personale, cât şi 

referitoare la identităţi naţionale şi culturale – devine în mod 

evident şi o problemă de educaţie.

Astfel, educaţia civică nu este o stradă cu sens unic – de ex-

emplu,  este de aşteptat ca imigranţii/migranţii să se adapteze 

la ţara-gazdă – dar acest lucru priveşte toate persoanele impli-

cate în anumite medii, cum ar fi locurile de muncă, instituţiile 

educaţionale şi alte organizaţiile, cum ar fi sindicatele.

În această lucrare, voi începe prin a prezenta diferite concepte 

de cetăţenie, extrăgând idei atât din discuţiile nord-americane 

şi canadiene, cât şi din cele europene. În partea a doua voi 

prezenta anumite aspecte ale educaţiei civice, ca bază pen-

tru dezvoltarea conceptelor de calificare în diferite domenii 

ale educaţiei. 

Întrebarea este dacă şi cum conceptele de educaţie civică 

ar putea să ajute la o mai bună înţelegere între forţele de 

muncă eterogene, cum ar putea duce la solidaritate şi coo-

perare reciprocă şi astfel să devină o abordare suplimentară 

a educaţiei sindicale.

Cetăţenia: idee şi concepten
La o primă abordare, cetăţenia poate fi definită ca şi calitatea 

de membru al unui stat-naţiune. – Fiind un membru al unei ţări 

devenim cetăţeni turci, polonezi, irlandezi, letoni, germani, 

sau cetăţeni ai altei ţări.

„Întrun sens larg, cetăţenia este „setul de practici (juridice, 
politice, economice şi culturale) care definesc  o persoană 
ca fiind membru competent al societăţii şi, în consecinţă, 
modelează fluxul de resurse către persoane şi grupuri sociale“ 

(Turner 1993, S. 2 în Brodie 2002, S. 46).

Astfel, în anumite condiţii, oamenii au dreptul să devină mem-

bri ai unui stat-naţiune. Acest lucru depinde de concepţia de 

sine a statului respectiv, de tradiţiile şi valorile sale politice, 

sociale, culturale şi economice, precum şi de viziunea sa de 

viitor.

De exemplu, Statele Unite, Canada şi Australia s-au privit 

întotdeauna ca state de emigranţi şi au făcut în acest sens 

Capitolul 5
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dispoziţii pentru includerea şi integrarea nou-veniţilor. Pe 

câtă vreme Germania – chiar dacă de fapt a devenit o ţară de 

imigranţi de multă vreme – a contestat întotdeauna această 

noţiune şi a acţionat în consecinţă. Cu toate acestea, indiferent 

dacă o naţiune se percepe ca o ţară imigrant sau nu, problema 

includerii sau excluderii şi, prin urmare, problema cetăţeniei 

se aplică nu numai imigranţilor, ci tuturor oamenilor. În mod 

oficial, de îndată ce oamenii sunt consideraţi cetăţeni (prin 

naştere, prin descendenţă, prin căsătorie, prin naturalizare), 

au dreptul la toate drepturile acordate şi sunt, prin urmare, 

privilegiaţi în raport cu non-membrii.

Conform Planului Marshall din 1977, aceste drepturi includ:

•	 drepturile şi obligaţiile politice (inclusiv de vot)

•	 drepturile de libertate civilă (care sunt protejate de către 

Curţi)

•	 drepturile de participare socială şi

•	 justiţia socială (care a fost punctul central al statelor care 

aplică programe de ajutor social).

(citat în  Turner/Ridden 2001, p. 31)

Wer die unterschiedlichen Konzepte der Staatsbürgerschaft 

verstehen will, muss sich mit folgenden drei Fragen ausein-

andersetzen:

1. Cine este considerat a fi cetăţean?

Definiţia “cetăţeanului” este dublă:

În sens tradiţional, cetăţeanul este un locuitor al unui oraş 

care este îndreptăţit la drepturile şi privilegiile unui om liber. 

Această definiţie presupune excluziune: oamenii nu au fost 

incluşi în funcţie de gen, vârstă, convingeri religioase, rasă 

sau statut social.

Într-un sens modern, termenul de cetăţean se referă la o 

persoană ca membru al unui stat-naţiune. Această persoană 

datorează credinţă unui stat şi are dreptul la protecţia unui 

stat suveran. Oamenii devin cetăţeni ai unui stat prin naştere 

într-un anumit teritoriu, prin descendenţă de la un părinte care 

este cetăţean, prin căsătorie sau prin naturalizare. În funcţie 

de stat, ultimele două proceduri sunt, de obicei, definite prin 

legi, care poate să difere considerabil de la stat la stat.

Cetăţenia defineşte, prin urmare, relaţia dintre individ şi 

stat. Această relaţie între cetăţeni şi stat include drepturile 

şi obligaţiile de ambele părţi. De la cetăţeni se aşteaptă să 

plătească taxe, să participe la serviciile militare şi să sprijine 

statul ca un întreg. Drepturile lor includ dreptul de a vota şi 

de a participa activ la modelarea societăţii lor.

2. “În ce fel de societate este posibil să vorbim despre 
cetăţeni?”

După cum am văzut, statutul de cetăţean îndreptăţeşte o 

persoană la anumite obligaţii şi drepturi. Nici monarhia 

tradiţională, nici dictatura nu respectă aceste premise. În 

aceste condiţii, elita socială (nobilimea, clerul) sau politică 

stabilesc regulile pe care locuitorii sau supuşii trebuie să 

le respecte. Prin urmare, cetăţenii sunt de obicei membri ai 

statelor-naţiuni democratice care acordă cetăţenie.

Derivând din revoluţiile franceză şi americană de la sfârşitul 

secolului al XVIII-lea, oamenii au declarat “drepturile oameni-

lor şi cetăţenilor” în 1793. Acestea definesc scopul societăţii 

ca binele şi bunăstarea comună, unde :

1. „Scopul societăţii este binele comun. Guvernul este insti-
tuit în scopul de a garanta omului exercitarea drepturilor 
sale naturale şi imprescriptibile.
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2. Aceste drepturi sunt egalitate, libertate, securitate şi pro-
prietate.

3. Toţi oamenii sunt egali prin natură şi în faţa legii.

4. Legea este expresia liberă şi solemnă a voinţei generale, 
este aceeaşi pentru toţi, fie că protejează sau pedepseşte; 
poate comanda numai ceea ce este just şi util pentru 
societate, poate interzice doar ceea ce este dăunător 
acesteia(4).

5. Toţi cetăţenii sunt deopotrivă eligibili pentru a angajare 
publică. Popoarelor libere nu cunosc alte temeiuri de 
preferinţa în cadrul alegerilor lor decât virtutea şi talentul.

6. Libertatea este puterea care aparţine omului de a face tot 
ceea ce nu este dăunător pentru drepturile altora, ea are 
natura ca principiu, justiţia ca regulă, legea ca apărare, 
limita sa morală constă în următoarea maximă: Ce ţie 
nu-ţi place altuia nu face.“ 1

Declaraţia include, de asemenea, dreptul de a vota, libertatea 

de exprimare, libertatea de întrunire, libertatea comerţului, 

dreptul la proprietate, dreptul la educaţie, dreptul la protecţie 

socială. Cele mai multe dintre aceste drepturi au fost incluse 

în “Declaraţia drepturilor omului” a Naţiunilor Unite din 1948 

şi o mai dintre democraţiile din întreaga lume într-un fel sau 

altul le-au încorporat în constituţiile lor.

Prin urmare, cetăţenia într-o democraţie defineşte cui ne ofe-

rim loialitatea, cum ne raportăm la ceilalţi cetăţeni, precum şi 

viziunea noastră asupra societăţii ideale. Motivele de preocu-

pare nu se referă neapărat la definiţia legală a cetăţeniei, ci 

1 Sursă: Frank Maloy Anderson (Hrsg.) (1904): The Constitutions and Other Select 
Documents Illustrative of the History of France 1789 1901. Minneapolis: H. W. Wilson, 
p. 170 74. Reprinted in: Jack R. Censer and Lynn Hunt (eds.) (2001): Liberty, Equality, 
Fraternity: Exploring the French Revolution. American Social History Productions. 
http://www.columbia.edu/~iw6/docs/dec1793.html (16.12.2012)

la un sens mai degrabă normativ al „cetăţeniei bune“. Ideea 

de ceea ce constituie un bun cetăţean variază în funcţie de 

timp, culturi, genuri, şi filozofii politice. Prin urmare, vom 

găsi o gamă largă de modele privind cetăţenia bună. Aceste 

modele oferă viziunile diferite a patru componente:

•	 identitate naţională

•	 apartenenţă socială, culturală şi supra-naţională 

•	 un sistem eficient de drepturi, şi

•	 participare politică şi civică.

Cu toate acestea, recunoaşterea oficială a drepturilor omului 

nu înseamnă că toate democraţiile sunt la fel. În funcţie de 

modul în care problema controlului şi echilibrului între elită 

politică şi popor este organizată, putem vorbi de democraţii 

republicane sau liberale. Într-o democraţie republicană, 

drepturile guvernului sunt accentuate, într-o democraţie 

liberală ideal drepturile oamenilor sunt mai importante. Acest 

lucru conduce la diferite roluri ale cetăţenilor: în primul caz, 

cetăţenii sunt mai degrabă pasivi şi obedienţi. În al doilea caz, 

ar trebui să fie mai activi, participând la modelarea societăţii 

în conformitate cu necesităţile şi viziunile lor.

3. Cine sunt cetăţenii despre care vorbim?  

O componentă importantă în cadrul discursului despre 

cetăţenie este cea a identităţii. Conceptele de cetăţenie, fie 

republican sau liberale aşa cum sunt prezentate în definiţia 

americană, ridică întrebări despre identitatea poporului. 

„Poporul“m ca cetăţeni, este un grup oarecum abstract şi idea-

lizat care ar putea împărtăşi acelaşi punct de vedere în ceea ce 

priveşte democraţia, aceeaşi atitudine către responsabilităţi, 

şi ala mai departe. Dar la baza acestui simţ comun se află uni-

citatea fiecărei fiinţe umane. Şi acest lucru devine important 

când ne gândim la comunicare, cooperare, la munca în comun.
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Când discutăm despre statutul de cetăţean al unei ţări, trebuie 

să ne gândim şi la persoana care este cetăţean şi căreia i se 

acordă cetăţenia.

→ Cum ne dezvoltăm simţul identităţii?

→ Ce înţelegem prin „identitate“?

→ Cum mi-aş descrie propria identitate?

→ Este întotdeauna la fel sau variază?

În încercarea de a găsi răspunsuri, devine clar cât de 

multifaţetată şi crucială este dimensiunea identităţii pentru 

fiecare persoană. Dezvoltarea identităţii noastre poate părea 

un dialog nesfârşit între noi înşine şi mediul înconjurător.

Este modelată de alţi oameni, precum şi de structurile gene-

rale societale, politice, economice şi sociale. În acelaşi timp, 

omul le influenţează pe toate acestea. Prin urmare, ni se cere 

să ne găsim un echilibru armonios  în acest proces perpetuu 

de negociere între factorii interni şi externi. 

Concepţii de democraţie

Rolul Concepţia elitistă (republicană) Concepţia activistă (liberală)
Suveranităţii •	 Concepţia elitistă (republicană) •	 Concepţia activistă (liberală)

Guvernului •	 Format din persoane alese, cu formare 
şi cunoştinţe corespunzătoare 

•	 format din cetăţeni liberi şi egali (egalitate subliniată în 
trei domenii – în faţa legii, în şanse şi posibilitatea de par-
ticipare şi în accesul relativ la resurse materiale), care îşi 
exercită puterea în moduri mai directe decât prin vot 

Cetăţenilor •	 Sunt loiali statului naţional şi 
instituţiilor sale 

•	 Se angajează să participe la discursul liber şi egal unde 
toate vocile sunt auzite şi puterea este relativ egal 
împărţită

•	 Au un corp comun de cunoştinţe 
despre structurile istorice şi politice 
din ţara lor

•	 Au cunoştinţe vaste despre modurile în care instituţiile 
şi structurile privilegiază anumite persoane şi grupuri, în 
timp ce discriminează împotriva altora şi au abilităţile ne-
cesare contestării acestora

•	 Participă într-o cultură şi un set de 
tradiţii naţionale comune

•	 Sunt deschişi spre o înţelegere multiplă a cetăţeniei 
naţionale (de ex. este posibil ca o persoană să se consi-
dere cetăţean italian sau francez şi în acelaşi timp cetăţean 
european).

•	 Se supun legii •	 Contestă legea

•	 Se informează cu privire la politicile 
diverselor partide politice.

•	 Se angajează să extindă participarea cetăţenilor în sfera 
„publică“ a politicii şi în sfera „privată“ a comunităţii, 
casei şi familiei. 

•	 Votează •	 Participă individual şi colectiv; încearcă să îşi modeleze 
societatea în conformitate cu propriile nevoi, valori şi idei.

Sursa: Alan Sears. „Something different to everyone: Conceptions of Citizenship and Citizenship Education.“ Canadian and International Education 25(1996/2), 6
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Identitatea individuală este modelată de experienţele noas-

tre, de cum le reflectăm şi de cum le integrăm în viaţa noastră 

cotidiană, în comportamentul. Atitudinile şi credinţele noastre. 

Dimensiuni precum socializarea, creşterea, familia şi rudele, 

educaţia,   fundalul social, evenimentele istorice şi politice 

ne influenţează identitatea şi suntem provocaţi la un proces 

continuu, pe tot parcursul vieţii, de integrare, de adăugare, 

dar şi de refuz sau de rezistenţă la influenţe. 

Cu toate acestea, situaţia socială curentă ne indică faptul că  

oameni sunt provocaţi la un grad ridicat de această sarcină şi 

că mulţi dintre ei sunt uneori copleşiţi de dezvoltarea continuă 

a unui nou echilibru în identitatea lo.

→ Care sunt componentele importante în definirea identităţii 
de sine? 

→ Ce ne ameninţă identitatea?

Identitatea este ameninţată de pierderea locurilor de muncă, 

de lipsa de recunoaştere socială a propriului stil de viaţă; de 

discriminarea pe criterii de gen, fundal religios sau etnic şi aşa 

mai departe,  de retragerea statului din răspunderea publică, 

ceea ce sporeşte în mod simultan riscurile individuale.

Realitatea socială curentă şi consecinţele sale pentru cate-

gorii esenţiale dezvoltării identităţii, cum ar fi munca, genul, 

naţionalitatea, vârsta, etnia, dezvoltă necesitatea ca fiecare 

persoană să îşi reechilibreze în mod permanent identitatea. 

Oamenii sunt nevoiţi să înveţe cum să gestioneze ameninţările 

interne şi externe pentru a-şi recea în mod constant propria 

identitate (Zeuner 2006). Acest proces poate consta în ele-

mente de adaptare, precum şi în elemente de rezistenţă. 

Pentru a putea gestiona aceste ameninţări, oamenii trebuie 

să îşi dezvolte încrederea de sine, precum şi încrederea în 

propriile posibilităţi. Această abilitatea poate fi denumită 

competenţă de identitate. Aceasta include atât cunoştinţele 

necesare dezvoltării unui simţ al identităţii, cât şi cele ne-

cesare gestionării identităţii ameninţate şi distruse (Negt 

1998, p. 34).

Dezvoltarea şi echilibrarea identităţii este o permanentă pro-

vocare. În acelaşi timp, vorbim de alte tipuri de identităţi, 

cum ar fi „identitatea inter pares“, „identitatea culturală“, ¡ar 

fi „identitatea organizaţională“ sau „identitatea naţională“. 
Aceasta din urmă este şi o componentă importantă a 

cetăţeniei.

După cum am mai spus, naţiunile sunt formate de anumite 

structuri asupra cărora locuitorii lor se pun de acord în di-

mensiuni politice/juridice, sociale, economice şi culturale.

•	 Dimensiunea politică şi juridică: defineşte drepturile şi 

responsabilităţile cetăţenilor în cadrul sistemelor politice 

existente şi astfel deschide căi şi oportunităţi de partici-

pare.

•	 Dimensiunea societală/socială: îşi propune scopuri, valori 

şi sarcini pentru a defini şi modela democraţia. De aseme-

nea, defineşte relaţiile de putere între reprezentanţii aleşi 

ai guvernului şi ai poporului. 

•	 Dimensiunea economică: defineşte relaţia dintre individ în 

contextul social  şi drepturile sale de participare politică. 

Aceasta include chestiuni cum ar fi dreptul la muncă, la 

un anumit standard de viaţă, la securitate socială şi la 

răspundere mutuală, precum şi chestiuni de dezvoltare 

durabilă. 

•	 Dimensiunea culturală: defineşte modul de viaţă în 

societăţi pluraliste sau multiculturale, inclusiv înţelegerea 

diferitelor tradiţii, culturi, experienţe istorice, pentru a 

putea trăi într-o societate paşnică. Premisele sunt un 

sistem politic democratic şi acceptarea drepturilor omului.
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Dimensiunea culturală conturează, de asemenea, identi-

tatea individului şi a societăţii prin limbă, religie, filozofie, 

cunoaştere comună, istorie comună, ideea de bunăstare, şi 

aşa mai departe. Chiar dacă aceste dimensiuni cunosc astăzi 

provocări din partea evenimentelor politice şi economice glo-

bale, ele încă joacă un rol important în ajungerea la înţelegere 

şi acorduri comune în cadrul unei societăţi.

Unii teoreticieni, cum ar fi sociologii britanici Tuner şi Ridden 

consideră dimensiunea culturală ca fiind cea mai importantă 

în dezvoltarea unui simţ al cetăţeniei:

„Cetăţenia culturală poate di astfel descrisă ca şi emanci-
pare culturală, în sensul de capacitate de a participa în mod 
eficient, creativ, şi cu succes în cadrul culturii naţionale, şi 
de asemenea, capacitatea de a participa la propria cultură. 
Această formă de cetăţenie Această formă de cetăţenie 
implică accesul la resurse educaţionale, posesia unui lim-
baj ‘viu’ corespunzător, posesia eficientă a identităţii cul-
turale prin apartenenţă şi capacitatea de a împărtăşi şi de 
a transfera generaţiilor viitoare bogăţia patrimoniului lor 
cultural. Apartenenţa la comunitate, identitatea culturală 
şi valorile, aceste sunt atributele culturale ale cetăţeniei 
moderne, acestea sunt elementele-cheie în extinderea 
cetăţeniei culturale …“  (Turner/Ridden 2001, S. 34).

CU toate acestea, acest concept de cetăţenie culturală se 

bazează pe presupuneri, care nu sunt uşor de soluţionat:

În primul rând,  statele-naţiuni trebuie să accepte ideea 

subiacentă a pluralismului cultural sau multiculturalismului. În 

consecinţă, acest lucru ar produce o schimbare paradigmatică 

de la valori universale la identitate culturală.

În al doilea rând, sistemul educaţional trebuie să reacţioneze 

la aceste schimbări fără a reproduce modelele existente de 

stratificări sociale şi fără a reimpune excluziunea grupurilor 

culturale care nu sunt complet asimilate în cultura naţională.

În al treilea rând, dacă o naţiune acceptă noţiunea de diversi-

tatea culturală ca parte a identităţii sale colective, este asimi-

larea scopul posibil al educaţiei pentru cetăţenie? Sau trebuie 

să facem diferenţa între asimilarea politică, pe de o parte, şi 

integrarea economică, socială şi culturală, pe de altă parte?

Educaţia civică
Toate acestea conduc la chestiunea educaţiei civice. Cum îşi 

educă naţiunile poporul, precum şi nou-veniţii – imigranţii, 

lucrătorii migranţi, refugiaţii, persoanele strămutate, şi aşa 

mai departe? Ce concept favorizează? Integrare, asimilare, 

multiculturalism, pluralism cultural, sau acomodare şi ad-

aptare?

Fiecare abordare are diferite scopuri în ceea ce priveşte ad-

aptabilitatea nou-veniţilor la societatea existentă. Dar, în 

vreme ce conceptele de educaţie civică sunt discutate cu 

gândul la nou-veniţi, acestea influenţează – fără a fi numite, 

de obicei. educaţie civică – punctul de vedere educaţional 

al unei naţiuni. Diferenţa dintre cetăţeni şi „viitori cetăţeni“ 

este astfel un soi de eufemism. În realitate, oamenii trebuie 

mereu să se adapteze şi să se ajusteze, de exemplu, fiecare 

generaţie trebuie să înveţe principiile democratice, valorile, 

ideile şi conceptele ce stau la baza drepturilor şi răspunderilor.
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A trăi într-o lume în continuă schimbare nu înseamnă doar 

adaptarea şi asimilarea schimbării. Datorită principiilor de-

mocratice, cetăţenia activă înseamnă că poporul poate şi ar 

trebui atât să influenţeze politica şi politicile prin  alegeri, 

cât şi să modeleze şi schimbe activ societatea atunci când 

consideră că este necesar.

Educaţia civică, scopul şi conţinutul său, au fost discutate 

pe larg în ultimii 20 de ani. Datorita procesului de unifica-

re europeană, Comisiei, precum şi Consiliului Europei au 

sprijinit iniţiative cum ar fi “Anul european al Cetăţeniei prin 

Educaţie”, în 2005. Ideea a fost de a ajuta oamenii tineri şi 

adulţi deopotrivă să participe activ la viaţa democratică prin 

acceptarea şi exercitarea drepturilor şi responsabilităţilor lor 

în societate. 

