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ABSTRACT 
The multifunctional integrated rural development perspective, a harmonious 

convergence of the urban area, the cultural phenomenon it is a dimension-order 

essentially moderator role of social learning village.In a way, how the village 

culture is understood, the village community humanising its function depends on 

physiognomy that will, through modernization and urbanization, the very areas. 

Keeping notes characteristic of the rural and urban civilization finishing their 

purchases lead to the construction of a rural programmed with multiple natural 

and social meanings, with positive effects on quality of life of people. Preserved in 

modern form rural universe requires, first, recovery of traditions, customs, and 

blending their specific rural life in a subtle dialectic technique and modern 

culture, science and information to date. 
KEY WORDS: educational and vocational guidance, school counseling, rural, 

school choice, professional choice  

 
INTRODUCERE 

Sistemul patrimoniului educativ naţional are în centrul său patrimoniul 
moral-educativ rural, esenţă a culturii populare, dezvoltate din timpuri ancestrale. 
El cuprinde valorile şi normele morale, modelele culturale specifice satului la 
muncă şi sărbători, sentimentele faţă de copii, semeni şi ţară, stările de spirit faţă 
de evenimentele pe care le trăiesc, în ultimă instanţă, pedagogia populară a 
familiei săteşti, având drept nucleu valorile de bine, de frumos, de adevăr, respect 
faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Selectând din sutele de semnificaţii ale culturii pe cea referitoare la mod de 

viaţă, stil specific de a trăi şi munci, de a gândi şi simţi, ele trebuie să fie apărate 
de agresivităţile timpului (violenţa însoţită de multe ori de pornografie, 
obscenitate, supralicitarea instinctelor). Un rol negativ îl are în acest sens 
televiziunea, care popularizează emisiuni de proastă factură culturală, morală şi 
estetică, cu consecinţe nefaste asupra copiilor şi tinerilor.   

Dezvoltarea uriaşă a tehnologiei moderne (telefon, fax, Internet, jocuri pe 
calculator, televiziune prin satelit) duce la o diminuare a timpului petrecut  cu alţi 
oameni, dificultăţi de comunicare, o pseudocomunicare, in cele din urmă pot 
conduce la izolare şi însingurare. ”Idealul tehnologic” al unei asemenea  societăţi, 
în tendinţa  lui de a se impune omului, a ruinat toată achiziţia culturală anterioară, 
prin aşa-numita “acultură“ tehnică. Rezultatul poate fi un produs paradoxal, 
păgubos, măcinat de conflicte grave: şomaj, inflaţie, îmbătrânirea populaţiei, 
natalitate negativă, crime, pedofilie, prostituţie, droguri, datorii, naţionalism, 
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şovinism, cerşetori, aurolaci…., un adevarat „Kitch istoric şi cultural” , o 
adevărată criză de originalitate. 

In societatea actuală, frica de a fi depăşit, de a părea “învechit, generează o 
permanentă goană după modern. Lipsind însă mijloacele necesare  pentru a crea un 
”modern real”, de valoare,  în sens de nou, inedit, progres, acesta pare mai degrabă  
o haina veche, împodobită, cu accesorii ieftine, strălucitoare, aplicate doar pentru 
a-ţi lua ochii şi de a face ca vechiul să pară nou. Epitetul de modern devine un 
simbol al unei superiorităţi, al unei grandori, de aceea nu este de mirare că în 
primul rând tinerii, cei care caută să se impună, să fie recunoscuţi pe plan social, 
să-şi găsească identitatea, adera la orice formă de manifestare a modernului. 
Aceasta, generează, însă, tendinţa de a simula, ceea ce, în realitate, nu eşti şi de a 
fi promotorul a ceea ce nu înţelegi, nu stăpâneşti. De la simularea modernizării s-a 
ajuns la nebulozitatea noţiunii de modern (în artă, îmbrăcăminte, comportament, 
concepţii.). Pe plan social au apărut de asemenea  numeroase manifestări de 
deformare a înţelesului conceptului, modernul fiind  asociat cu manifestări care 
atrag atenţia, impresionează neplăcut, şochează, scandalizează. Gama acestor 
manifestări este largă: dispreţul convenienţelor, lipsa de politeţe, libertinajul moral 
(literatura si filmele porno, Hot/Line erotic, sex-cluburi,  sex- shop-uri, etc.), 
limbajul ( vulgar, inovat de termeni    lingvistici noi, ca ”marfă de marfă”, “băieţi 
de băieţi”, “ fete de fete” etc.) exhibiţionismul de tot felul (de la vestimentaţie 
sumară, tatuaje, piercing, până la comportamentul în consecinţă), apariţia 
“elitismului de gaşcă” , muzica si dansul preferate, agresivitatea şi violenţa 
(izvorâte  din anxietate si neputinţă de fapt, delicvenţa, drogurile, violul, pedofilia, 
proxenetismul, prostituţia etc. 