Educaţia civică, educaţia pentru cetăţenie, educaţia pentru 

cetăţenie democratică, cetăţenia prin educaţie, educaţia pen-

tru democraţie, educaţia democratică – toţi aceşti termeni 

înseamnă într-o anumită măsură acelaşi lucru: educarea oa-

menilor pentru a le permite să devină membri ai unei anumite 

societăţi.

Savanţii canadieni Yvonne Hebert şi Alan Sears definesc 

educaţia civică drept “pregătirea indivizilor pentru a participa 

ca cetăţeni activi şi responsabili în democraţie” (2004, p. 1).

Modelele existente de educaţie civică deocamdată nu ţin cont 

de chestiunea diversităţii culturale, opusă modelului valorilor 

universale, după cum am discutat mai sus.

Acestea întreabă în primul rând care sunt conţinutul şi scopu-

rile potrivite ale educaţiei civice şi, în al doilea rând, ce fel de 

rol ar trebui să promoveze educaţia civică. În ceea ce priveşte 

prima întrebare, este mai mult sau mai puţin general acceptat 

că educaţia civică ar trebui să încurajeze:

1. Responsabilitatea socială şi morală 

Acestea sunt premisele pentru următoarele elemente:

2. Implicarea în comunitate  

3.  Alfabetizarea politică.

Aceste scopuri şi conţinuturi sunt derivate de la Marshall şi 

au fost integrate mai târziu în conceptul britanic de educaţie 

civică, aşa cum a fost definit de Crick-Report în 1970 (Arthur 

et al. 2001, p. 14).

Responsabilitatea socială şi morală înseamnă că oamenii 

învaţă să  îşi dezvolte încrederea în sine şi comportamentul 

social şi moral responsabil. Aceasta include interacţiunea în 

cadrul societăţii şi printre indivizi.

Prin implicarea în comunitate, oamenii ar trebui să îşi dezvol-

te în mod activ comportamentul responsabil prin ajutarea şi 

susţinerea celorlalţi.

Alfabetizarea politică ar trebui, pe de o parte, să transmită 

cunoştinţe “tehnice” despre drepturile şi procedurile politice, 

ce vizează participarea politică şi implicarea politică activă. 

Pe de altă parte, ar trebui să explice interdependenţa între 
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evenimentele politice, economice şi sociale, pentru a ajuta 

oamenii să înţeleagă mai bine societatea, schimbarea politică 

şi socială, condiţiile sale şi rolurile indivizilor şi ale grupurilor 

sociale în acest proces. Acest tip de cunoştinţe, care privesc 

procedurile în aceeaşi măsură cu competenţele, este vital pen-

tru cetăţenia activă la nivel local, regional, naţional ţi global.

Ideea de educaţie civică vede oamenii ca participanţi activi 

într-o societate democratică. Cu toate acestea, este clar că 

gradul de participare şi de implicare al oamenilor este diferit. 

Prin urmare, există dezbateri continue privitoare la gradul 

de asumare al responsabilităţii, la gradul de participare şi 

la ideea de schimbare. Oare oamenii se vor adapta şi integra 

şi prin urmare vor susţine într-o anumită măsură societatea 

existentă, sau vor critica şi contesta sistemul politic pentru a 

îmbunătăţi procedurile democratice şi democraţia ca întreg? 

Următorul tabel defineşte diferitele tipuri de cetăţeni, scopu-

rile şi prezumţiile lor.

Decurgând din aceste tipuri de cetăţeni, tabelul următor arată 

rolul educaţiei în domeniul de aplicare al educaţiei civice. 

Pentru fiecare tip de cetăţeni s-au dezvoltat diferite modele de 

educaţie civică, diferenţiate prin abordări teoretice de bază, 

metode, scopuri, valori şi rezultate estimate.

Aceste modele arată clar că nu poate exista un singur concept 

de educaţie civică, ci mai multe. În funcţie de scopuri şi de 

fundalul teoretic, acestea pot fi conservative, în sensul că 

societatea existentă va fi susţinută, sau progresive sau ra-

dicale, în sensul că respectivul concept educaţional vizează 

schimbarea politică, socială, economică şi structurală prin 

transformare.

Educaţia civică pe scurt:

1. Indiferent de ce model de educaţie pentru cetăţenie se 

alege, scopul este de a sprijini statul-naţiune democratică. 

Acesta poate fi afirmativ, de susţinere critică sau de 

opoziţie critică. Prin urmare, modelele trebuie să fie dis-

cutate reflectând la obiectivele şi rezultatele dorite. Nu 

există un “model mai bun sau mai rău” dar sunt situaţii/

contexturi/împrejurări în care un anumit model este mai 

potrivit decât altul. 

2. Scopul „educaţiei civice“ este incluziunea. Cu toate ace-

stea, gradul de incluziune diferă considerabil în funcţie 

de cadrul politic, social, economic şi cultural al unei ţări, 

societăţi sau organizaţii.

3. „Educaţia civică“ poate avea loc în cadru formal, informal 

şi non-formal, în funcţie de obiectivele sale. Educaţia 

civică pentru proceduri de naturalizare este aproape în-

totdeauna formalizată, în timp ce educaţia participativă şi  

transformativă are loc de obicei în cadru informal, cum ar 

fi  dezvoltare comunitara sau mişcare socială.
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Tipuri de cetăţeni

Cetăţeni personal responsabili Cetăţeni participanţi Cetăţeni orientaţi spre justiţie
Prezumţii 
fundamentale

•	 Pentru a soluţiona problemele 
sociale şi pentru a îmbunătăţi 
societatea, cetăţenii trebuie să 
aibă un caracter bun; ei trebuie 
să fie membri ai comunităţii, să 
fie oneşti, responsabili şi să re-
specte legile

•	 Pentru a soluţiona problemele so-
ciale şi pentru a îmbunătăţi socie-
tatea, cetăţenii trebuie să participe 
activ şi să îşi asume poziţii de con-
ducere în sistemele şi structurile 
comunitare stabilite. 

•	 Pentru a soluţiona problemele 
sociale şi pentru a îmbunătăţi 
societatea, cetăţenii trebuie să 
chestioneze, dezbată şi schimbe 
sistemele şi structurile stabilite 
care reproduc modele de injustiţie 
de-a lungul timpului.

Scopuri •	 Să aibă un comportament re-
sponsabil în comunităţile lor.

•	 Membri activi ai organizaţiilor co-
munitare/partidelor politice.

•	 Să evalueze în mod critic structu-
rile sociale, politice şi economice 
care produc injustiţie socială.

Atitudini •	 Cetăţeni loiali guvernului/
statului-naţiune 

•	 Suport critic pentru guvern/stat-
naţiune

•	 Distanţă critică faţă de guvern/
stat-naţiune

Cunoştinţe •	 Cunosc sistemul politic.

•	 Votează

•	 Ştiu cum funcţionează agenţiile gu-
vernamentale.

•	 Cunosc strategiile pentru realizarea 
obiectivelor comune.

•	 Ştiu cum funcţionează agenţiile 
guvernamentale.

•	 Cunosc mişcările sociale de-
mocratice şi cum să producă 
schimbări sistemice.

Activităţi •	 Lucrează şi plătesc impozite.

•	 Respectă legea.

•	 Reciclează

•	 Donează sânge

•	 Organizează şi se implică în proi-
ecte civice.

•	 Organizează eforturile comunităţii 
pentru a se îngriji de nevoiaşi.

•	 Promovează dezvoltarea economică 
sau curăţarea mediului.

•	 Caută şi abordează domenii de 
injustiţie.

Şodele de 
acţiuni

•	 Contribuie la o campanie de do-
nare de alimente.

•	 Ajută la organizarea campaniei de 
donare de alimente.

•	 Explorează motivele pentru care 
oamenii sunt flămânzi şi încearcă 
să rezolve cauzele de bază.

Forme de 
cetăţenie

•	 Cetăţenie individuală •	 Cetăţenie activă •	 Cetăţenie critică

Scopuri        
viitoare

•	 Societatea existentă pare că 
împlineşte şi nevoile viitoare.

•	 Eforturi pentru a îmbunătăţi 
condiţiile în societatea existentă. 

•	 Dezvoltă viziuni pentru o lume 
mai bună.

Critici •	 Nu se caută schimbări struc-
turale.

•	 Nu există răspundere colectivă

•	 Sursele de injustiţie socială/
politică, cum ar fi structurile so-
ciale, politice şi economice, nu sunt 
evaluate şi puse la îndoială.

•	 Analiza teoretică este mai 
importantă decât activitatea 
socială/politică.

Sursa: Joel Westheimer, Joseph Kahne: What kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy, American Educational Research Journal 41 (2004/2), p. 240
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Modele de educaţie civică

Cetăţeni personal responsabili Cetăţeni participanţi Cetăţeni orientaţi spre justiţie
Teorie 
educativă

•	 Pozitivism •	 Humanismus/Pragmatismus (John 
Dewey)

•	 Kritische Pädagogik /Kritische 
Theorie (Paulo Freire)

Abordări di-
dactice

•	 Adaptare: Studenţilor li se 
predă un anumit set de valori şi 
norme naţionale (ex., că struc-
turile politice curente sunt cele 
mai bune posibile).

•	 Integrare: Studenţilor li se predă 
cum să participe şi cum să devină 
cetăţeni activi  

•	 Gândire critică: Studenţii sunt 
încurajaţi să pună întrebări, să 
analizeze critic sistemul stabilit şi 
structura sa de putere

Abordări me-
todologice

•	 „învăţare prin practică“ (indi-
vidual)

•	 Sprijinirea acţiunii sociale indi-
viduale 

•	 „învăţare prin practică“ (colectiv)

•	 Stagii, angajarea în proiecte civice

•	 „învăţare prin exemple“ (orientate 
spre schimbare)

•	 Acţiune politică/socială în 
afara organizaţiilor/structurilor 
tradiţionale 

Scopurile 
învăţării

•	 Instrumental •	 Participativ •	 Transformativ

Valori privind 
cetăţenia

•	 Cetăţenia este bazată pe o 
identitate naţională universală 

•	 Scopul cetăţeniei este identi-
tatea naţională, dar existenţa di-
verselor identităţi culturale este 
recunoscută.

•	 Noţiunea de cetăţenie diversă 
este acceptată şi căutată în spe-
cial.

Rezultatul 
cursurilor

•	 Conştientizarea 
responsabilităţii individuale

•	 Nivelul relativ scăzut al 
cunoştinţelor cu privire la drep-
turile de participare

•	 Conştientizarea responsabilităţii 
individuale în cadrul contextului 
social

•	 Nivelul relativ ridicat al 
cunoştinţelor cu privire la drepturile 
de participare (Micro-politică)

•	 Nivelul relativ scăzut de 
cunoştinţe în ceea ce priveşte 
interdependenţelor politice, sociale 
şi economice (Macro-politică)

•	 Conştientizarea responsabilităţii 
colective/globale 

•	 Nivelul ridicat de responsabilitate 
colectivă politică şi socială

•	 Nivelul relativ scăzut al 
cunoştinţelor cu privire la dreptu-
rile de participare şi posibilităţile 
de intervenţie

Sursa: Joel Westheimer, Joseph Kahne. „What kind of Citizen? The politics of Educating for Democracy.“ American Educational Research Journal 41 (2004/2), p. 240. 
Additions: C.Z.
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Conţinutul şi dimensiunile educaţiei civice 

Dimensiunea 
politică/juridică

Dimensiunea 
societală/socială

Dimensiunea 
culturală

Dimensiunea 
socio-economică

Dimensiuni ale 
identităţii

•	 structuri şi procese 
politice şi modurile 
de influenţare ale 
acestora 

•	 interese politice

•	 istorie

•	 societate civilă şi 
participare

•	 valori democratice

•	 drepturile omului şi 
umanitate

•	 chestiuni/probleme 
etice

•	 activităţi politice, 
implicare în comu-
nitate 

•	 educaţia ca premisă 
a participării demo-
cratice 

•	 cunoaşterea şi 
înţelegerea meca-
nismelor excluziunii 
sociale 

•	 Recunoaşterea 
diversităţii şi puterea 
minorităţilor şi gru-
purilor marginalizate 

•	 Echitatea de gen şi a 
minorităţilor etnice

•	 Anti-rasismul

•	  Înţelegerea proce-
selor de migraţiune 
şi a consecinţelor 
lor politice, sociale 
şi economice pentru 
oameni, societăţi şi 
state-naţiune  

•	 conştientizare 
interculturală şi 
experienţă

•	 patrimoniu cultu-
ral şi istoric

•	 limbă

•	 recunoaşterea 
şi respectarea 
diversităţii cultu-
rale şi politice 

•	 educaţia ca 
premisă a 
participării cul-
turale

•	 cunoaşterea şi înţelegerea 
evenimentelor economi-
ce la nivel local, regional, 
naţional şi global 

•	 înţelegerea conceptelor 
de dezvoltare durabilă şi 
interdependenţa acesteia 
cu evenimentele şi interese-
le economice şi politice 

•	 educaţia ca premisă a 
participării economice

•	 analiza rolului statelor mai 
sărace şi al minorităţilor în 
cadrul proceselor econo-
mice 

•	 Participarea în procesele 
economice

•	 Analiza evenimentelor şi in-
tereselor economice 

•	 gândirea critică asupra 
„TINA“ („Nu există altă 
alternativă“)

•	 Dezvoltarea empa-
tiei individului → 
aceasta conduce la 

•	 Dezvoltarea 
toleranţei, 
înţelegerii şi 

•	 Dezvoltarea unei 
înţelegeri a sine-
lui armonios şi 
echilibrat pen-
tru a-l înţelege 
pe „celălalt“ → 
aceasta conduce la 
un contact respec-
tuos, sensibil şi afa-
bil cu alţi oameni 
indiferent de medi-
ul de provenienţă, 
gen, rasă, etc.

•	 incluziune vs. exclu-
ziune -> construirea 
identităţii de clasă 
conduce la excluzi-
unea altora 

•	 locul de naştere, 
educaţia, 
naţionalitatea 
(membru al 
societăţii) individu-
ale vs. colective, 

•	 drepturi-
responsabilităţi, 
conştiinţă de clasă 
(conştientizarea 
apartenenţei la o 
anumită clasă, mi-
lieu)

Surca iniţailă: Ruud Veldhuis, Anja Ostermann: Final Report on Germany, Austria, Liechtenstein. The Contribution of Community Action Programmes in the Fields of Education, 
Training and Youth to the Development of Citizenship with a European Dimension, Amsterdam 1997, S. 13–14. (completări, modificări: C. Zeuner)
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Promovarea unei conștiințe sociale europene prin educație sindicală  
Abordare, evoluție și rezultate ale proiectului Quali2move 
Martin Roggenkamp

„Fără gradul de conștientizare socială nu există nici 
o economie solidară, care face posibile mișcări com-
pensatoare între puternic și slab, fără a trebui să 
recurgă la evocarea limitărilor pline de prejudecată.“

Oskar Negt 2012: 7

Această declarație a lui Oskar Negt reflectă o problemă 

de bază în abordarea crizei economice actuale din Europa 

și subliniază o deficiență cheie al integrării europene. 

Consecințele unei crize financiare globale sunt purtate, cu 

indicarea unei guvernări defectuoase în țările respective, în 

principal pe umerii muncitorilor, șomerilor și pensionarilor în 

Irlanda și țările din sudul Europei. O adaptare socială a ace-

stor sarcini este discutată cât mai bine posibil ca asistență 

economică posibilă pentru țările afectate. Un schimb critic 

între cetățenii din diferite țări europene asupra deciziilor 

care se bazează pe acest tip de gestionare a crizelor nu are 

loc. Mai degrabă sunt purtate dezbateri privind gestionarea 

crizelor transnaționale exclusiv în context național. Deciziile 

europene se eschivează de un public critic al cetățenilor euro-

peni. Integrarea economică și fiscală este lipsită de un public 

critic transnațional și o conștiință social europeană, a cărei 

dezvoltare - după Oskar Negt - necesită procese colective de 

învățare care implică experiențele de zi cu zi ale oamenilor 

(Negt 2012, p. 7).

Provocările europene pentru munca de educație 
sindicală
O educație care se concentrează pe promovarea capacității po-

litice de decizie politică și  identificarea intereselor economice 

comune, este în mod tradițional o zonă centrală a activităților 

sindicatelor. Pornind de la promovarea traditionala a inte-

reselor la locul de muncă și creșterea nivelului de educație 

al muncitorilor pentru a promova participarea lor socială și 

politică, s-a instituit o educație sindicală bazată pe extinderea 

capacității de decizie personală, profesională și socială și a 

capacității de acțiune a muncitorilor ca un pilon important 

al educației civice a adulților, la care participă în fiecare an 

în Europa sute de mii de muncitori și colaboratori sindicali.

Munca de educație sindicală poate fi diferențiată în trei cate-

gorii (comp: ILO [ed] 2007, p. 1):

•	 Calificarea și instruirea angajaților sindicali referitor la ap-

titudinile lor de performanță în reprezentarea intereselor la 

nivel de societate sau asociere precum și a educației pro-

fesionale în ceea ce privește conținutul de acțiune politică;

•	 Educația muncitorilor în scopul de a ridica nivelul gene-

ral de educație, pentru promovarea participării sociale și 

politice și de a întări competențele de la locul de muncă;

•	 “Labour Studies”, care iau în vizor sensul și dezvoltarea 

muncii în societate.

Educația sindicală este un sector dinamic, care s-a diferențiat 

în ultimele decenii. Cu toate acestea, nu există nici o analiză 

comparativă a studiilor privind dezvoltarea ofertei de educație 

sindicală (vezi ILP [ed] 2007, p. 12; Bridgford / Stirling 2007). 

Există un acord, cu toate acestea, atât referitor la sindicate 

Capitolul 6
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cât și în cercetare cu privire la faptul că educația sindicală, în 

special în Europa, se confruntă cu noi provocări, în contextul 

lumii în schimbare de muncă și societate.

Accentul este pus în special pe globalizarea și europenizarea 

economiei și a relațiilor de muncă. Cu influența tot mai mare 

a Spațiului Economic European privind organizarea muncii și 

a perspectivelor de lucru biografice, precum și importanța 

crescândă a relațiilor de muncă transnaționale privind repre-

zentarea intereselor și configurarea la locul de muncă - în spe-

cial de creștere a companiilor multinaționale și a importanței 

UE ca un actor supranațional - se extind în mod necesar ca-

drul geografic și politic precum și conținutul și metodele de 

educație sindicală (vezi p.a. Bridgford / Stirling 2007; Cairola 

2007, Spencer 2007).

Mai mult decât atât, schimbările tehnologice, procesele glo-

bale de restructurare dinamice și importanța tot mai mare de 

utilizare a cunoașterii la locul de muncă necesită o perspectiva 

educației pe tot parcursul vieții. În cele din urmă, restructu-

rarea resp. reconstruirea educației sindicale în noile state 

membre pune sindicatele în fața unor provocări (Bridgford/

Stirling 2007).

Din aceste procese, există diverse provocări pentru sindica-

tului educației în Europa:

•	 Europenizarea	relațiilor	de	muncă	necesită	abilități	tehnice	
avansate și conținut pentru lucrătorii sindicali:

 Europenizarea zonei economice și transnaționalizarea 

relațiilor de muncă extinde sfera de activitate a lucrătorilor 

sindicali și necesită competențe noi și extinse. Provocările 

de configurare a relațiileor de muncă necesită europe-

nizarea progresivă a spațiului economic în cooperare 

transnațională a responsabililor sindicali - nu numai la 

nivel european, dar, de asemenea, la nivel transnațional, 

macro-regional, inter-regional, sau nivelul de com-

panii multinaționale. O colaborare transnațională de 

succes și orientată spre rezultate necesită din partea 

reprezentanților angajaților cunoștințe vaste de dreptul 

muncii și condițiile de securitate socială și relațiile de 

muncă din diferite țări europene, precum și o înțelegere 

mai profundă a valorilor care stau la baza acestora, a nor-

melor și fondurilor  lor culturale, politice și istorice.

•	 Cooperarea europeană necesită dezvoltarea unei identități 
europene a lucrătorilor sindicali:

 Participarea la luarea deciziilor cu privire la configurarea 

relațiilor de muncă pretinde pe de o parte  competențe 

în ceea ce privește interdependențele transnaționale de 

politică a muncii și companiei. Pe de altă parte, impune 

participarea la procesul decizional, cu o sferă europeană 

transnațională, dezvoltarea unei identități europene și 

a solidarității transnaționale (Bridgford / Stirling 2007; 

Cairola 2007).

•	 Creșterea integrării europene impune promovarea 
participării sociale și politice a muncitorilor  în context 
european:

 Participarea politică și socială a muncitorilor necesită din 

cuaza deplasării crescute a deciziilor politice și economi-

ce la nivel european, promovarea capacității de decizie 

politică precum și o conștiință critică socială în context 

european. Baza sunt procesele de învățare colective, care 

să ia în considerare experiențele de zi cu zi ale muncitorilor 

din diferite țări europene.
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•	 Promovarea mobilității transnaționale a muncitorilor 
necesită o perspectivă europeană de educație:

 Creșterea mobilității transnaționale a lucrătorilor euro-

peni se bazează pe creșterea oportunităților de anga-

jare (Consiliul Uniunii Europene 2009, p. 3), creșterea 

economică și a competitivității în Europa (Comisia 

Europeană, 2008, p. 11; Comisia Europeană 2010: 25). 

Cu toate acestea, aceasta este afectată de obstacole în 

ceea ce privește cadrul juridic și social al dreptului de 

muncă în diferite țări europene. Mobilitatea transnațională 

a lucrătorilor presupune competențe cu privire la condițiile 

cadru specifice care urmează, precum și relațiile de muncă 

de la baza unor aranjamente ideale,  pentru a asigura 

o integrare deliberată și proactivă a contextului muncii 

naționale. Capacitatea de a face acest lucru este obiectul 

educației sindicale. 

•	 Dezvoltarea unei perspective transnaționale de învățăre 
pe tot parcursul vieții:

 În lumina mobilității transnaționale a lucrătorilor / inte-

riorul și cerințele pentru o perspectivă a învățării pe tot 

parcursul vieții, este necesar să se asigure o perspectivă 

transnațional de învățare pe tot parcursul vieții pen-

tru muncitori. Acest lucru implică faptul că ofertele de 

educație de la furnizorii din diferite țări se alăture într-un 

mod coerent în ceea ce privește conținutul și metodologia, 

precum și în ceea ce privește calitatea.

Necesar este în lumina acestor provocări dezvoltarea unei 

dimensiuni fundamentale europene a educaţiei sindicale. 

O provocare cheie pentru europenizarea educaţiei sindicale 

constă, cu toate acestea, în faptul că ofertele și instituţiile de 

educaţie sindicală sunt ancorate la nivel național, regional, 

sectorial și local. Deși Institutul European al Sindicatelor 

ETUI-REHS are din ce în ce mai multe oferte europene pentru 

lucrătorii sindicali, care sunt axate pe europenizarea educaţiei 

sindicale a personalului uniunii sindicale și a angajaților. Cu 

toate acestea se disting ofertele cantitativ mai importante a 

instituţiilor din  țările membre ale UE precum şi conţinutul şi 

metodele pedagogice bazate pe tradiții istorice diferite, dife-

rite structuri reprezentative și obiective educaționale diferite, 

astfel încât există o necessitate fundamentală cu privire la 

europenizare a educaţiei sindicale (Bridgford / Stirling 2007). 

Dezvoltarea unei dimensiuni europene comune de sindi-

cat educație trebuie să ia în considerare, având în vedere 

provocările următoarele aspecte:

•	 o înțelegere comună a formării de sindicate:

 Sindicatele și instituții de învățământ sindicale recunosc 

în general crearea unui concept din ce în ce mai puţin 

echilibrat al educației, care se concentrează pe capaci-

tatea exploatabilă economic a lucrătorilor, precum și pe 

competențele care sunt necesare pentru configurarea 

unei lumi a muncii echilibrate social, economic precum și 

ecologic și social. Însă criza financiară și provocarea de 
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mediu dau ocazia de a lua în considerare mai mult munca, 

responsabilitatea politico-socială și implicarea angajaților 

și de asemenea în contextul eticii interpersonale. Din punct 

de vedere al sindicatului se va duce, prin urmare, dez-

baterea cu privire la obiectivele, funcția și rolul social al 

educaţiei sindicale la nivel european şi transfrontalier şi 

social-politic.

•	 Conţinuturi de educație comune şi fundamentale:

 Pentru a dezvolta o perspectivă a educației pe tot parcur-

sul vieții și de perspectivă transnațională, este necesar 

ca sindicatele europene să convină asupra unor programe 

comune de bază care asigură competențe transnaționale 

a angajaților și lucrătorilor sindicali, și să alcătuiască mo-

dule de formare corespunzătoare.

•	 Acordul privind abordarea comună educațional-metodică: 

 Dezvoltarea unei abordări comune și transnaționale 

pedagogică și metodologică pentru transfer de competențe 

și de conținut în contextul educaţiei sindicale poate 

construi pe o tradiție comună, care construieşte orientat 

experiențele și nevoile celui care învaţă (ILO [ed] 2007). 

Dincolo de acest fapt instituţiile sindicale urmăresc metode 

diverse şi diferite, care corespund propriei imagini, diferi-

telor medii istorice și diferitelor contexte culturale. Pentru a 

dezvolta metode transnaționale de transmitere pedagogică 

de competențe și de conținut, este necesar a le integra 

într-un repertoriu comun de metode. Acest lucru necesită 

o înțelegere transnațională a abordărilor pedagogice, a ca-

tegoriilor corespunzătoare și aplicarea didactico-metodică. 

Aceste aspecte se referă în mod direct și indirect la relaţia 

tensionată de dezvoltare personală (identitate) și cerinţele 

legate de piața forței de muncă (piața europeană a muncii), 

care sunt incluse în conceptul de nevoile educaționale. 

Acest lucru facilitează dezvoltarea de competențe prac-

tice transnaționale, care aduc într-un context sistematic 

educaţia generală, profesională, politică și interculturală.

Quali2move – obiective si abordare a proiectului
În acest context zece sindicate și instituţii sindicale din șapte 

țări UE, Turcia și la nivel european în 2012 au realizat proiec-

tul “Quali2move - dezvoltarea și difuzarea unui concept de 

înţelegere a educaţiei de muncă politică în Europa”, cu sco-

pul ca pe baza unui schimb sistematic de diferite abordări 

educaționale, culturi și metode de a dezvolta o înțelegere 

comună a educației.

Alcătuirea parteneriatului a asigurat un spectru larg de culturi 

europene de educație și de reprezentări de interese au fost 

încorporate în abordarea educațională. IDEAS (ie) a adus  per-

spectivele economiei anglo-saxone, IG Metall și BFW (de) și OGB 

(at) au reprezentat modelul continental-european corporatist 

de parteneriat social, cu IFES (es) a fost reprezentat un institut 

de învățământ din sudul Europei, reprezentată de participarea 

Cartelului ALFA (ro), ZNP (pl) și Litmetal (lt) s-a luat în conside-

rare perspective din Europa de Est, cu BMI (tr) a participat o 

uniune dintr-o țară candidată și ETUI (eu) s-a putut deja aborda 

o dimensiune europeană a educaţiei sindicale. 

Dezvoltarea modelului educațional comun a fost bazat pe 

un schimb sistematic și orientat al partenerilor cu privire 

la abordările și metodele educaționale, susținute de input 

ştiinţific. În cadrul a patru workshop, în care fiecare conținut 

a fost pregătit şi prelucrat ulterior de către parteneri, partene-

rii au dezvoltat o abordare comună a educaţiei, a provocărilor 

și obiectivelor de educaţie, au definit termenii-cheie și inclus 

metode de formare exemplare. 
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Dezvoltarea abordării educaționale s-a bazat pe patru procese:

•	 schimbul sistematic și comparativ cu privire la abordările 

educaționale și activitățile partenerilor;

•	 stabilirea de concepte-cheie ca bază pentru schimbul de 

idei;

•	 dezvoltarea unui model comun de educație bazată pe 

determinarea de provocări și obiective ale educației sin-

dicale în Europa;

•	 elaborarea unor metode exemplare de educație politică 

transnațională.

Schimb de abordări educaționale și activități de partener

Baza centrală pentru dezvoltarea unui model comun de 
educație este o înțelegere reciprocă a instituţiilor de educaţie 
sindicală pentru diferitele abordări de calificare și programe 
ale partenerilor precum și identificarea de asemănări și deo-
sebiri. Prin urmare a existat un schimb sistematic de activități 
educaționale a instituţiilor sindicale pentru dezvoltarea mo-
delului comun ca un prim pas. Acest schimb a fost efectuat în 
trei etape.  În cadrul primei reuniuni a partenerilor din 13-14. 
februarie la Frankfurt partenerii au prezentat mai întâi pro-
gramele lor educaționale. 

Pe baza prezentărilor  s-au format apoi categoriile provizorii 
pentru compararea sistematică a abordărilor educaționale, 
care s-au dovedit a fi relevante în contextul discuției:

•	 condiţii-cadru de educaţie sindicală

•	 obiectivele de educaţie sindicală 

•	 înțelegerea și importanța educației sindicale

•	 domeniile de educaţiei sindicale

•	 conţinuturile de educaţie sindicală 

•	 educație politică

Parteneri ai proiectului Quali2move

Berufsfortbildungswerk (bfw) – Germania

Birleşik Metal İş (BMI) – Turcia

Cartel ALFA – România

European Trade Union Institute (ETUI) – EU

IG Metall – Germania

Institute for the Development of Employees Ad-
vancement Services (IDEAS) – Irlanda

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) 
– Spania

Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) – 
Austria

Unification of Lithuanian Metalworkers‘ Trade 
Unions (Litmetal) – Lituania 

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – Polonia 
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•	 în cadrul educaţiei sindicale valorile transmise   

•	 metode de educaţie

•	 în cadrul educaţiei sindicale competenţele transnaţionale 
transmise.

Pe baza conținuturilor prezentate în cadrul întâlnirii primare 

s-a realizat o imagine de ansamblu preliminar comparativă 

a abordărilor educaționale ale partenerilor ded proiect, care 

a fost baza unei sistematice aprofundări a schimburilor în al 

doilea workshop pe 29/30 Martie la Dublin.

În cadrul schimbului s-au transmis nu numai informații, 

cunoștințe și experiență între instituțiile de învățământ din 

diferite țări, ci de asemenea au fost identificate asemănările 

și deosebirile, astfel încât s-a putut dezvolta pe această 

bază o abordare comună la educație. Rezultatul procesu-

lui de schimb este de asemenea o imagine de ansamblu 

sistematică comparativă a abordărilor  educaționale și me-

todele instituţiilor de educație sindicală din Europa (vezi ca-

pitolul 8). 

Determinarea conceptelor centrale educaționale ca bază 

pentru schimbul de idei

O provocare deosebită pentru schimbul european privind 

abordările educaționale și de dezvoltare este sensul diferit al 

termenilor de specialitate în diversele limbi. De aceea, o condiție 

necesară este definiția comună a acestor termeni de speciali-

tate. De aceea în timpul discuțiilor la seminarii au fost stabilite 

conceptele-cheie - cum ar fi participarea, orientarea subiectului, 

educația politică, solidaritatea și altele, conţinutul cărora a fost 

stabilit ulterior de către partenerii de proiect. Aceste definiții 

au fost prezentate şi discutate în fiecare workshop ulterior, 

și partenerii de proiect au convenit asupra unui sens comun. 

Pe de o parte s-a creat o bază conceptuală a schimburilor, iar 

stabilirea conceptului a fost asociată cu un schimb profesionel 

intens. În al doilea rând aceste concepte au fost combinate 

într-un glosar, care este, de asemenea, disponibil pentru alte 

instituții de învățământ (vezi capitolul 9).

Dezvoltarea unui model comun de educație bazată pe 
determinarea de provocări și obiective ale educației sindi-
cale

Bazele pentru dezvoltarea modelului educațional comun au 

fost pe de o parte identificarea asemănărilor și deosebirilor în 

abordările educaționale ale partenerilor, discutarea și stabili-

rea termenilor de specialitate, pe de altă parte, identificarea 

provocărilor specifice ale integrării europene pentru educația 

sindicală, în cadrul unor workshop-uri la Dublin și Istanbul în 

17/18 Mai 2012. 

Participanții au prezentat în special necesitatea de a promova 

un public critic în Europa, într-un univers comun de discurs, 

necesitatea de a promova solidaritate transnațională și de 

dezvoltare a unei conștiințe sociale transnațional, precum și 

nevoile de formare a unei identități europene, care lucrează 

zi de zi cu experiențele de viață şi de muncă ale cetățenilor.
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Pentru a putea construi pe aceste baze o abordare 

educațională, partenerii de proiect au recurs din nou la ex-

pertiza științifică a Christinei Zeuner (Universitatea Helmut 
Schmidt din Hamburg), care a prezentat într-un input științific 

la workshopul din Istanbul cerințele și dimensiunile și aspecte-

le educație politică (vezi capitolul 5). Christine Zeuner a in-

trodus o grilă corespunzătoare, pe care partenerii de proiect 

au completat-o cu conținuturi de educaţie, astfel încât a fost 

dezvoltat un concept educațional adecvat.

Pe baza acestor rezultate, partenerii de proiect au convenit 

în cadrul unui workshop din 1/2 octombrie 2012 la Varșovia 

un memorandum de înțelegere pentru o educaţie sindicală 

transnațională în Europa (cf. capitolul 1).

Formare de metode exemplare de educație politică 
transnațională

Pentru a completa abordarea europeană comună a educației 

cu metodele de educație interculturală, partenerii de proiect 

au testat și documentat în timp diferite abordări metodolo-

Conținutul și dimensiunile educației sindicale în Europa 

Dimensiuni politice/ 
juridice

Dimensiuni sociale/ 
colective 

Dimensiunea 
culturală

Dimensiunea social-
economică

Dimensiunile 
formării identităţii  

•	 structurile politice 
și procese precum 
și modalități de 
influențare a acestora

•	 societatea civilă și par-
ticiparea

•	 valorile democratice
•	 educația ca o 

condiție prealabilă 
a participării demo-
cratice

•	 cunoașterea și înțelegerea 
cu privire la mecanismele 
de excluziune socială

•	 înțelegerea proceselor de 
migrație și a consecințelor 
lor politice, sociale și eco-
nomice pentru indivizi, so-
cietate și statele naționale

•	 aprecierea diversității și 
importanța minorităților 
marginalizate social

•	 egalitatea sexelor și a 
minorităților entice

•	 sensibilizarea 
interculturală și 
experiența

•	 limba 
•	 respectarea și 

recunoașterea 
diversității cultu-
rale și politice

•	 cunoașterea și înțelegerea 
cu privire la dezvoltarea 
economică la nivel local, re-
gional, național și global

•	 participarea la procesele 
economice

•	 reflectare critică a argu-
mentelor TINA (There Is No 
Alternative)

•	 Promovarea 
conștiinței de clasă 
sau de gradul de 
conștientizare a in-
tereselor economice 
commune  

•	 promovarea 
toleranței, înțelegerii 
și dialogului

•	 promovarea unui 
contact respectuos, 
sensibil si empatic cu 
oamenii, indiferent de 
originea lor, de sex, 
etnie, etc. 

Sursa iniţială: Ruud Veldhuis, Anja Ostermann. Final Report on Germany, Austria, Liechtenstein. The Contribution of Community Action Programmes in the Fields of Education, 
Training and Youth to the Development of Citizenship with a European Dimension, Amsterdam 1997. p. 13–14. (Completări, modificări: C. Zeuner).
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gice ale proiectului: pe de o parte metodele de promovare a 

competențelor interculturale în general. Pe de altă parte, unii 

dintre partenerii dezvoltat metode de promovare a educaţiei 

politice, care vizează în mod explicit un context de învățare 

transnațională. Aceste metode au fost testate împreună în 

workshopul de la Varșovia. Metodele sunt prezentate în ca-

pitolele 7 și în anexa.

Rezultatele proiectului au fost prezentate la o conferință finală 

a proiectului la 29 noiembrie 2012 la Berlin. Prezentarea a fost 

precedată de analiza crizei europene a lui Oskar Negt și Adam 

Ostolski ( vezi Cap. 2 și 3).

Concluzie 
În cadrul proiectului Quali2move partenerii de proiect au 

realizat într-un timp scurt o contribuție importantă la euro-

penizarea educației sindicale. Formularea, documentarea și 

răspândirea unei abordări comune pentru educația politicîă, 

în care au fost încorporate obiectivele, culturile și metodele 

a zece instituții sindicale de învățământ din opt țări europene 

și la nivel UE, poate pe de o parte să servească drept orien-

tare pentru punerea în aplicare a programelor de învățământ 

ale altor instituţii și pe de cealaltă parte să fie fundamentul 

pentru expansiunea prin luarea în considerare a altor abordări 

de învățământ sindicale din Europa. În orice caz a început un 

important schimb între sindicatele din Europa, deoarece o 

educaţie sindicală europeană este o parte esențială pentru 

formarea unui public European critic. În dezvoltarea abordării 

educaționale s-a demonstrat că activitățile de educaţie 

sindicală din mai multe țări europene au un concept comun 

de bază, dar că diferitele condiții, precum și diferențele în 

dezvoltarea istorică a țărilor și sindicatelor au dus de ase-

menea la o mare varietate de modele educaţionale, astfel 

încât schimbul european privind educația sindicală are un 

potențial mare pentru dezvoltarea unei dimensiuni europene 

a educației sindicale.
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În cadrul proiectului Quali2move, bazat pe un schimb intensiv 
de metode de învățare sindicale, s-a dezvoltat şi o abordare 
comună a educației civice transnaționale. O parte importantă 
și provocatoare a acestei abordări este dezvoltarea unor me-
tode de educație civică interculturală. Educația civică este, 
în context național, predominant orientată spre a produce 
apartenența la o societate, pe de o parte prin încurajarea 
încrederii în sine și a unui comportament responsabil, în con-
textul social, iar pe de altă parte, în scopul de a crește nivelul 
judecății politice prin promovarea angajamentului față de 
comunitate și a cunoașterii a proceselor și relaților politice 
(a se vedea în acest volum Zeuner). La nivel transnațional 
educaţia civică se realizează prin promovarea sensibilității 
culturale interacțională, care nu se limitează la a învăța 
despre diferențele culturale, ci la o înțelegere mai profundă 
a legăturii dintre practicile cotidiene sociale și reprezentările 
asociate colective în culturi diferite (a se vedea Kehrbaum din 
acest volum). Astfel Educațiea civică transnațională trebuie 
să depășească, la nivel european, un fel de „cerință multi-
nivel”: Trebuie să se bazeze pe diferite culturi politice si afilieri 
și să ofere o înțelegere a practicilor politice diferite de zi cu zi 
și să ajute la identificarea unei înțelegeri comune europene 
a practicilor sociale.

În acest context, partenerii de proiect au avut sarcina de a 
dezvolta metode adecvate, care combină aspecte ale educației 
civice prezentate mai sus, cu o înțelegere a diferitelor practici 
sociale și să medieze promovarea unei înțelegeri comune la 
nivel transnațional.

În acest scop, doi dintre partenerii au prezentat fiecare o 
metodă corespunzătoare, iar acesta a fost testat împreună cu 
alți parteneri. Ulterior partenerii şi-au prezentat experiențele 
lor adecvate special pentru nivelul de educație transnațional 
și variații de dezvoltare.

Una dintre metode se referă la aducerea la o formă inteligibilă, 
dincolo de limbaj și de schimb lingvistic, a expresilor de zi cu 
zi și politice. Talente creative de observare ale participanților, 
care de multe ori sunt neglijate în diferite medii, ar trebui să fie 
incluse. Acest lucru este pus în scenă cu imagini care comu-
nica (altfel decât sub formă de limaj) sensuri, permit indicare 
normativă și mai presus de toate, permite oamenilor, care 
rămân sub-reprezentanți din cauza unor considerente per-
sonale sau lingvistice, accesul la discuții deschise. Utilizarea 
metodelor de integrare s-au considerat relevante - acest lucru 
a fost elaborat de către partenerii proiectului Quali2move în 
unanimitate - în special în cazul conceptului transnațional.

În cealaltă metodă exemplificatoare ideea este de a expe-
rimenta și de a reflecta dominare, conducere și supunere. 
Relațiile de putere, autoritatea și practicile adeptului sunt - 
nu numai, ci şi de asemenea, - cultural condiționate și au un 
impact în consecință. Pentru a reflecta şi a experimenta prin 
roluri roluri diferite și pentru a împărtăşii acest lucru cu grupul, 
se aplică cea de a doua metodă, numită “Hipnoza cu mâna”.

Metodologia în educația civică interculturală
Clemens Körte / Fernando Benavente Tendillo

Capitolul 7
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Obiective
“Imaginile din semne şi caractere speciale” trebuie să permită înţelegerea conceptelor utilizate dincolo de comu-
nicarea lingvistică şi să clarifice practicile sociale de comunicare vizuală din viaţa politică de zi cu zi a diferitelor 
culturi. Comunicarea vizuală domină relaţiile interumane din ce în ce mai mult. Designul de comunicare este utilizat 
în publicitate, la întâlnirile sociale (locuri de întâlnire profesionale şi private, spaţii publice, etc., comunicări mass-
media la TV, web), la organizarea relaţiilor sociale şi mai ales în comunicarea politică. Programe politice complexe 
sunt comunicate prin simboluri vizuale. Reprezentările vizuale, ca de ex. graffitti-urile în special, ilustrează legăturile 
politice şi transpunerea personală în procesele social-politice. În acest context, scopul metodei este de a descifra 
această comunicare vizuală în culturi diferite, în scopul promovării înţelegerii fiecărei comunicări politice actuale, 
mesajelor transmise şi legăturilor politice percepute. În acelaşi timp, pot fi identificate trăsăturile comune din co-
municarea politică vizuală de zi cu zi. 

Imaginile prezintă atitudinea faţă de concepte. Imaginile au la bază simboluri sau caractere care descriu semnificaţia 
conţinutului. Imaginile fac posibilă comunicarea, care nu se desfăşoară la nivel verbal în primul rând, şi care trebuie 
să fie înţeleasă ca un mijloc de “comunicare” prin utilizarea reprezentărilor vizuale. 

Prin urmare, metoda prezentată în continuare este una potrivită în special contextelor interculturale de învăţare. 
Aceasta permite comunicarea între participanţi cu modalităţi de exprimare lingvistică diferită. Astfel, participanţii 
pot exersa transmiterea de atitudini şi idei, indiferent de modalitatea de exprimare lingvistică.

Modalitate de abordare
Managerul de proiect poate cere prezentarea a maxim cinci termeni, respectiv contexte (capitole), (facultativ, acesta 
cade de acord cu participanţii pe această temă). Participanţii primesc un aparat de fotografiat digital şi li se cere să 
fotografieze semne şi simboluri, fiecare fiind asociat în mod semnificativ cu conceptul.

Participanţii vor fi organizaţi în grupuri cât mai mici şi unificate din punct de vedere cultural, respectiv politic (de 
exemplu, în grupuri de câte doi). Acestora li se va cere, ca într-o investigaţie (urbană) independentă de aproximativ 
două până la trei ore, să facă o serie de poze. La întoarcere, pentru fiecare dintre capitolele specificate, fiecare grup 
va selecta trei până la cinci fotografii, care descriu capitolul într-un mod cât mai detaliat. 

Posibile rubrici de capitol pot fi:

•	 Relaţii sociale (alternativ consum)

•	 Solidaritate (alternativ egalitate/ inegalitate)

•	 Muncă

Metoda “semne – imagini”
Clemens Körte
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•	 Relaţii între sexe (sex)

•	 Relaţii de autoritate (dominaţie)

•	 Sustenabilitate (alternativ mediu înconjurător, protecţia mediului)

Titlurile trebuie selectate în funcţie de interesul principal sau de aspecte ale programului de instruire, care pot avea 
importanţă în viitoarele colaborări ale unui grup intercultural.

Evaluare

Pozele selectate vor fi prezentate în detaliu de-a lungul a trei nivele de descriere pentru fiecare capitol prestabilit:

a) Conţinut/semnificaţie imediată: Ce văd? (de exemplu: o casă distrusă, un semn de circulaţie)

b) Conţinut iconografic al imaginii: Care este tema? (de exemplu: război, organizarea traficului rutier)

c) Analiză din punct de vedere iconologic-iconografic: Ce ne spune imaginea despre condiţiile locale? Ce anume ne 
spune imaginea despre propriile noastre modele de valoare? 

Grupurile prezintă rezultatele cercetărilor efectuate pentru imaginile respective prin prezentarea de diapozitive şi 
explică conţinutul acestora parcurgând cele trei nivele de descriere. Explicaţiile pot fi date pe panouri de prezentare.

Fiecare grup descrie imaginile pentru sine. Nu există Fals sau Adevărat. Cu toate acestea, în cadrul discuţiilor ulte-
rioare de grup, pot apărea solicitări şi diferenţieri privind rezultatele prezentate. 

Într-o reflecţie ulterioară, se compară modele diferite de prezentare şi interpretare, care au fost prezentate în mod 
vizual. 

Pornind de la acest lucru, dacă este cazul, poate avea loc o a doua etapă, în care fiecare dintre grupurile mixte in-
terculturale face o prezentare vizuală a conceptelor, respectiv a legăturilor stabilite, pentru ca pe baza noţiunilor 
transmise în prima etapă să se dezvolte un limbaj metaforic comun.  

Număr de persoane în grupă
1 până la 2 persoane în fiecare grupă

3 până la 4 grupe

Posibile aplicaţii
Metoda este utilizată într-un stadiu incipient de dezvoltare a conceptului, atunci când grupul începe să se cunoască 
iar modalităţile comune de gândire nu au fost încă diferenţiate. Instrumentul trebuie utilizat la cunoaşterea reciprocă a 
unui grup, în care Participanţii încă nu au încredere unul în altul şi încă sunt preocupaţi de o conceptualizare comună. 

Durata
½ zi de cercetare, 2 ore de analiză, 2 până la 3 ore de discuţii şi schimb de opinii în cadrul grupului (= 1 zi). Dacă se 
alocă mai mult timp pentru acest exerciţiu, atunci fiecare etapă de lucru se poate realiza în mai mult timp.
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Pregătire şi materiale
1 aparat de fotografiat digital pentru fiecare grup, proiector şi calculator. Panou de prezentare.

Exemple de fotografii

Mural, Belfast
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Checkpoint Charlie (Punct de grantita a aliatiilor), Berlin 
(strada Friedrich)
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Die Mauer , Berlin (strada Käthe-Niederkirchner)
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Checkpoint Charlie (Grenzübergang 
Alliierte), Berlin (Friedrichstraße)
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Reflecţie asupra metodei
În mare măsură, metoda corespunde cerinţelor unei formări politice interculturale. Prin prezentarea şi percepţia 
comunicării vizuale, se transmite fiecare înţelegere colectivă a practicii sociale de zi cu zi a comunicării (politice) 
vizuale. Acest lucru este asociat prezentării şi interpretării conceptelor şi a legăturilor politice. De asemenea, în a 
doua etapă – prin intermediul grupurilor interculturale - se poate promova dezvoltarea unor modele de interpretare 
împărţite, transnaţionale, politice. 

Comunicarea prin imagini este în special adecvată în cazul depăşirii barierelor lingvistice în contexte de învăţare 
interculturale. Mai mult decât atât, metoda poate fi uşor pusă în aplicare, este orientată direct pe acţiune şi se 
bazează pe o înţelegere intuitivă a participanţilor. 

În procesul de selectare a imaginilor şi dacă este cazul, şi a conceptele şi contextelor se va avea grijă să nu fie atinse 
subiecte culturale tabu pentru anumiţi participanţi, iar aspectele religios-culturale să nu fie prezentate în manieră 
jignitoare (cf. Todorov 2010).

Orange Order Marching, Belfast
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Posibilităţi de modificare
Pentru dezvoltarea unor modele comune de interpretare, pe baza prezentării şi discutării rezultatelor din prima 
etapă, se poate realiza o a doua etapă cu grupuri culturale mixte. 

Un model interesant de interpretare vizuală pentru contextele sindicale de învăţare este reprezentat de simbolurile 
sindicale. Prezentarea şi analizarea simbolurilor respective poate contribui mult la înţelegerea reciprocă a culturilor 
de sindicat diferite.

O problemă politică interesantă se aplică şi în cazul “semnelor de criză.”

O variantă avansată de comunicare vizuală poate consta în utilizarea de imagini în mod deliberat manipulativ. Acest 
lucru poate sensibiliza comunicarea politică vizuală – şi critica reflectivă aferentă –  a potenţialului manipulator. 
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Relaţiile complexe de putere definesc viaţa profesională de zi cu zi a angajaţilor din Europa. Globalizarea progresivă 

duce la o compresie a relaţiilor dintre oameni, care la rândul lor au relaţii sociale în societate, în mediul lor social cât 

şi într-o comunitate politică, indiferent de normativ. Din aceste relaţii derivă raporturile concepute în mod variabil 

referitoare la  putere, dominare, conducere şi supunere. Membrii mediilor structurate într-un mod mai liberal şi cu o 

mai mare apreciere a individualismului şi a responsabilităţii personale, eventual şi a cetăţeniei, pot ajunge la o apre-

ciere a relaţiilor de putere diferită faţă de cea a persoanelor provenite din medii mai tradiţionale sau gândite ierarhic.

Privite din perspectiva educaţiei transnaţionale, aceste activităţi educaţionale de tip constelaţie aduc noi provocări: 

Relaţiile de putere vor fi în vre-un fel puse în discuţie? Trebuie stabilit un acord cu privire la existenţa unor relaţii 

de putere şi supunere? Se ţine cont de diferenţele conceptuale referitoare la dominaţie, ascultare, docilitate, etc., 

şi dacă da, cum se modelează aceste percepţii din prisma personalităţii individuale şi sunt acestea astfel genera-

lizabile? În ce măsură apar valorile recunoscute (democraţie, participare) în emisfera vestică pe plan internaţional, 

dincolo de frontiere şi au acestea aceeaşi semnificaţie? În cazul în care acest aspect este acum dezbătut: Faptul de 

a fi condus nu are şi el un anumit farmec?! Sau conducerea nu se distinge într-un anumit fel pentru a facilita liber-

tatea, autonomia şi participarea, astfel încât treaba să poată fi făcută bine? 

Organizarea relaţiilor de putere şi de dominare din cadrul unor ierarhii şi participări, precum şi percepţia, interpre-

tarea şi legitimitatea fiecăreia dintre ele variază foarte mult de la o cultură la alta şi este esenţială pentru o înţelegere 

politică interculturală.

Următoarea metodă, hipnoza cu ajutorul mâinilor, a fost exersată şi conştientizată în cadrul proiectului. Metoda invită 

participanţii să conştientizeze tema puterii, a conducerii şi a comportamentului şi să facă schimb de experienţă. 

Participanţii vor fi puşi în diferite situaţii şi vor fi rugaţi să-şi asume un anumit rol (lider/ persoană îndrumată), şi cu 

ajutorul acestuia să efectueze o hipnoză sau să fie îndrumat. Ulterior va avea loc o discuţie cu privire la experienţa 

acestui proces.

Metoda: “Hipnoza cu ajutorul mâinii”
Fernando Benavente Tendillo
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Obiective

Lucrul asupra aspectelor cu privire la diferite concepte de putere şi 

abuz de putere, conducere şi followership în diferite culturi. 

Tehnică

1. Participanţii merg prin cameră în mod aleator, mergând întot-

deauna spre un spaţiu liber.

2. Facilitatorul spune “stop”, iar participanţii formează perechi cu 

persoana cea mai apropiată de ei.

3. Facilitatorul alege o persoană cu care să ilustreze exerciţiul; facilitatorul pune palma la 30 de cm de faţa partici-

pantului. Facilitatorul explică faptul că participantul este acum “hipnotizat” de mâna facilitatorului iar distanţa 

de 30 de cm trebuie să fie păstrată întotdeauna între mâna facilitatorului şi faţa participantului. Apoi, facilita-

torul mută mâna înainte şi înapoi iar participantul ar trebui să se mute şi el. Facilitatorul poate merge înainte sau 

înapoi, să se mişte în sus sau în jos etc.

4. Perechile decid apoi cine este A şi cine este B. A îşi aşează mâna în faţa persoanei B, cu vârfurile degetelor la 

nivel cu linia părului şi la 30 de cm de faţă. A conduce B prin cameră asigurându-se întotdeauna că faţa persoanei 

B se află la 30 de cm de mâna persoanei A şi că evită alţi jucători. 

5. Atunci când A şi B au avut suficient timp pentru a practica, rolurile sunt inversate astfel încât B conduce acum, 

iar A îl urmează. 

6. Facilitatorul solicită trei voluntari. A întinde ambele mâini astfel încât palmele sunt îndreptate spre exterior. B şi 

C sunt apoi poziţionate la 30 de cm de ambele mâini. Pe măsură ce A îşi mută mâinile, B şi C se mişcă în funcţie 

de acestea. Participanţii pot fi apoi împărţiţi în grupuri de câte trei persoane şi se poate practica această parte 

a exerciţiului. Inversaţi rolurile astfel încât toate cele trei persoane din fiecare grup să aibă şansa să conducă. 
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7. Pentru a încheia, rugaţi o persoană să conducă întregul grup prin cameră. Grupul este hipnotizat de diferite părţi 

ale corpului conducătorului denumite de către facilitator de exemplu “ochiul stâng”, “genunchiul drept”, etc. 

Adăugaţi sunet astfel încât atunci când conducătorul se mişcă în sus, sunetul să ajungă mai sus iar atunci când 

conducătorul se mişcă în jos, sunetul să scade. Acesta este un exerciţiu de atenţie scăzută şi este despre “a da 

şi a lua” deoarece perechile trebuie să lucreze împreună pentru a menţine mişcarea continuă.

Evaluare

În scopul evaluării, participanţii conştientizează experienţele lor cu exerciţiul: Care sunt cerinţele diferite pentru 

lider şi persoana îndrumată? Cum s-a schimbat raportul în ceea ce priveşte numărul grupurilor îndrumate? Care sunt 

avantajele şi dezavantajele?

Într-o a doua etapă a conştientizării, participanţii transmit experienţele cu privire la relaţiile ierarhice în propria 

cultură – în special în viaţa profesională: Participanţii prezintă reciproc relaţia de conducere şi responsabilitate, 

supunere şi participare, etc. în ţara lor de origine şi identifică diferenţele şi asemănările.

Dimensiunea grupurilor

Dimensiunea grupurilor variază. Se lucrează prima dată în perechi, apoi în grup de trei persoane, şi în cele din urmă 

ca un grup întreg. În principal, va fi posibil să se înceapă cu un grup mai mare – perechi, grup de trei persoane etc., 

în timp ce restul participanţilor iau parte la exerciţiu ca audienţă pasivă sau ca participanţi în alte grupuri. 

Când se poate folosi acest exerciţiu

Situaţia în care se poate folosi această metodă este pentru a ajuta grupul să scape de inhibiţii.

Timpul necesar

Mai mult de 20 de minute. 

Pregătire şi material

Această metodă necesită câteva pregătiri. Metoda trebuie explicată cu atenţie. Aceasta include exerciţiile tehnice 

cât şi materialul necesar. 
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Menţiune suplimentară

Asiguraţi-vă că nimeni nu foloseşte acest exerciţiu într-un mod 

neadecvat.

Conştientizarea metodei

Metoda este foarte potrivită pentru activităţile educaţionale inter-

culturale în sensul mai sus prezentat. Bazaţi pe şi motivaţi fiind de 

o experienţă fizică directă, participanţii conştientizează şi compară 

interpretările colective ale relaţiilor de putere de zi cu zi, în mediul 

lor cultural. În sensul conştientizării culturale interacţionale (vezi 

în acest volum Kehrbaum) se mediază o înţelegere interculturală a relaţiei dintre practicile cotidiene sociale şi 

modele de interpretare colectivă. Această intermediere se axează pe relaţiile politice: exercitarea puterii, accep-

tarea responsabilităţii şi proiectarea structurilor ierarhice. În scopul evaluării exerciţiului, aceste aspecte sunt apoi 

aplicate aspectelor specifice ale vieţii de zi cu zi, respectiv concretizate în aceste domenii. Aceasta se pretează cel 

mai bine în viaţa profesională şi cea de zi cu zi.

Evaluarea exerciţiului de către participanţi este vitală şi trebuie să fie bine pregătită şi detaliată.

Metoda este foarte potrivită pentru înţelegerea şi analizarea proceselor organizaţionale dar şi pentru pregătirea 

unor tratative. În acelaşi timp, aceasta reflectă şi nivelul meta- al contextului de învăţare: relaţia dintre formatori şi 

cursanţi, care prezintă şi ea aspecte legate de putere şi dominaţie, dar şi de responsabilitate şi de încredere. Prin 

urmare, această metodă este adecvată în special conştientizării rolului cursantului în ceea ce priveşte pregătirea 

de metode transculturale de instruire, în care formatorul provine din medii culturale diferite.

Variaţie

Începeţi prin a lucra în perechi, apoi în echipe de câte trei persoane, iar în final lucraţi ca un grup.
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Compararea sistematică a diverselor moduri de abordare a 

activităţii educaţionale şi a fe-luritelor programe de formare 

ale partenerilor de proiect din cadrul proiectului Quali2move 

a constituit o bază importantă pentru identificarea similitu-

dinilor şi pentru dezvoltarea unui mod unitar de abordare 

a formării. Istoricul comparativ al modurilor de abordare a 

activităţii edu-caţionale a sindicatelor din opt ţări europene 

este totodată şi un valoros rezultat parţial al proiectului, dat 

fiind că în prezent nu există studii sistematice comparative 

despre evoluţia programului educaţional al sindicatelor (vezi 

ILO (ed.) 2007, p. 12; Bridgford/Stirling 2007). 

Comparaţia din cadrul proiectului a decurs în trei etape: Pentru 

început, diverse organisme de formare profesională şi-au pre-

zentat programele şi activităţile de formare, având loc apoi 

schimb de păreri pe această temă. În cadrul acestui schimb 

s-au putut determina noţiunile şi aspectele relevante de iden-

tificare a diferenţelor şi similitudinilor. Pe această bază s-au 

con-stituit într-o a doua etapă opt categorii de comparaţie, cu 

ajutorul cărora s-a făcut o sistema-tizare a schimburilor. Într-o 

a treia etapă s-a pătruns în esenţa schimburilor, partenerii 

prezentându-şi vizat modurile de abordare a educaţiei. În final 

s-a documentat această prezentare (a se vedea conceptul din 

articolul lui Tom Kehrbaum din acest manual).

Categorii de comparaţie
Provocări şi condiţii-cadru ale educaţiei sindicale 

În cadrul primului schimb – voit nestructurat – s-a demonstrat 

că toate condiţiile-cadru ale activităţii sindicale de educare 

din diverse ţări sunt o cauză semnificativă a diferenţelor dintre 

modul de abordare a educaţiei de către furnizorii de formare 

profesională implicaţi. În special condiţiile-cadru din Turcia 

diferă net de cele din alte ţări europene. Relaţiile industrale 

din Turcia sunt marcate de un antagonism conflictual, de 

poziţia insuficient de fermă a sindica-telor, de conflicte cu 

substrat religios şi de tradiţia autoritară a mişării sindicaliste. 

În condiţiile acestor condiţii-cadru activitatea educaţională 

a sindicatelor are la dispoziţie posibilităţi limitate şi un rol 

diferit decât cea din ţările vesteuropene Germania, Irlanda, 

Austria şi Spania, în care activitatea sindicală educaţională 

este o ramură acreditată şi consacrată a formării pro-fesionale 

a adulţilor, având o structură organizatorică stabilă şi bine 

diferenţiată. Datorită crizei economice, furnizorii de formare 

profesională din Irlanda şi Spania operează sub o presiune 

financiară şi de acţiune mai mare decât cei din Austria sau 

Germania. Pe de altă parte, organizaţiile sindicale din Lituania 

şi România se află într-o situaţie specială. Având în vedere 

istoria recentă a sindicatelor din ţările postsocialiste, acestea 

au luări mai slabe de poziţie şi ofertele de formare politică ale 

sindicatelor se confruntă cu reticenţa populaţiei. Aceste sindi-

cate nu se află însă în aceeaşi situaţie conflictuală accentuată 

ca cea din Turcia. În România şi Lituania se pune mai degrabă 

accent pe îmbunăţăţirea imaginii sociale a sin-dicatelor şi a 

parteneriatelor sociale. La rândul ei, situaţia din Polonia diferă 

de cea din România şi Lituania, dat fiind că sindicatele de aici 

sunt mai puţin discretitate pe considerentul trecutului soci-

alist şi sunt în măsură să se dezvolte pe un fundal financiar 

şi organizatoric solid.   

Obiectivele activităţii sindicale de educaţie

Obiectivele activităţii sindicale de educaţie constituie o ca-

tegorie comparativă fundamentală, deoarece din ea decurg 

activităţile concrete de educare. În cadrul comparaţiei s-a 

relevat o corelaţie evidentă între condiţiile-cadru şi obiec-

tive. Aşa de exemplu activitatea sindicală de educare din 

Turcia e orientată în mare măsură, corespunzător situaţiei 

antagonice, spre mo-bilizarea şi politizarea salariaţilor şi a 

Paralele între abordările activităţii educaţionale a sindicatelor din Europa 
Martin Roggenkamp şi Tom Kehrbaum

Capitolul 8
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sindicaliştilor. Datorită poziţiei rezervate a populaţiei faţă 

de politizare, calea mobilizării prin politizare este blocată în 

organizaţiile sindicale din România şi Lituania. Sindicatele 

din aceste ţări se concentrează mai degrabă pe îmbunăţăţirea 

imaginii sondicatelor, a parteneriatelor sociale şi a dialogului 

social, vizând producerea de beneficii personale imediate 

pentru salariaţi prin măsuri de îmbunăţăţire a angajabilităţii 

acestora. Aceste situaţii şi obiective diferă substanţial de cele 

ale organizaţiilor sindicale de formare profesională consacraţi 

şi stabili din Europa de Vest, cât şi de cele ale ZNP din Polonia. 

Cum atenţia activităţii educaţionale a sindicatelor din aceste 

ţări cu organizaţii sindicale consacrate şi stabile se îndreaptă 

mai puţin spre interesele directe ale organizaţiilor, spre promo-

varea implicării lucrătorilor la locul de muncă, în piaţa forţei 

de muncă şi în societate, ea pune accent pe perspectiva de 

dezvoltare socială pe termen mediu şi lung.

Domenii ale activităţii educaţionale sindicale, programe 

analitice, educaţie politică şi grupuri vizate 

Esenţa activităţii sindicale de educare a tuturor partenerilor 

este calificarea profesională şi în spirit sindical a grupurilor 

de interese. Mai mult, abordările diferă în funcţie de măsura 

în care se adresează lucrătorilor şi de gradul în care cuprind 

şi perfecţionarea profesională. Un program cuprinzător de 

formare a salariaţilor, dincolo de calificarea grupurilor de 

interese, orientat spre promovarea implicării sociale și po-

litice, este deţinut de furnizorii de formare profesională din 

Europa de Vest și de ZNP Polonia. Cartel Alfa Litmetal din 

România și Lituania au şi ele la rândul lor o serie de programe 

de formare profesională a lucrătorilor. Acestea se limitează 

însă la aspecte sindicale iar activitatea lor vizează în special 

creşterea interesul lucrătorilor pentru activitatea sindicală 

şi atragerea salariaţilor în rândurile lor. ZNP, IG Metall, 

IDEAS, IFES și OGB au în schimb un program cuprinzător 

de formare a lucrătorilor, care cuprinde teme sociale, po-

litice și parţial culturale. Aceasta merge mână în mână cu 

obiectivul promovării implicării sociale. Sindicatele și fur-

nizorii de formare profesională din această categorie se de-

osebesc la rândul lor prin aceea că nu toate oferă programe 

de perfecţionare profesională. În cadrul ZNP, IDEAS și IFES, 

perfecţionarea profesională este o parte importantă a progra-

mului educațional. Sindicatele din Germania și Austria sunt 

sau au fost şi ele furnizori de formare profesională. Fireşte că 

aici dezvoltarea profesională e autonomă din punct de vedere 

organizotoric faţă de educația politică. În Germania formarea 

profesională e asigurată de un institut al sindicatelor – Centrul 

de formare profesională - în timp ce IG Metall e axat pe forma-

rea (antreprenorial- și socio-) politică.1 În Austria o instituție 

corespunzătoare s-a chiar desprins de organizaţia sindicală. 

ZNP, IDEAS și IFES integrează în schimb educația politică 

și profesională. În Lituania şi România doar reprezentanţii 

sindicali au acces la educaţie politică, neacceptându-se aici 

educaţia politică organizată de organizaţiile sindicale. Pentru 

BMI din Turcia educaţia politică reprezintă un mijloc de mo-

bilizare în centrul atenţiei activităţii de educare sindicală.

Principii şi metode pedagogice 

Referitor la principiile şi metodele pedagogice, toţi partenerii 

de proiect implicaţi se îndreaptă, în acord cu obiectivele so-

ciale ale sindicatelor, spre aceeaşi direcţie – cea care a favori-

zat dezvoltarea abordării comune a educaţiei: o metodologie 

participativă şi orientată pe subiect, care pune procesele co-

lective de învăţare mai presus decât împărtăşirea individuală 

de cunoştinţe, care este activă şi care promovează conştiinţa 

critică faţă de un status quo social.

1 Cu excepţia Centrului de formare profesională Inzell, care s-a integrat cu fostul sin-
dicat al textiliştilor în IG Metall, unde oferă (ca şi înainte, autonom) şi programe de 
perfecţionare profesională (precum cursuri de sudori, de operare calculator etc.).  
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Tipuri de activităţi sindicale educaţionale 
Pe baza comparaţiei se disting trei categorii de activităţi sin-

dicale educaţionale:  

1. Activitate educaţională sindicală antagonică 

Această categorie e reprezentativă pentru BMI din Turcia. 

Acest sindicat activează în condiţii-cadru de relaţii industriale 

conflictuale, în contextul existenţei unei societăţi polarizate 

şi în condiţiile în care drepturile sindicale sunt abia conturate. 

Educaţia sindicală urmează aici în primul rând rolul mobilizării 

prin promovarea unei conştiinţe de clasă, a angajării demo-

cratice şi a atitudinilor seculare. Educaţia politică stă prin 

urmare în centrul atenţiei activităţii sindicale de educare 

dar, spre deosebire de sindicatele vest-europene, obiectivul 

direct al revigorării organizaţiilor sindicale are prioritate faţă 

de promovarea implicării sociale a salariaţilor.  

2. Activitate educaţională sindicală defensivă

În această categorie se încadrează CARTEL Alfa din România 

şi Litmetal din Lituania. Şi în aceste țări sindicatele au o 

poziție relativ slabă, în primul rând datorită gradului redus de 

acceptanţă a sindicatelor şi în special a activităţii lor politice 

în rândul populației pe motivul istoricului lor. În cazul Litmetal 

motivul este atât dezvoltarea slabă a bazei industriale din 

sectorul metalurgic, cât şi pătrunderea în ţară a unor concerne 

străine care evită colaborarea cu sindicatele.  Activitățile de 

educație politică ale acestor sindicate se limitează la grupurile 

de interese din interiorul organizaţiei. Activitățile mai largi 

de educare politică nu sunt fezabile sau nu sunt acceptate 

de salariaţi. Activităţile educaţionale sindicale sunt orien-

tate mai degrabă spre promovarea imaginii sindicatelor, a 

parteneriatului social și a dialogului social și spre creşterea 

oportunităților de angajare a oamenilor. 

 

3. Activitate educaţională sindicală instituţională

Sindicatele şi furnizorii de formare profesională implicaţi 

din ţările vest-europene, cât şi ZNP din Polonia desfăşoară 

activităţi educaţionale care sunt consacrate, instituţionalizate 

şi dife-renţiate din punct de vedere organizatoric ca ramură a 

formării profesionale a adulţilor. Înte-meiat pe aceasta, activi-

tatea educaţională a sindicatelor urmăreşte prin programele 

dife-renţiate de educare un obiectiv naţional - promovarea 

implicării salariaţilor la locul de muncă, pe piaţa forţei de 

muncă şi în societate. În cadrul acestui tip se disting din 

punct de vedere al perfecţionării profesionale alte două ca-

tegorii: în timp ce la IDEAS, IFES şi ZNP oferă pro-gramele de 

perfecţionare profesională şi de educaţie politică sunt oferite 

integrat, la IG Metall şi ÖGB ele sunt separate din punct de 

vedere organizatoric.
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Sinteză a diverselor abordări ale activităţii sindicale de educare 

Organizaţie sindicală/ 
Furnizor de formare 

profesională

Deziderate şi condiţiilecadru
 ale educaţiei sindicale 

Obiective ale activităţii 
sindicale de educare 

Domenii de 
activitate sindicală 

educaţională 

Programe 
educaţionale

Grupuri 
vizate

Educaţie 
politică

Valori Principii şi metode 
pedagogice

         Romania

•	 Sindicate slabe 
•	 Reticenţă poli-tică datorită isto-

ricului

•	 Promovarea angajabilităţii 
•	 Promovarea capacităţii de 

exerciţiu a sindicatelor 
•	 Îmbunătăţirea imaginii sin-

dicatelor 
•	 Întărirea dialogului social şi 

îmbunătăţirea relaţiilor cu 
partenerii sociali

•	 Calificarea 
reprezentanţilor sin-
dicali 

•	 Perfecţionare 
profesională

•	 Seminarii pe teme 
alese 

•	 Perfecţionare pro-
fesională

•	 Negocieri salariale şi re-
prezentarea intereselor

•	 Organizaţie sindicală
•	 Metode de negociere
•	 Legislaţia muncii
•	 Comunicare
•	 Managementul           

proiectelor
•	 Motoda PME
•	 Sensibilizare la hărţuire 

şi discriminare 
•	 Convenţii ILO
•	 Dialog social
•	 ş.a.

•	 Grupuri de interese 
•	 Angajaţi
•	 Membri ai sindicatelor

•	 Nu există •	 Angajabilitate 
•	 Dialog social
•	 Egalitate de şanse
•	 Fairness
•	 Solidaritate 

•	 Metode interacti-ve
•	 Grupuri de lucru
•	 Jocuri de roluri
•	 Simulări 
•	 Final course projects 
•	 Teste practice 

           Turkey

•	 Situaţie de concurenţă cu          
atitudinile religioase 

•	 Tradiţii autoritare în cadrul 
mişcării sin-dicale

•	 Situaţia antagonică
•	 Capacităţi financiare reduse 
•	 Nu există reg-lementări în mate-

rie de concedierea angajaţilor 
•	 Prejudecăţi politice şi religioase  
•	 Societate patriarhală 
•	 Nivel scăzut de educaţie în       

general 
•	 Nivel scăzut de calificare al        

instructorilor 
•	 Posibilităţi reduse de cercetare 
•	 Prea puţine centre de formare 

•	 Promovarea angajabilităţii 
•	 Promovarea 

discernământului critic 
•	 Promovarea angajărilor de-

mocratice în cadrul sindica-
telor demokratischer 

•	 Promovarea conştiinţei de 
clasă 

•	 Întărirea sindicatelor  

•	 Educaţie politică
•	 Calificarea 

reprezentanţilor        
sindicatelor 

•	 Perfecţionare 
profesională de mici 
proporţii 

•	 Educaţie politică
•	 Conştiinţă de clasă 

(anticapitalistă, 
antirasistă, antifascistă, 
antisexistă)

•	 Democraţie în sindicate 
şi în societate 

•	 Conştiinţă ecologică/
sustenabilitate

•	 Membri de sindicat
•	 Reprezen-tanţi de sindicat
•	 Membri ai consiliului          

director al sindicatelor 

•	 Educaţia politică 
acordă prioritate atât 
promovării dezvoltării 
politice (conştiinţa de 
clasă şi democraţie) 
cât şi întăririi şi 
democratizării sindica-
telor 

•	 Conştiinţă democratică
•	 Conştiinţă de clasă
•	 Secularizare 

•	 Abordare participativă: studiu în grup, mapping, work-
shop-uri, conferinţe, metode audiovi-zuale, activităţi ed-
ucative la locul de muncă 



Paralele între  abordări le  act ivi tăţ i i  educaţionale a  sindicatelor  din Europa 

79

Organizaţie sindicală/ 
Furnizor de formare 

profesională

Deziderate şi condiţiilecadru
 ale educaţiei sindicale 

Obiective ale activităţii 
sindicale de educare 

Domenii de 
activitate sindicală 

educaţională 

Programe 
educaţionale

Grupuri 
vizate

Educaţie 
politică

Valori Principii şi metode 
pedagogice

         Romania

•	 Sindicate slabe 
•	 Reticenţă poli-tică datorită isto-

ricului

•	 Promovarea angajabilităţii 
•	 Promovarea capacităţii de 

exerciţiu a sindicatelor 
•	 Îmbunătăţirea imaginii sin-

dicatelor 
•	 Întărirea dialogului social şi 

îmbunătăţirea relaţiilor cu 
partenerii sociali

•	 Calificarea 
reprezentanţilor sin-
dicali 

•	 Perfecţionare 
profesională

•	 Seminarii pe teme 
alese 

•	 Perfecţionare pro-
fesională

•	 Negocieri salariale şi re-
prezentarea intereselor

•	 Organizaţie sindicală
•	 Metode de negociere
•	 Legislaţia muncii
•	 Comunicare
•	 Managementul           

proiectelor
•	 Motoda PME
•	 Sensibilizare la hărţuire 

şi discriminare 
•	 Convenţii ILO
•	 Dialog social
•	 ş.a.

•	 Grupuri de interese 
•	 Angajaţi
•	 Membri ai sindicatelor

•	 Nu există •	 Angajabilitate 
•	 Dialog social
•	 Egalitate de şanse
•	 Fairness
•	 Solidaritate 

•	 Metode interacti-ve
•	 Grupuri de lucru
•	 Jocuri de roluri
•	 Simulări 
•	 Final course projects 
•	 Teste practice 

           Turkey

•	 Situaţie de concurenţă cu          
atitudinile religioase 

•	 Tradiţii autoritare în cadrul 
mişcării sin-dicale

•	 Situaţia antagonică
•	 Capacităţi financiare reduse 
•	 Nu există reg-lementări în mate-

rie de concedierea angajaţilor 
•	 Prejudecăţi politice şi religioase  
•	 Societate patriarhală 
•	 Nivel scăzut de educaţie în       

general 
•	 Nivel scăzut de calificare al        

instructorilor 
•	 Posibilităţi reduse de cercetare 
•	 Prea puţine centre de formare 

•	 Promovarea angajabilităţii 
•	 Promovarea 

discernământului critic 
•	 Promovarea angajărilor de-

mocratice în cadrul sindica-
telor demokratischer 

•	 Promovarea conştiinţei de 
clasă 

•	 Întărirea sindicatelor  

•	 Educaţie politică
•	 Calificarea 

reprezentanţilor        
sindicatelor 

•	 Perfecţionare 
profesională de mici 
proporţii 

•	 Educaţie politică
•	 Conştiinţă de clasă 

(anticapitalistă, 
antirasistă, antifascistă, 
antisexistă)

•	 Democraţie în sindicate 
şi în societate 

•	 Conştiinţă ecologică/
sustenabilitate

•	 Membri de sindicat
•	 Reprezen-tanţi de sindicat
•	 Membri ai consiliului          

director al sindicatelor 

•	 Educaţia politică 
acordă prioritate atât 
promovării dezvoltării 
politice (conştiinţa de 
clasă şi democraţie) 
cât şi întăririi şi 
democratizării sindica-
telor 

•	 Conştiinţă democratică
•	 Conştiinţă de clasă
•	 Secularizare 

•	 Abordare participativă: studiu în grup, mapping, work-
shop-uri, conferinţe, metode audiovi-zuale, activităţi ed-
ucative la locul de muncă 
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Organizaţie sindicală/ 
Furnizor de formare 

profesională

Deziderate şi condiţiilecadru
 ale educaţiei sindicale 

Obiective ale activităţii 
sindicale de educare 

Domenii de 
activitate sindicală 

educaţională 

Programe 
educaţionale

Grupuri 
vizate

Educaţie 
politică

Valori Principii şi metode 
pedagogice

         Ireland   

•	 Structuri organizatorice solide 
•	 Criză econo-mică
•	 Problema fi-nanţării activităţilor 

educaţionale 
•	 Probleme la concediere
•	 Număr redus de instructori 

calificaţi

•	 Stimularea implicării şi 
participării la locul de 
muncă, pe piaţa forţei de 
muncă şi în socie-tate 

•	 Promovarea angajabilităţii

•	 Perfecţionare 
profesională

•	 Formare politică
•	 Calificarea 

reprezentanţi-lor de 
sindicat 

•	 Competenţe nefor-
male, generale (abilităţi 
software, competenţe         
sociale) ca de ex.

•	 teamworking
•	 Competenţe de 

soluţionare a                 
problemelor

•	 Pregătire operare          
calculator

•	 Competenţe de             
conducere

•	 Capacitate personală 
de producţie la locul de 
muncă 

•	 Pregătirea instructorilor
•	 Organizare în cadrul   

sindicatelor 
•	 Competenţe de comu-

nicare

•	 Shop Stewards
•	 Membri de comisii
•	 Membri ai consiliului di-

rector
•	 Alţi membri de sindicat
•	 Non-membri de sindicat
•	 Membri de sindicat pensi-

onari 
•	 Membri de sindicat  şomeri 
•	 Responsabili cu securitatea 

muncii
•	 Experţi pentru anumite 

grupe 
•	 Membri de sindicat tineri
•	 Membri de sindicat de gen 

feminin

•	 Educaţia politică este 
parte a programului de 
educare, fiind inclusă 
în toate programele de 
educare.  

•	 Educaţia politică este 
in-tegrată şi în pro-
gramele de pregătire 
profesională.  

•	 Solidaritate 
•	 Emancipare
•	 Egalitate
•	 Democraţie 
•	 Echitate 
•	 Dreptate socială  

•	 Educaţie sindicală bazată pe principiul solidarităţii, 
a emancipării, a egalităţii, echităţii, democraţiei şi 
dreptăţii sociale.

•	 Aceste valori stau şi la baza metodologiei educaţionale.  
•	 Activitatea educaţională a sindicatelor să fie participativă 

şi orientată spre subiecţi.  
•	 Se va efectua pregătire Face-to-face cât de des e posibil.
•	 Educaţia sindicală să stimuleze pe cât posibil discuţiile 

dintre persoanele partici-pante la program.  
•	 Studiul orientat spre practică cât şi rezolvarea comună 

a problemelor să fie prioritare faţă de medierea 
cunoştinţelor, respectiv faţă de învăţământul frontal.  

•	 Prezentările şi studiile de caz prin membri sindicalişti 
experimentaţi să fie integrate. 

           Spain

•	 Structuri organizatorice solide 
•	 Criză economică
•	 Instituţie proprie de educaţie 

pentru sindicatele UGT şi CCOO

•	 Promovarea societăţii parti-
cipative, solidare şi drepte 
şi a relaţiilor echilibrate între 
activităţile economice şi 
dezvlotarea sustenabilă

•	 Creşterea importanţei dialo-
gului social 

•	 Promovarea implicării 
în angajării (medierea 
abilităţilor profesionale) şi în 
societate (educaţie) 

•	 Apărarea culturii şi a 
educaţiei ca mijloace de con-
struire a unei societăţi parti-
cipative, drepte şi solidare 

•	 Perfecţionare 
profesională

•	 Educaţie poli-tică
•	 Calificarea 

reprezentanţi-lor sin-
dicali 

•	 Politica sindicatelor în 
contextul direc-tivelor şi 
principiilor sindicaliste 

•	 Abilităţi şi competenţe 
ale reprezentanţilor sin-
dicali: dreptul muncii şi 
baze juridice; negocierea 
salarii-lor; tehnica nego-
cierii; meditaţie; egali-
tate de şanse; manage-
mentul comuni-caţiei; 
competenţe comunica-
tive; retorică; dinamica 
grupului; rezolvarea pro-
blemelor ş.a. 

•	 Formare profesională în 
toate ramuriile industriei 

•	 Membri de sindicat şi 
reprezentanţi ai salariaţilor 

•	 Salariaţi şi şomeri 

•	 Educaţia politică este 
parte a programului de 
educare, fiind inclusă 
în toate programele de 
educare.  

•	 Educaţia politică este 
integrată şi în pro-
gramele de pregătire 
profesională. 

•	 Societate participativă, 
dreaptă şi solidară 

•	 Relaţii echilibrate între 
activităţile economice şi 
dezvoltarea sustenabilă 

•	 Activ şi participativ: promovarea atât a calificării cât şi a 
dezvoltării personale 

•	 Cursanţii sunt în centrul atenţiei: Se ţine cont de 
trăsăturile speciale ale cursanţilor (adulţi şi salariaţi); 
se realizează conexiunea dintre discipline şi mediul de 
lucru. 

•	 Studiu în grup
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Organizaţie sindicală/ 
Furnizor de formare 

profesională

Deziderate şi condiţiilecadru
 ale educaţiei sindicale 

Obiective ale activităţii 
sindicale de educare 

Domenii de 
activitate sindicală 

educaţională 

Programe 
educaţionale

Grupuri 
vizate

Educaţie 
politică

Valori Principii şi metode 
pedagogice

         Ireland   

•	 Structuri organizatorice solide 
•	 Criză econo-mică
•	 Problema fi-nanţării activităţilor 

educaţionale 
•	 Probleme la concediere
•	 Număr redus de instructori 

calificaţi

•	 Stimularea implicării şi 
participării la locul de 
muncă, pe piaţa forţei de 
muncă şi în socie-tate 

•	 Promovarea angajabilităţii

•	 Perfecţionare 
profesională

•	 Formare politică
•	 Calificarea 

reprezentanţi-lor de 
sindicat 

•	 Competenţe nefor-
male, generale (abilităţi 
software, competenţe         
sociale) ca de ex.

•	 teamworking
•	 Competenţe de 

soluţionare a                 
problemelor

•	 Pregătire operare          
calculator

•	 Competenţe de             
conducere

•	 Capacitate personală 
de producţie la locul de 
muncă 

•	 Pregătirea instructorilor
•	 Organizare în cadrul   

sindicatelor 
•	 Competenţe de comu-

nicare

•	 Shop Stewards
•	 Membri de comisii
•	 Membri ai consiliului di-

rector
•	 Alţi membri de sindicat
•	 Non-membri de sindicat
•	 Membri de sindicat pensi-

onari 
•	 Membri de sindicat  şomeri 
•	 Responsabili cu securitatea 

muncii
•	 Experţi pentru anumite 

grupe 
•	 Membri de sindicat tineri
•	 Membri de sindicat de gen 

feminin

•	 Educaţia politică este 
parte a programului de 
educare, fiind inclusă 
în toate programele de 
educare.  

•	 Educaţia politică este 
in-tegrată şi în pro-
gramele de pregătire 
profesională.  

•	 Solidaritate 
•	 Emancipare
•	 Egalitate
•	 Democraţie 
•	 Echitate 
•	 Dreptate socială  

•	 Educaţie sindicală bazată pe principiul solidarităţii, 
a emancipării, a egalităţii, echităţii, democraţiei şi 
dreptăţii sociale.

•	 Aceste valori stau şi la baza metodologiei educaţionale.  
•	 Activitatea educaţională a sindicatelor să fie participativă 

şi orientată spre subiecţi.  
•	 Se va efectua pregătire Face-to-face cât de des e posibil.
•	 Educaţia sindicală să stimuleze pe cât posibil discuţiile 

dintre persoanele partici-pante la program.  
•	 Studiul orientat spre practică cât şi rezolvarea comună 

a problemelor să fie prioritare faţă de medierea 
cunoştinţelor, respectiv faţă de învăţământul frontal.  

•	 Prezentările şi studiile de caz prin membri sindicalişti 
experimentaţi să fie integrate. 

           Spain

•	 Structuri organizatorice solide 
•	 Criză economică
•	 Instituţie proprie de educaţie 

pentru sindicatele UGT şi CCOO

•	 Promovarea societăţii parti-
cipative, solidare şi drepte 
şi a relaţiilor echilibrate între 
activităţile economice şi 
dezvlotarea sustenabilă

•	 Creşterea importanţei dialo-
gului social 

•	 Promovarea implicării 
în angajării (medierea 
abilităţilor profesionale) şi în 
societate (educaţie) 

•	 Apărarea culturii şi a 
educaţiei ca mijloace de con-
struire a unei societăţi parti-
cipative, drepte şi solidare 

•	 Perfecţionare 
profesională

•	 Educaţie poli-tică
•	 Calificarea 

reprezentanţi-lor sin-
dicali 

•	 Politica sindicatelor în 
contextul direc-tivelor şi 
principiilor sindicaliste 

•	 Abilităţi şi competenţe 
ale reprezentanţilor sin-
dicali: dreptul muncii şi 
baze juridice; negocierea 
salarii-lor; tehnica nego-
cierii; meditaţie; egali-
tate de şanse; manage-
mentul comuni-caţiei; 
competenţe comunica-
tive; retorică; dinamica 
grupului; rezolvarea pro-
blemelor ş.a. 

•	 Formare profesională în 
toate ramuriile industriei 

•	 Membri de sindicat şi 
reprezentanţi ai salariaţilor 

•	 Salariaţi şi şomeri 

•	 Educaţia politică este 
parte a programului de 
educare, fiind inclusă 
în toate programele de 
educare.  

•	 Educaţia politică este 
integrată şi în pro-
gramele de pregătire 
profesională. 

•	 Societate participativă, 
dreaptă şi solidară 

•	 Relaţii echilibrate între 
activităţile economice şi 
dezvoltarea sustenabilă 

•	 Activ şi participativ: promovarea atât a calificării cât şi a 
dezvoltării personale 

•	 Cursanţii sunt în centrul atenţiei: Se ţine cont de 
trăsăturile speciale ale cursanţilor (adulţi şi salariaţi); 
se realizează conexiunea dintre discipline şi mediul de 
lucru. 

•	 Studiu în grup
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Organizaţie sindicală/ 
Furnizor de formare 

profesională

Deziderate şi condiţiilecadru
 ale educaţiei sindicale 

Obiective ale activităţii 
sindicale de educare 

Domenii de 
activitate sindicală 

educaţională 

Programe 
educaţionale

Grupuri 
vizate

Educaţie 
politică

Valori Principii şi metode 
pedagogice

       Germania

•	 Structuri organizatorice solide 
•	 Programe de formare oferite atât 

de instituţii sindicale cât şi de 
sindicatul în sine 

•	 Instructorii se integrează în acti-
vitatea educaţională 

•	 Promovarea participării şi 
implicării la locul de muncă 
şi în societate. 

•	 Transmitere cuprinzătoare 
a cunoştinţelor şi com-
petenţelor necesare 

•	 Totodată autoreflectare a 
acţiunii sindicale (ca proces 
de învăţare)

•	 Formare poli-tică şi 
profesională 

•	 Calificarea grupurilor 
sindicale şi economice 
de interese 

•	 Perfecţionare 
profesională prin pro-
grame organizate de 
instituţii sindicale

•	 Formarea politică a tine-
retului, dreptul muncii 
şi drept social, politica 
tarifară, politica în-
treprinderii şi politica 
sindicală, strategia în-
treprinderii, gestiunea 
întreprinderii, protecţia 
muncii, dezvoltarea 
resurselor umane, 
competenţe sociale şi 
metodice, conducerea 
negocierilor şi retorică, 
seminarii speciale pen-
tru grupuri de persoane 
şi grupuri profesionale, 
studiu istorico-politic,  
formare profesională a 
referenţilor, educaţie 
internaţională 

•	 Grupuri de interese sindical 
şi economic (consilii de con-
ducere) 

•	 Reprezentanţi ai tineretului 
şi ai ucenicilor 

•	 Salariaţi 
•	 Membri de sindicate

•	 Educaţia politică 
este preocuparea 
principală a activităţii 
educaţionale a sindica-
telor; tratează economia 
politică, democraţia 
şi codeterminarea, 
tratează contradicţiile 
de interese şi  dezvoltă 
practic solidaritatea 
sindicală .

•	 Valori şi idealuri ale 
mişcării sindicale 

•	 În acţiune orientat spre so-
lidaritate, dreptate socială 
şi democraţie vie. 

•	 Respectăm opiniile 
celorlalţi.

•	 Orientare spre subiect şi spre acţiune 
•	 Critic-emancipativ
•	 Participanţi şi orientare tematică
•	 Meditaţie şi întărirea autoîncrederii, spiritului de echipă 

şi a solidarităţii 
•	 Învăţat colectiv pentru obiective comune 
•	 Dialog teorie-practică

        Lithuania

•	 Sindicate slabe
•	 Reticenţă politică datorită        

istoricului

•	 Îmbunătăţirea situaţiei eco-
nomice şi a nivelului de trai 
al salariaţilor 

•	 Consolidarea mişcării sin-
dicale 

•	 Promovarea 
discernământului politic 

•	 Promovarea mobilităţii 
angajaţilor 

•	 Organizarea salariaţilor

•	 Calificarea 
reprezentanţilor 
sindicali, a membri-
lor de sindicat şi a 
potenţialilor membri de 
sindicat 

•	 Negocieri salariale
•	 Legislaţie 
•	 Dialog social
•	 Psihologie
•	 Securitatea muncii
•	 Valori ale sindicatelor 
•	 Politică socială

•	 Reprezentanţi ai sindica-
telor

•	 Membri ai sindicatelor şi 
potenţiali membri de sin-
dicat

•	 Doar pentru grupuri sin-
dicale de interese  

•	 Solidaritate 

•	 Emancipare 

•	 Egalitate 

•	 Democraţie 

•	 Fairness 

•	 Dreptate socială

•	 Seminarii şi conferinţe pedagogice, consfătuiri,  muncă 
în echipă
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Organizaţie sindicală/ 
Furnizor de formare 

profesională

Deziderate şi condiţiilecadru
 ale educaţiei sindicale 

Obiective ale activităţii 
sindicale de educare 

Domenii de 
activitate sindicală 

educaţională 

Programe 
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Educaţie 
politică

Valori Principii şi metode 
pedagogice

       Germania

•	 Structuri organizatorice solide 
•	 Programe de formare oferite atât 

de instituţii sindicale cât şi de 
sindicatul în sine 

•	 Instructorii se integrează în acti-
vitatea educaţională 

•	 Promovarea participării şi 
implicării la locul de muncă 
şi în societate. 

•	 Transmitere cuprinzătoare 
a cunoştinţelor şi com-
petenţelor necesare 

•	 Totodată autoreflectare a 
acţiunii sindicale (ca proces 
de învăţare)

•	 Formare poli-tică şi 
profesională 

•	 Calificarea grupurilor 
sindicale şi economice 
de interese 

•	 Perfecţionare 
profesională prin pro-
grame organizate de 
instituţii sindicale

•	 Formarea politică a tine-
retului, dreptul muncii 
şi drept social, politica 
tarifară, politica în-
treprinderii şi politica 
sindicală, strategia în-
treprinderii, gestiunea 
întreprinderii, protecţia 
muncii, dezvoltarea 
resurselor umane, 
competenţe sociale şi 
metodice, conducerea 
negocierilor şi retorică, 
seminarii speciale pen-
tru grupuri de persoane 
şi grupuri profesionale, 
studiu istorico-politic,  
formare profesională a 
referenţilor, educaţie 
internaţională 

•	 Grupuri de interese sindical 
şi economic (consilii de con-
ducere) 

•	 Reprezentanţi ai tineretului 
şi ai ucenicilor 

•	 Salariaţi 
•	 Membri de sindicate

•	 Educaţia politică 
este preocuparea 
principală a activităţii 
educaţionale a sindica-
telor; tratează economia 
politică, democraţia 
şi codeterminarea, 
tratează contradicţiile 
de interese şi  dezvoltă 
practic solidaritatea 
sindicală .

•	 Valori şi idealuri ale 
mişcării sindicale 

•	 În acţiune orientat spre so-
lidaritate, dreptate socială 
şi democraţie vie. 

•	 Respectăm opiniile 
celorlalţi.

•	 Orientare spre subiect şi spre acţiune 
•	 Critic-emancipativ
•	 Participanţi şi orientare tematică
•	 Meditaţie şi întărirea autoîncrederii, spiritului de echipă 

şi a solidarităţii 
•	 Învăţat colectiv pentru obiective comune 
•	 Dialog teorie-practică

        Lithuania

•	 Sindicate slabe
•	 Reticenţă politică datorită        

istoricului

•	 Îmbunătăţirea situaţiei eco-
nomice şi a nivelului de trai 
al salariaţilor 

•	 Consolidarea mişcării sin-
dicale 

•	 Promovarea 
discernământului politic 

•	 Promovarea mobilităţii 
angajaţilor 

•	 Organizarea salariaţilor

•	 Calificarea 
reprezentanţilor 
sindicali, a membri-
lor de sindicat şi a 
potenţialilor membri de 
sindicat 

•	 Negocieri salariale
•	 Legislaţie 
•	 Dialog social
•	 Psihologie
•	 Securitatea muncii
•	 Valori ale sindicatelor 
•	 Politică socială

•	 Reprezentanţi ai sindica-
telor

•	 Membri ai sindicatelor şi 
potenţiali membri de sin-
dicat

•	 Doar pentru grupuri sin-
dicale de interese  

•	 Solidaritate 

•	 Emancipare 

•	 Egalitate 

•	 Democraţie 

•	 Fairness 

•	 Dreptate socială

•	 Seminarii şi conferinţe pedagogice, consfătuiri,  muncă 
în echipă
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           Austria

•	 Stucturi organi-zatorice solide •	 Împărtăşirea contextelor 
politice 

•	 Aducerea la cunoştinţa a 
perspectivelor politice al-
ternative 

•	 Stimularea participării şi 
implicării la locul de muncă 
şi pe piaţa forţei de muncă 

•	 Promovarea valorilor colec-
tive 

•	 Educaţie politică
•	 Teme din timpul liber şi 

din societate
•	 Teme culturale
•	 Teme politice actuale, 

teme sindicale 
•	 Calificarea grupurilor 

de interese 

•	 Politică 
•	 Drept şi economie
•	 Competenţe sociale
•	 Managementul con-

flictelor
•	 Negocieri salariale
•	 Reprezentarea intere-

selor
•	 Teme culturale
•	 Teme politice şi sindicale 

actuale 
•	 Împrtăşirea valorilor sin-

dicale 
•	 Promovarea aplombului

•	 Reprezentanţi ai salariaţilor
•	 Membri de sindicat
•	 Salariaţi 
•	 Instructori 

•	 Domeniucheie al 
activităţii sindicale 
educaţionale 

•	 Atitudine sindicală

•	 Solidaritate

•	 Încredere în sine

•	 Aspecte sociale şi cul-
turale

•	 Abordare critic-emancipativă
•	 Orientat spre subiect şi participativ 

          Poland

•	 Structuri organizatorice solide 
•	 Instituţii personale de educare 
•	 Programe de formare oferite de 

sindicate şi de instituţiile coo-
perative 

•	 Stimularea participării şi 
implicării la locul de muncă 
şi pe piaţa forţei de muncă 

•	 Împărtăşirea contextelor 
politice 

•	 comunicarea perspectivelor 
alternative 

•	 Promovarea valorilor colec-
tive

•	 Calificarea grupurilor 
de interese 

•	 Perfecţionare 
profesională

•	 Teme politice şi sindicale 
actuale

•	 Legislaţia muncii
•	 Competenţe metodice şi 

sociale pentru promo-
varea capacităţii civile în 
procesele politice soziale 

•	 Calificarea grupurilor de 
interese 

•	 Perfecţionare 
profesională

•	 Grupuri sindicale de inte-
rese 

•	 Salariaţi 
•	 Membri de sindicat

•	 Parte integrantă a 
educaţiei sindicale 

•	 Solidaritate

•	 Încredere în sine

•	 Acces egal la educaţie 

•	 Aspecte culturale

•	 Educaţie critic-emancipativă faţă de stereotipuri şi rutină 
ca bază a dezvoltării politice şi a reprezentării intereselor 

•	 Participativ 
•	 E-Learning
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           Austria

•	 Stucturi organi-zatorice solide •	 Împărtăşirea contextelor 
politice 

•	 Aducerea la cunoştinţa a 
perspectivelor politice al-
ternative 

•	 Stimularea participării şi 
implicării la locul de muncă 
şi pe piaţa forţei de muncă 

•	 Promovarea valorilor colec-
tive 

•	 Educaţie politică
•	 Teme din timpul liber şi 

din societate
•	 Teme culturale
•	 Teme politice actuale, 

teme sindicale 
•	 Calificarea grupurilor 

de interese 

•	 Politică 
•	 Drept şi economie
•	 Competenţe sociale
•	 Managementul con-

flictelor
•	 Negocieri salariale
•	 Reprezentarea intere-

selor
•	 Teme culturale
•	 Teme politice şi sindicale 

actuale 
•	 Împrtăşirea valorilor sin-

dicale 
•	 Promovarea aplombului

•	 Reprezentanţi ai salariaţilor
•	 Membri de sindicat
•	 Salariaţi 
•	 Instructori 

•	 Domeniucheie al 
activităţii sindicale 
educaţionale 

•	 Atitudine sindicală

•	 Solidaritate

•	 Încredere în sine

•	 Aspecte sociale şi cul-
turale

•	 Abordare critic-emancipativă
•	 Orientat spre subiect şi participativ 

          Poland

•	 Structuri organizatorice solide 
•	 Instituţii personale de educare 
•	 Programe de formare oferite de 

sindicate şi de instituţiile coo-
perative 

•	 Stimularea participării şi 
implicării la locul de muncă 
şi pe piaţa forţei de muncă 

•	 Împărtăşirea contextelor 
politice 

•	 comunicarea perspectivelor 
alternative 

•	 Promovarea valorilor colec-
tive

•	 Calificarea grupurilor 
de interese 

•	 Perfecţionare 
profesională

•	 Teme politice şi sindicale 
actuale

•	 Legislaţia muncii
•	 Competenţe metodice şi 

sociale pentru promo-
varea capacităţii civile în 
procesele politice soziale 

•	 Calificarea grupurilor de 
interese 

•	 Perfecţionare 
profesională

•	 Grupuri sindicale de inte-
rese 

•	 Salariaţi 
•	 Membri de sindicat

•	 Parte integrantă a 
educaţiei sindicale 

•	 Solidaritate

•	 Încredere în sine

•	 Acces egal la educaţie 

•	 Aspecte culturale

•	 Educaţie critic-emancipativă faţă de stereotipuri şi rutină 
ca bază a dezvoltării politice şi a reprezentării intereselor 

•	 Participativ 
•	 E-Learning
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Orientarea experienţei

Experienta similară este elementul comun între cunoștințele 

teoretice și practica socială. Cei care învaţă au nevoie să ex-

perimenteze învăţarea ca utilă pentru practica lor de zi cu zi. 

Pentru educaţia sindicală acest lucru înseamnă că educația 

se fundamentează pe experiențele de zi cu zi ale celor care 

învaţă și la acțiuni concrete în companie sau societate.

Educaţie sindicală (față de educație, în general)

Educaţia sindicală vizează pe cei interesaţi și pe toți mem-

brii de sindicat. Educaţia sindicală promovează o atitudine 

critică și conștientă de sine față de evoluțiile actuale din 

societate și sistemele sociale dominante de valori. Educaţia 

sindicală promovează valorile de solidaritate, democrație, 

egalitate, justiție socială și echitate. În contrast cu învățarea 

individualizată și competitivă, educaţia sindicală se face prin 

învățare comună cu obiective comune. Metodele de instruire 

sunt bazate pe valorile care vor fi transmise. Educaţia sindicală 

în parte şi educaţie profesională.

Orientare spre acțiune

Conceptul de orientare de acțiune în educația sindicală are 

două dimensiuni: (1) Învățarea ar trebui să fie în beneficiul 

concret al celor care învață. Educația ar trebui să îi sprijine, 

acționând în cursul vieții lor de zi cu zi în mod eficient și cu 

succes în companie și societate. (2) orientarea spre acțiune are 

în cadrul educației sindicale şi o dimensiune metodologică: 

oamenii învață cel mai bine prin acţiune. Metode de învățare 

și procesele ar trebui să includă acțiuni ale celor care învaţă. 

Interese

Interesele desemnează scopuri sau cerințe sociale și/sau 

economice.Gradul de conștientizare a propriilor interese pre-

supune o înțelegere a relațiilor sociale și de putere, precum 

și a propriului rol sau funcție, atribuită unei persoane sau se 

poate atinge. Există o distincție între interesele individuale 

și cele colective.

Competențe

Competențe se bazează pe capacitățile, competențele 

și cunoștințele de bază care permit persoanelor fizice 

influențarea sau schimbarea situațiilor. Competențele pre-

supun voința de a utiliza corespunzător capacitățile, abilitățile 

și cunoștințele.

Educație critică și emancipatoare

Educația critică și emancipatoare este concepută pentru a 

crea o conștiință critică despre status quo-ul social, ceea ce 

face posibil să se analizeze dezvoltarea socială, indiferent de 

modele hegemonice de interpretare și de chestiona în acest 

mod forța normativă a faptelor. Educația critică și emanci-

patoare este educația partizană și își propune să dezvolte o 

conștientizare a intereselor economice în societățile capita-

liste, precum și o atitudine critică față de religie și împotriva 

rasismului și a fascismului. Educația critică și emancipatoare 

promovează schimbarea socială și soluţionarea problemelor 

sociale. O parte a educației critice-emancipatoare este de a 

dezvolta o atitudine de auto-critică. Educația critică și eman-

cipatoare se bazează pe transferul de cunoștințe, dar conferă, 

de asemenea, metode de a utiliza aceste cunoștințe într-un 

mod critic.

Glosar

Capitolul 9



Glosar

87

Educația politică

Educația politică este axată pe promovarea unei atitudini poli-

tice și de angajament politic, prin dezvoltarea unei conștiințe 

politice și conștientizare a intereselor economice și promo-

varea unei înțelegeri a legăturilor dintre deciziile politice și 

experiențe de zi cu zi. Educația politică, în sensul de educație 

civică are ca scop să permită celor care învaţă să participe 

la luarea deciziilor politice prin intermedierea de reguli și 

instituții ale acestor procese.

Solidaritate

Solidaritatea este conștientizarea intereselor comune și 

responsabilităţii comune pentru punerea în aplicare a acestor 

interese. În practică solidaritatea este percepută prin solida-

ritate inter-umană şi poate fi dezvoltată prin recunoașterea 

intereselor comune. Solidaritatea sindicală se bazează pe 

înțelegerea faptului că angajații salariați într-o lume a muncii 

bazată pe economia de piață - atât la nivel național și la nivel 

mondial - sunt într-o competiție constantă. Dacă doresc să 

depășească acest lucru pozitiv, trebuie să recunoască inte-

resele lor comune și să impună cerinţele lor împotriva anga-

jatorului. Pentru aceasta salariații au nevoie de un sentiment 

de comunitate bazat pe valori morale comune dintr-o cultură 

comună. Această înțelegere a solidarității înțelege “egalitate” 

ca un stil funcțional și se delimitează de un concept de soli-

daritate, care se referă la  compasiunea și dorința de a ajuta 

pe cei slabi sau nevoiași. Diferențele interculturale și lingvi-

stice, sau diferențele conceptuale se suprapun de multe ori 

peste percepția unor interese comune. Și poate că aceasta 

este dificultatea de a îmbunătăți eficacitatea internațională 

a sindicatelor.

Orientarea pe subiect

Conceptual și metodologic educaţia sindicală urmează o 

abordare orientată spre subiect, care se distinge de prac-

ticile de transfer pur de cunoștințe și înțelege participanții 

ca subiecți activi și sociali de învățare.  Metodele sprijină 

învățarea independentă prin discuții comune și procese cogni-

tive. Interesele educaționale ale celor care învaţă și obiectivele 

de învățare trebuie să fie întotdeauna în centrul educaţiei 

sindicale.

Utopii

Educaţia politică sindicală este concepută pentru a promova 

o distanță intelectuală a status quo-ul social. Acest lucru 

nu numai că oferă o analiză critică a relațiilor sociale, dar 

promovează de asemenea elaborarea unor planuri de răspuns 

la status quo-ul social.

Valori

Valorile se referă la un set de idei și principii de bază care nu 

sunt puse la îndoială și nu sunt negociabile. Ca principii de 

comportament etic și a instituțiiloe sociale ele reglementează 

relațiile sociale. Acestea sunt susținute de companii regionale 

şi pot diferi, prin urmare, la nivel regional. În zona de muncă 

sunt relevante următoarele valori: solidaritate, egalitate, 

justiție socială și democrație.
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Schimbul intensiv de informaţii dintre partenerii de proiect a 

dovedit că sindicatele implicate şi furnizorii sindicali de for-

mare profesională privesc întemeierea unui public european 

critic ca pe o primă necesitate. Consideră că lor le revine sar-

cina comună de a contribui prin educaţie politică naţională şi 

transnaţională la formarea acestui public. Sa probat totodată că 

partenerii de proiect din opt ţări europene diferite împărtăşesc 

o înţelegere fundamentală, pe care se poate construi o di-

mensiune europeană a educaţiei politice. Rezultatele proi-

ectului reprezintă un pas important în dezvoltarea activităţii 

educaţionale sindicale europene. În declaraţiile lor comune, 

partenerii de proiect schiţează provocările, obiectivele şi 

abordările educaţiei sindicale adresate unui public european. 

Totodată au elaborat un instrumentar metodologic necesar 

furnizorilor de formare profesională pentru a concepe şi im-

plementa programe corespunzătoare de formare.  

Aceste rezultate ale proiectului sunt utile nu doar furnizorilor 

de formare profesională în activitatea lor de educare politică 

europeană, ci ele constituie şi un punct de plecare pentru dez-

voltarea unui model de educaţie politică sindicală în Europa, 

în care să pătrundă abordările şi culturile educaţionale din 

alte ţări europene. Prin acest proiect Quali2move partenerii 

de proiect au semnalat preocuparea activă a sindicatelor eu-

ropene pentru promovarea unui public european critic. 

Educaţia sindicală este un pilon important al educaţiei tinere-

tului şi a adulţilor din Europa, drept pentru care se impune să 

i se acorde atenţia cuvenită în cadrul activităţilor de educare 

ale Strategiei Europene 2020. Eficienţa educaţiei sindicale 

constă în implicarea ei în relaţiile industriale, în dialogul so-

cial cu statele membre şi, nu în ultimul rând, în munca şi viaţa 

cotidiană a europenilor.

Perspectivă

Concluzie 
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Criza europeană demonstrează pe de o parte necesitatea 

proceselor transnaţionale de educaţie, pe de altă parte oferă 

şansa extinderii exemplului sindical de învăţat solidar şi de-

mocratic în întreg spaţiul european. Materiile tematizează 

condiţiile actuale de muncă şi de viaţă ale europenilor. 

Reorientările tematice şi structurale ale formării generale şi 

profesionale în cadrul Strategiei Europa 2020 necesită o bază 

solidară şi democratică în cadrul unei dimensiuni europene. 

Proiectul Quali2move vine în acest sens cu rezultate impor-

tante, care vor fi recapitulate în continuare. 

Prezentul manual rezumă atât rezultatele proiectului, cât şi 

aspecte importante ale discuţiei despre educaţia sindicală din 

Europa. În „Declaraţia de intenţie pentru o educaţie sindicală 

transnaţională în Europa“ partenerii de proiect îşi prezintă 

concepţia lor comună despre educaţie şi plasează obiec-

tivele acesteia în contextul actualelor provocări europene. 

Capitolele de la 2 la 5 înfăţişează abordări teoretice impor-

tante şi prezintă bazele educaţiei politice sindicale din Europa. 

Oskar Negt analizează actuala criză – nu doar europeană, ci 

şi socială – şi subliniază importanţa educaţiei politice pentru 

depăşirea acestei crize. În analiza sa cu tema criza europeană, 

Adam Ostolski face trimitere la importanţa educaţiei sindi-

cale pentru dimensiunea utopică necesară a politicului. Tom 

Kehrbaum aminteşte referitor la Comenius asupra faptului 

că educaţia este şi a fost un instrument central de gestio-

nare a crizelor şi formulează cerinţele educaţiei sindicale 

transnaţionale, o educaţie care contribuie la formarea unei 

identităţi europene şi a unui public european. Cele trei artico-

le analizează criza europeană, respectiv socială, din diferite 

perspective şi formulează condiţiile corespunzătoare în care 

să se desfăşoare activitatea educaţională a sindicatelor. În 

intervenţia ei cu ocazia workshop-ului din Istanbul, Christine 
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Zeuner schiţează un cadru teoretic important pentru munca 

partenerilor de proiect, prezentând spre orientare diverse 

modele tematice de educaţie politică şi stabilind dimensiunile 

şi aspectele importante ale modelelor de educaţie politică. 

Pe aceste baze partenerii de proiect au dezvoltat un model 

propriu.  

A doua parte a manualului prezintă rezultatele efective ale proi-

ectului. În analiza proiectului făcută de Martin Roggenkamp 

se prezintă în primul rând conceptul de proiect în contextul 

provocărilor cu care se confruntă educaţia politică, iar pe de 

altă parte desfăşurătorul proiectului şi rezultatele parţiale. 

Un “produs secundar” important al schimbului dintre organ-

ismele de formare este reprezentarea comparativă a modu-

rilor de abordare a educaţia de către sindicatele din Europa. 

Acesta ilustrează atât angajarea sindicatelor în educaţie, cât 

şi trăsăturile comune şi diferenţele dintre aceste organisme. 

Cu ajutorul modelelor de educaţie transnaţională dezvoltate 

şi probate în cadrul proiectului se vor concepe instrumente 

concrete pentru implementarea educaţiei politice europene. 

Iar glosarul, elaborat în cursul schimbului, reprezintă – în 

special în domeniul educaţiei – o temelie indispensabilă a 

schimbului profesional în context european. 

Prezentul manual constituie un vast fundament pentru dez-

voltarea şi implementarea educaţiei politice în şi pentru 

Europa, cuprinzând atât deziderate şi contexte, abordări şi 

obiective, cât şi termeni şi metode. Aceste rezultate ale proi-

ectului Quali2move se datorează antrenării impresionante 

ale partenerilor de proiect în această acţiune. Implicarea 

lor demonstrează interesul deosebit pentru configurarea 

europeană a educaţiei politice şi pentru întemeierea unui 

public solidar şi critic în Europa.
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Prezentarea şi iniţierea într-un workship intercultural 

Obiective
Prezentarea reciprocă, în manieră degajată, a 
participanţilor şi a grupurilor din care fac parte, 
intrând în paralel în subiectul dezbaterii.  

Mod de lucru
Cu ajutorului unui proiector se proiectează pe 
un ecran câte o întrebare (respectiv enunţ); al-
ternativ, întrebările pot fi scrise pe un flipchart. 
Participanţii sunt rugaţi să-şi aleagă câte un par-
tener cu care să discute, respectiv să dezbată 
întrebarea curentă. La fiecare nouă întrebare 
participanţii îşi aleg câte un nou partener de discuţie. 

Participanţii şi partenerii aleşi vor discuta despre următoarele enunţuri (întrebări): 

•	 Educaţia înseamnă pentru mine …

•	 Un exemplu de lucru folositor, interesant sau important… 

… învăţat de participanţi de la un prieten/ o prietenă 

… asimilat de participanţi în cadrul formării, respectiv pe perioada studiilor

… învăţat de participanţi în organizaţia sindicală

În final, participanţii şi organizaţiile aferente se prezintă pe rând în plen şi expun cea mai interesantă, re-spectiv 
surprinzătoare poveste pe care au auzit-o de la un participant în cadrul dezbaterii întrebărilor, o poveste care, în 
opinia lor, merită să fie impărtăşită tuturor.  

Număr de persoane în grup
10 la 20

Posibilităţi de sincronizare
La începutul unui eveniment/ a unui workshop 

Timp alocat
20 la 30 minute

Metodele educaţiei interculturale
Metodologia a fost dezvoltată cu asistenţa şi consultanţa InterCultur

Apendice
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Material
Proiector sau flipchart

Indicaţii suplimentare
Participanţii trebuie să poată comunica fără translator. 

La finalul discuţiei se pot analiza diversele modalităţi de educare aduse în dezbatere prin întrebările de mai sus 
(studiul informal şi formal ca noţiuni folosite în UE în cadrul dezbaterii pe tema „studiu pe viaţă“). Se face astfel o 
introducere în tema educaţie politice, începând chiar cu această rundă de încălzire şi se pot purta discuţii despre 
forma particulară a educaţiei sindicaliste, făcându-se astfel introducerea în schimbul practicilor respective de educare. 
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Eu ca titlu de carte 

Obiective
Prezentare amuzantă şi autocaracterizare a participanţilor şi a organizaţiilor lor 

Mod de lucru
Fiecare participant se prezintă în plen pe sine şi organizaţia din care face parte sub forma unui titlu de carte. De ex-
emplu: „Dacă ar fi să descriu relaţiile mele de muncă actuale sub forma unui titlu de carte, care ar fi acesta?“ Sau: 
„Ce titlu existent de carte le-ar descrie cel mai bine?“  

Număr de persoane în grup
10 la 20

Posibilităţi de sincronizare
Înaintea unei reuniuni/ a unui workshop 

Timp alocat
10 la 15 minute

Material
–

Indicaţii suplimentare
Această metodă reuneşte în context intercultural mai multe 
aspecte. Pe de o parte se ia în consideraţie şi se analizează 
situaţiile personale de muncă cu importanţă fie temporală sau 
organizatorică, fie de fond pentru proiect. Pe de altă parte pot 
fi prezentate în cadrul grupului diverse preferinţe (literatură) sau 
pot fi menţionate opere literare renumite sau importante pe plan 
naţional, deseori cu un rol important şi pe plan cul-tural. 
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Piatră-hârtie-foarfecă pe teme sindicale 

Obiective
Detensionarea atmosferei; experienţă fizică în grup 

Mod de lucru
Participanţii sunt împărţiţi în două echipe adverse. Înaintea fiecărei runde, echipele trebuie să se decidă dacă vor 
reprezenta politicieni, angajatori sau angajaţi. Reprezentarea decurge după cum urmează: 

•	 Politicienii vor fi reprezentaţi prin exclamaţia „blah blah blah …“ şi prin gestul aferent cu mâna. 

•	 Angajatorii cântă „Money, money, money …“ (melodie a formaţiei Abba) şi gesticulează corespunzător cu degetul 
mare şi cu arătătorul.  

•	 Angajaţii exclamă „Workers unite!“ şi ridică pumnul drept. 

Conducătorul de joc dă startul fiecărei runde, urmând ca echipele să reprezinte persoana pentru care s-au decis în 
prealabil. Sunt valabile următoarele reguli: 

– angajatorul cumpără – deci bate – politicianul
– politicianul amăgeşte – deci bate – angajatul
– forţa muncitorească bate angajatorul
 

Echipa cu două puncte avans câştigă jocul.  

Număr de persoane în grup
6 la 12

Posibilităţi de sincronizare
Destinderea atmosferei în timpul unei reuniuni  

Timp alocat
20 la 30 minute

Material
–

Indicaţii suplimentare
Acest joc necesită mult spaţiu. Plus că se lasă cu scandal! Are şi rol de introducere în tema „negociere“, dat fiind 
că se folosesc caracteristici tipice ale negocierii, aşa de exemplu: evaluarea corectă a unei sau a altei persoane, 
acţionarea unitară şi simultană, neexteriorizarea sentimentelor ocazionate de înfrângere şi capacitatea de a fi uniţi 
chiar şi după un eşec! 
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Insuşirea prin proverbe a valorilor şi a moralei 

Obiective
Introducere în substratul cultural al 
participanţilor 

Mod de lucru
Fiecare participant primeşte câte un cartonaş 
sau un bileţel cu un proverb din cultura 
participanţilor. Partic-ipanţii îşi aleg câte un 
partener, cu care discută despre proverbe-
le respective – ce semnificaţie au şi dacă 
sunt de acord cu proverbul sau nu.  Apoi 
participanţii primesc câte un alt cartonaş cu 
proverbe, pe care le analizează cu alt par-
tener. În final, proverbele se discută în comun 
în plen.  

Alege-ţi un partener şi discută cu el: Ce semnificaţie are proverbul? Ce valoare prezumtivă ascunde? Cât de importantă 
e această valoare? Cât de rece te lasă această valoare sau sau cât de neimportantă e pentru tine? Alege-ţi un nou 
partener şi analizează cu el următorul proverb. 

Număr de persoane în grup
10 la 20

Posibilităţi de sincronizare
Exerciţiu de încălzire ce precede un modul

Timp alocat
20 la 30 minute

Material
Cartonaşe sau bileţele cu proverbe din diverse culturi 

Indicaţii suplimentare
Proverbele se aleg pe baza unui studiu prealabil. Participanţii trebuie să poată discuta fără ajutorul unui translator. 
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Seara ştie ceea ce dimineaţa nu şi-a imaginat niciodată. 
– The afternoon knows what the morning never suspec-
ted. (proverb suedez)

Toate păcatele fac umbră deasă.– All sins cast long sha-
dows. (proverb irlandez)

Nicovala nu se teme de bătăi.  – The anvil fears no blows. 
(proverb românesc)

Fii pentru prietenul tău furnică şi consideră-l elefant. 
– Be thine enemy an ant, see in him an elephant. (prov-
erb turcesc)

Mai bine un şoarece în oală decât oală fără carne. – 
Better a mouse in the pot than no meat at all. (proverb 
românesc)

Mai bine să te cerţi decât să fii singur. – Better be quar-
reling than lonesome. (proverb irlandez)

Nu împinge râul, curge el de la sine. – Do not push the 
river, it will flow by itself. (proverb polonez)

Nu te amesteca unde nu-ţi fierbe oala. – Do not put your 
spoon into the pot, which does not boil for you. (proverb 
românesc)

Exemple de proverbe 
Sursa: http://www.angelfire.com/ma4/memajs/quotes/proverbs.html (16.12.2012)
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Chiar şi un ceas care nu funcţionează arată de două ori 
pe zi ora exactă. – Even a clock that does not work is right 
twice a day. (proverb polonez)

Pictorul bun nu trebuie să dea un nume picturii sale, cel 
slab în schimb da. – A good painter need not give a name 
to his picture, a bad must. (proverb polonez)

Măsoară de o mie de ori şi taie o singură dată. – Measure 
a thousand times and cut once. (proverb turcesc)

Nimeni nu este atât de bogat încât să nu aibă vecini. – No 
one is rich enough to do without a neighbor. (proverb 
danez)

A schimba şi a schimba în bine sunt două lucruri diferite. 
– To change and change for the better are two different 
things. (proverb german)

Sub un palton ponosit stă multă înţelepciune. – Under a 
ragged coat lies wisdom. (proverb românesc)

Dacă orbul îl ajută pe şchiop, ambii îşi pot continua dru-
mul. – When a blind man carries a lame man, both go 
forward. (proverb suedez)

O mătură nouă mătură bine, dar cea veche cunoaşte 
toate cotloanele. – A new broom sweeps clean, but the 
old brush knows all the corners. (proverb irlandez)

Ai două urechi şi doar o limbă ca să asculţi de două ori 
înainte de a vorbi. – Having two ears and one tongue, 
we should listen twice as much as we speak. (proverb 
turcesc)

Cel ce vrea să cânte va găsi întotdeauna o melodie. – 
Those who wish to sing always find a song. (proverb 
suedez)

Când securea a intrat în pădure pomii spuneau: “Coada ei 
este unul din noi!” – When the ax entered the for-est, the 
trees said, “The handle is one of us!” (proverb turcesc)

În capitalism omul îl exploatează pe om, în socialism e 
invers. – Under capitalism man exploits man; under so-
cialism the reverse. (proverb polonez)
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Licitaţie de valori

Obiectiv
Conştientizarea valorilor şi priorităţilor 

Desfăşurare
1. Conducătorul seminarului prezintă desfăşurătorul. 

2. Fiecare participant primeşte câte o listă de condiţii-cadru. Temă: Participantul trebuie să stabilească care din 
valori îi sunt atât de importante încât să dorească să le scoată la licitaţie, după care să întocmească o listă de 
priorităţi. (durată circa 15 min.)

3. Fiecare participant primeşte câte o sumă identică de bani pe care are posibilitatea să o investească la licitaţie. 
Poate să liciteze după bunul plac (totul pe o valoare sau să repartizeze suma pe mai multe valori).  

4. Licitaţia începe: Valorile se scot pe rând la licitaţie (ciocanul şi suportul de lemn încinge atmosfera de licitaţie). 
Coordonatorul de joc deschide licitaţia de valori strigând fiecare valoare în parte şi solicitând oferte. Participantul 
care a licitat suma cea mai mare pe o noţiune obţine cartonul cu valoarea licitată, banii se încasează direct. 
Licitaţia se încheie odată cu licitarea ultimei valori. 

Evaluare
Evaluarea acestui exerciţiu este mai elocventă dacă exerciţiul se face în cadrul unor grupuri mai mici, de 6 la 8 
participanţi. Obiectivul exerciţiului este acela de a detemina participanţii să îşi definească valorile importante 
pentru ei.  

•	 Cât de greu sau cât de uşor v-a fost să alegeţi din multele valori pe cele importante pentru voi şi care merită 
scoase la licitaţie? 

•	 Aţi câştigat valorile la care ţineţi foarte mult?  

•	 Ce sentiment v-a încercat în momentul în care nu aţi mai avut suficienţi bani la dispoziţie pentru a licita pentru 
o valoare de suflet? 

•	 În ce măsură sunteţi mulţumiţi de desfăşurarea licitaţiei?  

Grup-ţintă/număr de persoane în grupă
10 la 20 persoane

Durată
45 la 60 min.

Pregătire şi material 
Creioane/pixuri, copii după fişele de valori , eventual ustensile de licitaţie (ciocan, suport de lemn), pentru licitaţie: 
scaune de cinematograf; pentru evaluare: scaune dispuse în cerc
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1. Relaţionare reciprocă autentică
 Lucrezî într-un mediu în care toţi sunt deschişi şi oneşti. 

Atmosfera permite o colaborare reciprocă productivă. 
Părerile se exprimă franc, disputele se soluţionează 
constructiv. 

2.  Responsabilitate şi influenţă 
 Răspunzi de personalul angajat, prin urmare ai influenţă 

directă asupra altor persoane şi asupra muncii lor. Tu eşti 
în măsură să stabileşti ce şi cum să lucreze ceilalţi. Tu eşti 
cel care angajează persoanele pe care doreşti să le ai în 
echipă.  

3.  Muncă autonomă
 Tu îţi faci munca fără a depinde de alţii. Poţi face întot-

deauna exact ceea ce consideri că e cel mai bine. Nimeni 
nu te influenţează şi nimeni nu îţi impune ce să faci. 

4.  Carieră 
 Esţi considerat cel mai bun în meserie. Ai rezultate mai 

bune decât alţii şi obţii de regulă mai mult decât ţi-ai pro-
pus, dorit sau aspirat. 

5.  O viaţă lungă, sănătoasă
 Munca ta e de aşa natură încât îţi permiţi să-ţi aloci timp 

pentru sport şi relaxare. Aşa încât, datorit bunei tale forme 
fizice şi psihice, vei putea să te bucuri de o viaţă lungă.  

6. Studiu şi perfecţionare
 În cadrul activităţii tale te confrunţi regulat cu noi pro-

bleme şi înveţi permanent. Ai acces la cărţi captivante, 
poţi participa la discuţii care să te inspire. Poţi participa 
la seminarii oricând doreşti. 

7. Siguranţă financiară
 Eşti atât de bine plătit încât îţi poţi îndeplini orice dorinţă. 

Totodată dispui de bani şi pentru alte scopuri. 

8. Tensiune şi agitaţie 
 La muncă te confrunţi tot mereu cu situaţii tensionante 

şi agitante.  De pe acum eşti pregătit să faci faţă tuturor 
provocărilor spre a te bucura de tot ce e nou. 

9. Faimă şi recunoaştere 
 Toţi te respectă şi te admiră. Toţi sunt interesaţi să te invite 

la diverse întruniri. Şi la evenimente sociale şi politice eşti 
un oaspete dorit. Oamenii îşi doresc să fie în preajma ta 
pentru a învăţa de la tine.  

10. Identificare
 Te identifici în totalitate cu munca ta. Te regăseşti pe tine 

şi îţi regăseşti propriile valori în ceea ce faci. Când eşti 
întrebat cine eşti, identitatea ta profesională e de departe 
pe primul loc.   

11.  O viaţă familială perfectă 
 Îti organizezi în aşa fel munca încât nu îţi neglijezi familia. 

Familia ta şi tu - aveţi o relaţie reciprocă ideală, în care 
toată lumea are parte de dragostea şi de siguranţa pe care 
şi-o doreşte.  

12. Libera organizare a timpului 
 Nimeni nu îţi impune când şi cât să lucrezi. Tu eşti cel care 

decizi cum să-ţi organizezi ziua, luna, anul şi când îţi iei 
concediu şi cât timp.  

Valorile licitaţiei de valori 

Îţi sunt puse la dispoziţie 200 de jetoane valorice (= moneda licitaţiei, roşu = 50 puncte, albastru-alb = 10 puncte), pe care 
le poţi investi după bunul tău plac. Analizează fiecare valoare şi citeşte descrierea ei. Gândeşte-te în care din ele ai dori să 
investeşti. Alege-le pe cele importante pentru tine, pe cele în care merită investit. Notează-ţi câte jetoane eşti dispus să oferi 
pentru aceste valori. În timpul licitaţiei însă nu trebuie să-ţi respecţi cu stricteţe acest plan.
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13. Provocare intelectuală 
 Eşti atât de solicitat la serviciu încât pui la bătaie întreaga 

capacitate a creierului tău. Găseşti soluţii la prob-lemele 
critice şi faci legături logice între diverse probleme. Eşti 
solicitat intelectual în permanenţă.  

14. Expertenstatus 
 Prinzi surprinzător de repede esenţa lucrurilor, înţelegi 

legăturile şi consecineţele problemelor. Eşti cel care este 
căutat de toţi angajaţii societăţii/ organizaţiei; sfatul tău 
e apreciat de toată lumea.  

15.  Importanţă şi relevanţă
 Eşti conştient de rezultatele muncii tale şi înţelegi 

importanţa ei pentru lumea din jur. Munca ta e relevantă, 
ea face toată diferenţa. 

16. Muncă în echipă
 Colaborezi cu oameni interesanţi, pe care îi consideri 

interesanţi pe plan personal, dar şi o sursă de inspiraţie 
pe plan profesional. Atmosfera este de aşa natură încât 
fiecare poate învăţa de la fiecare, o atmosferă neviciată 
de lipsa de competenţă. 

17.  Persoană realizată
 Munca ta te aduce mai aproape de ţelurile tale persona-

le de viaţă. Ştii în fiecare dimineaţă de ce e nevoie să te 
trezeşti ca să mergi la serviciu şi realizezi că munca ta e 
în strâns legat de atingerea obiectivelor tale de viaţă. 

18. Rezultate
 Munca ta îţi aduce rezultate concrete, palpabile. La 

sfârşitul unei zile / a unei săptămâni de mună poţi vedea 
rezultatele eforturilor tale. 

19. Siguranţa locului de muncă
 Eşti angajat cu contract de muncă pe perioadă nede-

terminată. Ştii că, dacă doreşti, îţi poţi păstra slujba până 
la pensionare. Nicio modificare a condiţiilor-cadru nu 
poate duce la pierderea locului tău de muncă. 

20. Structuri clare
 În munca ta există structuri clare. Ştii exact care sunt 

sarcinile tale şi cum să le îndeplineşti. Există obiective 
clar trasate şi structuri de muncă precise. 
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Precum aisbergul care iese deasupra nivelului apei doar în proporţie de zece la sută, şi cultura se manifestă în afara 
conştientului nostru doar în proporţie de nouă procente. În conceptul său cultural, Edgar Schein descrie următoarele 
aspecte ale aisbergului:

•	 artefacte = cum ne comportăm şi cu ne percep alţii 

•	 valori = ceea ce este important pentru noi în viaţă  

•	 supoziţii = ceea ce credem, ceea ce este corect şi adevărat; ceea ce socotim a fi adevărul dat.  
http://www.jugendfuereuropa.de/informationsangebote/publikationen/tkit/

Modelul aisberg
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D.I.E – Description, Interpretation and Evaluation
(Descriere – interpretare – evaluare)
adaptat după modelul de pe: http://www.intercultural.org/die.php

Obiective
•	 determinarea tendinţei spre interpretare şi evaluare

•	 conştientizarea faptului că povestea noastră legată de o imagine nu trebuie să fie neapărat cea adevărată 

Mod de lucru
•	 Grupurilor le este prezentată o fotografie.  

•	 Participanţii sunt rugaţi să exprime un gând despre această fotografie. Este important modul în care se formulează 
rugămintea: Nu „decrieţi, vă rog“ sau „Spuneţi-mi ce vedeţi“, ci „Spuneţi-mi ceva despre imagine“.  

•	 Părerile exprimate în cadrul grupului se consemnează la vedere (flipchart, tablă etc.), completându-se trei rubrici 
distincte, ş.a. „descriere“, „interpretare“ şi „evaluare“, fără ca denumirea acestor rubrici să fie notată. 

•	 După completarea rubricilor se explică participanţilor semnificaţia celor trei categorii.  

•	  În continuare se prezintă participanţilor o altă imagine, rugându-i să descrie doar ceea ce văd. Aceste descrieri 
se consemnează în rubrica „descriere“ (participanţii vor fi corectaţi în caz că interpretează sau evaluează ima-
ginea). Sunt rugaţi apoi să interpreteze cele văzute, consemnându-se şi aceste enunţuri. În final, participanţii 
sunt rugaţi să evalueze pozitiv sau negativ imaginea.  

•	 Opţional: Participanţii se împart pe grupe, li se dă câte o fotografie şi sunt rugaţi să o descrie, interpreteze şi 
evalueze corespunzător. 

Evaluare
•	 Prin ce diferă cele trei aspecte?  

•	 Din ce context sunteţi familiarizaţi cu ele?  

•	  În ce situaţii ar fi utilă diferenţierea celor trei aspecte? 

Grup-ţintă / mărimea grupului
10 la 20 persoane

Timp alocat
45 la 60 min.

Pregătire şi material 
•	 Imagini cu mai multe înţelesuri, de preferat cu scene din cultura cu care nu e familiarizat participantul (fără le-

gende sau alte indicaţii de interpretare)  

•	 Flipchart/tablă
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Exemplul 1

Această fotografie redă o scenă din parada curcubeului 
din Viena organizat anual în centrul Vienei, eveniment ce 
reprezintă în egală măsură o demonstraţie politică, cât şi o 
paradă a culorilor. Parada curcubeului este o demonstraţie 
împotriva discriminării homosexualilor, fiind cel mai impor-
tant eveniment al mişcării homosexualilor, bisexualilor şi a 
transsexualilor din Austria. 

În această fotografie apar patru persoane. Contrar supoziţiei 
că, spre exemplu, nişte persoane sesizează o neregulă 
poliţistei (în dreapta), fotografia surprinde de fapt două per-
soane, soţ şi soţie, care şi-au pierdut copilul în masa de oa-
meni. Poliţista (în dreapta) comunică această informaţie or-
ganizatorului paradei (în mijlocul fotografiei), care urmează 
să anunţe pierderea prin microfon. 

Parada curcubeului e patronată de Primăria Viena. Annual 
iau parte la această paradă peste 100.000 de persoane, fie 
în calitate de demonstranţi, fie de privitori. După paradă are 
loc într-o piaţă din apropierea principalei artere de circulaţie 
(Ringstraße) festivitatea de încheiere, la care participă politi-
cieni importanţi şi unde au loc specta-cole muzicale.
Sursa: http://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogenparade
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Exemplul 2

Text pentru imagine: “ Un copil nou-născut este venerat ca 
o fiinţă umană. Acesta este atent îngrijit într-un mod diferit 
decât în Occident, dar nu cu mai puţin devotament. Înainte de 
a fi înfăşurat în ţesătură de bumbac albă, copilul nou-născut 
este uns cu ulei de susan, care este masat în pielea lui şi 
de-a lungul membrelor sale. Se acordă o atenţie deosebită 
încheieturilor. În scopul de a asigura igiena perfecta, o pulbere 
din plante uscate este aplicată pentru a absorbi secreţiile cor-
pului, protejând astfel pielea sa moale şi sensibilă. Veşmintele 
largi sunt prinse cu fâşii înguste de material, ce le prind bine 
în locurile potrivite. Acestea leagă şi braţele şi picioarele 
copilului nou-născut, pentru ca acesta să stea în proporţiile 
armonioase ale pătratului şi să continue să crească.

Mama alege pentru a-i acoperi capul, ca o cască, un material 
bogat, colorat, cu broderie de mătase, sau întreţesut cu fire 
de metal, în care au fost ţesute fericirea şi norocul, oferindu-
i copilului nou-născut toate gândurile sale pozitive. Această 
acoperitoare pentru cap este cea mai importantă: păstrează 
capul copilului cald şi, mai mult, îi susţine fragila osatură. De 
asemenea, se foloseşte creionul Kohl  de-a lungul pleoapelor 
de jos pentru a trasa sprâncenele copilului. Şi pentru a-i oferi 
şi mai multă protecţie, cuvintele “ma sha‘allah”, Dumnezeu 
fie cu tine, sunt scrise pe fruntea copilului.
Sursă: Maria & Pascal Maréchaux: „Arabian Moons - Passages in Time Through Yemen“, 

Marseille 1987
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Exemplul 3

Cea mai bună fotografie de presă a anului 2006 surprin-
de câţiva libanezi bogaţi şi frumoşi care vizitează după 
război ruinele din cartierul săracilor din Beirut – aşa pare 
la prima vedere. Bissam Maroun, care apare în instan-
taneu, relatează într-un interviu povestea fotografiei. 

„Iniţial toată lumea spunea: libanezii ăştia bogaţi şi 
eleganţi care practică turism de război într-un cartier de 
săraci,“ spune Bissam. „De fapt situaţia era cu totul alta”.  

Într-adevăr, înainte de acordarea premiului, în majori-
tatea ziarelor din întreaga lume imaginile erau însoţite 
de regulă de comentarii ostile. Comentatorii străini îşi 
exprimau indignarea faţă de tricourile strâmte ale fetelor 
şi faţă de ţinuta nepotrivită pentru un cartier conserva-
tor. Şi faţă de chipurile blazate, exprimând incapacitatea 
bogaţilor de a avea compasiune faţă de omul normal. În 
plus maşina, o adevărată provocare la adresa populaţiei 
sărace din acel cartier. Chiar şi printre apropiaţii do-

amnei Bissam se şuşotea – aşa încât 
şi-a luat câteva zile libere de la banca la 
care lucra, sub pretextul că este bolnavă. 
Când însă fotografia ei a fost premiată 
cu World Press Photo Award, şeful ei a 
sfătuit-o să prezinte adevărata poveste.  

„Şi noi locuim în Dahiye, la periferia 
oraşului“, relata Bissam în Beirut într-o 
după-amiază fierbinte de februarie. În 
timpul bmbardamentului israelian, ea 
împreună cu fratele ei Jad în vârstă de 
22 de ani şi sora Tamara de 26 de ani 
au fugit din Sfeir, cartierul în care locui-
au. S-au cazat într-un hotel dintr-o zonă 

sigură, Hamra, făcând în continuare exact ceea ce făcea 
majoritatea libanezilor: aşteptau. În hotel le-au cunoscut 
întâmplător pe celelalte două fete din fotografie, Noor 
Nasser şi Liliane Nacouzi. Ambele erau angajate ale hote-
lului Plaza, având aici pusă la dispoziţie o cameră liberă. 

În 15 august, ziua armistiţiului, Jad a împrumutat de la 
un cunoscut Mini Cooperul portocaliu. De mai multe 
săptămâni surorile nu aveau nici o informaţie despre 
apartamentul lor din bloc, nu ştiau dacă a rezistat bom-
bardamentului şi, profitând de suspendarea acţiunilor 
militare, vroiau să meargă personal la faţa locului. Jad 
conducea, Tamara stătea pe scaunul din faţă, Bissam cu 
aparatul de fotografiat în mână s-a înghesuit în spate, 
între cele două prietene.
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„Discutam dacă e bine să ridicăm capota, era însă o zi 
caniculară, plus că eram cinci persoane în maşină, aşa 
că am rabatat-o.“ 

Bissam admite că acea călătorie de recunoaştere putea 
fi interpretată la prima vedere ca un exemplu de paradă 
de turism de război. „Priviţi-ne însă feţele, ele exprimă 
evident cât de îngroziţi, cât de şocaţi eram“, spune 
ea. „Nu eram deloc veseli.“ Privitor la reproşul că ea 
şi restul fetelor erau îmbăcate prea sumar, prea inci-
tant, nu poate decât să râdă acum. „Suntem în Liban. 
Întotdeauna umblăm astfel îmbrăcate pe stradă“, spune 
ea. Nu existaseră până atunci probleme cu vecinii con-
servatori pe această temă.  

Era în jurul orei unu a amiezii, tinerii se îndreptau spre 
locuinţa lor, moment în care fotograful Spencer Platt 
a observat decapotabila portocalie. „Am scos rapid 
aparatul de fotgrafiat şi am luat patru, cinci instanta-
nee”, relatează el reporterilor canalului american CNN. 
Majoritatea fotografiilor nu erau reuşite, dat fiind că 
fotograful surprinsese şi o persoană care tocmai tre-
cea prin faţa aparatului de filmat, „fotografia premiată 
este singura care putea fi folosită“. Nu a stat de vorbă 
niciodată cu cele cinci persoane. Regretă că au avut de 
suferit din cauza fotografiei. „În nici un caz nu am dorit 
ca fotografia să reprezinte o declaraţie politică“. 

Bissam se poate bucura de succesul instantaneului doar 
acum, când povestea ei a apărut în câteva ziare libane-
ze. A declarat jurnaliştilor că şi locuinţa ei a fost grav 
avariată, toate ferestrele au fost sparte iar mobilierul e 
zdrobit de explozie. Din acel moment, clienţii ei bancari 

nu o mai privesc cu reproş, din contră, îi aduc articole 
din ziare cu poza ei. „Tot biroul meu e ticsit cu astfel 
de articole“, spune ea. Săptămâna viitoare are progra-
mate o sumedenie de interviuri. „Toate se vor uita însă, 
sper, până la vară.“ După care Bissam doreşte să se 
căsătorească fără mare tam-tam.
Sursa: http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,465407,00.html, 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke 19235.html

Spencer Platt über sein Siegerfoto in einem Interview:

„Fiecare interpretează fotografia în felul său. S-a iscat 
un val de discuţii pe tema Libanului şi a fotografiei şi a 
scopului ei. […] Am fost însă iritat de primele explicaţii 
ce însoţeau fotografia, „turişti de război în Liban“. Le-am 
considerat lamentabile, dat fiind că fotografia vorbeşte 
de la sine. La momentul în care am făcut fotografia nu 
ştiam nimic despre acei oameni. Presupuneam că erau 
şiiţi, dat fiind că locuiau mulţi în acea zonă. Nu am stat 
niciodată de vorbă cu ei. Ştiam doar că erau aici din 
acelaşi motiv cu al meu: din curiozitate – cu toate că erau 
la ei acasă aici. Făceau ce făceam şi noi toţi, doar că o 
făceau cu mai mult stil.“ 
Sursa: http://www.stern.de/fotografie/interview-spencer-platt-mein-foto-ist-

zu-perfekt-588021.html
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Tom Kehrbaum
N. 1971, membru al comitetului de conducere al IG Metall, 
angajat în secţia Activitate educaţională sindicală. După 
obţinerea calificării de mecanic a activat în industrie ca repre-
zentant al intereselor lucrătorilor şi ale organizaţiei sindicale. A 
studiat dreptul muncii şi dreptul social la Academia Europeană 
a Muncii din Frankfurt am Main şi pedagogie profesională şi 
filozofie la Universitatea Tehnică Darmstadt. În 2012 era Fellow 
in Residence la Colegiul Friedrich Nietzsche din Weimar. Ca 
pedagog a cercetat, printre altele, procesele sociale din cadrul 
inovaţiilor. Este de aemenea specialist în etică interpersonală 
şi în teoria pedagogică critic-emancipativă.  

Clemens Körte
N. 1970, este dezvoltator de proiecte şi consilier de 
organizaţie, directorul Competence Center EUROPA filiala sud/
est a centrului de formare profesională. Doctor în istorie pen-
tru teza Mişcări presindicale în Irlanda. În prezent consiliază 
organizaţii nonprofit, organizaţii sindicale şi asociaţii în ma-
terie de dezvoltare de noi proiecte de inovare în do-meniul 
asistenţă în dezvoltare, perfecţionare şi calificare profesională 
şi politica pieţei muncii. 

Oskar Negt
N. 1934, este unul din cei mai importanţi sociologi din 
Germania. A studiat la Max Horkheimer şi Theodor W. Adorno, 
între anii 1970 şi 2002 activând ca profesor de so-ciologie în 
Hanovra. În anul 2011 i-a fost decernat premiul August Bebel 
pentru implicare politică. A marcat decisiv teoria şi practica 
educaţiei sindicale germane. Publicaţiile lui re-cente au ani-
mat puternic discuţiile despre învăţatul politic şi democratic 
în Europa.  

Adam Ostolski
N. 1978, este sociolog şi filozof, membru al „Politique 
Critique“, o revistă trimestrială de stânga şi totodată o mişcare 
politică fiinţată în 2002. Lucrările sale ştiinţifice abordează în 

principal aspecte ale memoriei colective, discursuri politice, 
dar şi relaţiile po-lono-evreieşti. Totodată Adam Ostolski este 
activ implicat în partidul verde din Polonia. 

Martin Roggenkamp
N. 1970, este manager de proiect, specializat în munca 
sindicală in-ternaţională, euro-comitete de întreprindere şi 
politică socială locală. A lucrat ca savant la Centrul de politică 
socială din cadrul Universităţii Bremen, după care a deve-
nit consilier pe proiecte europene. Este autorul mai multor 
publicaţii din domeniul „managementul proiectelor Europene“, 
„euro-comitete de întreprindere“, studiul partidelor şi politica 
pieţei muncii, în prezent fiind angajat la Competence Center 
EUROPA din cadrul Centrului de perfecţionare profesională. 

Fernando Benavente Tendillo
N. 1960, director regional al centrul de formare profesio-nală 
IFES (UGT) din Valencia. Lucrează de 20 de ani în proiecte 
europene de promovare a calificării profesionale şi integrare. 
Din anul 2002 este preşedintele reţelei europene EU-RORESO. 

Christine Zeuner
N. 1959, profesoară de pedagogie, specializată în forma-
rea adulţilor, absolventă a Universităţii Helmut Schmidt /a 
Universităţii Armatei Federale din Hamburg. A studiat limba 
şi literatura americană şi engleză, sociologie şi pedagogie la 
Universitatea Tübingen. Doctorat pe tema Perfecţionare la 
Universitatea Bremen pentru dezvoltarea formării salariaţilor 
din SUA şi Germania. Studii postdoctorale la Universitatea 
Hamburg în domeniul analizei dezvoltării regionale a formării 
profesionale a adulţilor în Hamburg. Domenii principale de 
muncă: formare profesională internaţional-comparativă a 
adulţilor, formare istorică continuă, formare politică, educaţie 
sindicală, analiza grupurilor-ţintă, poziţionări teoretice ale 
formării profesionale a adulţilor. 

Autoare şi autori
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Descrierea organizațiilor

bfw Furnizorul de formare profesională bfw este unul din cei mai importanţi din Germania. În calitate de furnizor 
non-profit acreditat de formare profesională, societatea este angrenată de 60 de ani în activitatea de asigurare 
a viitoarelor locuri de muncă şi de acoperire a necesarului de forţă de muncă calificată prin consiliere, calificare 
şi intermediere.  
Filiala europeană a societăţii (Competence Center EUROPA) a fost întemeiată pentru a dezvolta împreună cu 
instituţiile de învăţământ din ţările Uniunii Europene abordări inovatoare. 

Birleşik 
Metal

BİRLEŞİK METAL İŞ, un sindicat independent din punct de vedere politic şi confesional al metalurgiştilor turci, a 
fost întemeiat în anul 1947. Este una din sindicatele înfiinţate de organizaţia-umbrelă avangardistă şi democratică 
DISK, întemeiată în anul 1967.

Cartel 
ALFA

National Trade Union Confederation „Cartel ALFA“ a fost întemeiată în anul 1990 ca organizaţie sindicală 
independentă în scopul de a realiza o reprezentare reală şi autentică a lucrătorilor din România. Instruind 
activişti experimentaţi în vederea exprimării libere a opiniei şi a apărării intereselor lucrătorilor, NTUC „Cartel 
ALFA“ a avut un rol decisiv în transformarea mişării sindicale române. 

ETUI European Trade Union Institute, un centru independent de cercetare şi educaţie, face parte din European Trade 
Union Confederation (ETUC), care reuneşte la rândul ei sindicate europene sub acoperişul unei organizaţii euro-
pene superioare ierarhic. Graţie competenţelor dobândite în urma colaborării cu universităţi şi reţele ştiinţifice 
şi profesionale, ETUI este în măsură să apere interesele lucrătorilor pe plan european şi să întărească dimen-
siunea socială în interiorul Uniunii Europene.  

IDEAS IDEAS Institute, înfiinţat de SIPTU în anul 2001, este o fundaţie independentă şi o societate comercială non-
profit, care oferă populaţiei active şi organizaţiilor servicii în sectorul public, în sectorul privat sau în domeniul 
voluntariatului. 

IFES IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales – Training and Social Research Institute) este o fundaţie non-
profit care a luat fiinţă la iniţiativa organizaţiei sindicale spaniole UGT ca intrument tehnic de studiu continuu. 
IFES a fost înfiinţat în anul 1986.

IG Metall Cu cei 2.3 milioane de membri, IG Metall este cea mai mare organizaţie sindicală din Europa. IG Metall reprezintă 
angajaţii din industria metalurgică, industria oţelului, textilă, industria lemnului şi a maselor plastice, cât pe 
cei şi din ramura tehnologiei informaţionale şi a comunicaţiei.

Litmetal Unification of Lithuanian Metalworkers’ Trade Unions (Litmetal) – o uniune sindicală independentă, care reuneşte 
angajaţii din construcţia de maşini – produse metalice, maşini-unelte, biciclete, produse electronice şi electro 
tehnice, automobile, cât şi societăţi din alte ramuri ale industriei. 

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund înfiinţat în 1945, este un grup de interese bipartit al lucrătorilor. A fost 
constitui ca asociaţie şi în calitate de organizaţie-umbrelă e organizat intern pe şapte sindicate. 

ZNP ZNP este cel mai vechi sindicat (înfiinţat în 1905) al cadrelor didactice din Polonia. Este un sindicat unitar, vo-
luntar, independent şi autodeterminant al profesorilor şi cadrelor didactice din şcoli primare, şcoli profesionale, 
licee teoretice, licee profesionale, universităţi şi din cercetare.
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