A adera la  falsa modernitate, pare că a devenit o necesitate; necesitatea de a 
fi acceptat (într-un anume grup) sau pentru a putea supravieţui. Cu adevărat  
modern înseamnă nu ceva trecător, ci ceea ce este susceptibil de a deveni clasic, 
ceva autentic, intrinsec, în opoziţie cu modernist, identificat cu ceea ce este 
artificial, convenţional, fals, fără valoare autentică, exprimând doar nevoia de 
funcţionalitate pe plan social. Deşi elementul nou ocupă un loc important în 
procesul de modernizare, nu tot ceea ce este nou,  este şi modern. Pentru a fi 
modern, noul trebuie să reprezinte o valoare certă, să se integreze în sistemul de 
valori al societăţii date, să îmbogăţească idealul acestei societăţi. Dar care este 
sistemul de valori al societăţii noastre? Acestea sunt mai degrabă importate, 
imitate.  

Atracţia
  

modernismului, aderarea la el cu orice preţ, poate duce uşor la 
pierderea originalităţii, obţinând efecte nedorite. De multe ori originalitatea se 
confundă cu efectele unui anume comportament, care nu este un mod de a fi, ci 
mai degrabă extravaganţă, dorinţă de a epata, lipsă de pudoare şi bun simţ, chiar 
impertinenţă. 

Într-o lume fără maniere, răul este ”săltat” la rang de ideal, iar idealul 
degradat la nivel de hobby. Ne amintim influenţa şi răsunetul stilului/modelului ”B 
and B”, adică Beavis and Butthead, personaje de desen animat, adolescenţi care nu 
cred în nimeni  şi nimic, în afara muzicii hard rock, semi-analfabeţi, iresponsabili, 
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inevitabil atraşi de tot ceea ce este negativ, “cool –i “prin definiţie, cu un limbaj 
vulgar şi violent (prea repede preluat de adolescenţii noştri), au devenit repede 
modele (chiar idealuri “pseudo”) fără a fi sesizat faptul că prin negativitatea lor 
absolută, prin întâmplările trăite, ar putea fi considerate şi drept apeluri la 
luciditate, raţionalitate  şi delimitare.   

Din timpuri străvechi, ţăranii vin cu o morală centrată pe bunul simţ, ruşine, 
măsură, respect, etc. Copiii din mediul rural se comportau cu părinţii şi bătrânii cu 
mai mult respect, se adresau acestora cu “dumneata” sau “dumneavoastră”. Dacă 
făceau gesturi necugetate erau admonestaţi de părinţi, de “gura satului”, de preot. 

Din păcate aceste elemente de pedagogie populară ţărănească încep să fie 
abandonate în favoarea unui comportament “modern”, deseori indecent, din care 
dispar bunul simţ, ruşinea şi respectul, aşa cum arătam mai sus. 

Tabloul actual moral al satului nu mai seamănă cu cel tradiţional şi aici 
trebuie să intervină mai mult rolul şcolii, al părinţilor, bisericii, intelectualilor din 
sat, a căminului cultural dacă mai există, pentru reinstaurarea unei vieţi morale, 
sănătoase în comunitatea rurală. 

Introducerea eticii alături de religie la clasele mici ar putea contribui la o 
educaţie sănătoasă şi armonioasă a tinerilor. 

Protejarea patrimoniului cultural rural trebuie să mai cuprindă o 
componentă fundamentală, cea a obiceiurilor, datinilor, a cântecelor şi jocurilor 
populare, a portului şi graiului, a folclorului popular. Educaţia în spiritul preţuirii 
culturii locale, a dragostei şi respectului pentru creaţia înaintaşilor, pentru 
civilizaţia materială a familiei şi satului trebuie să devină parte constitutivă a 
procesului de socializare realizat în şcoală şi familie. 

Procesul de educaţie, pentru a fi eficient şi cu reale şanse de reuşită, trebuie 
să înceapă cu părinţii şi cu profesorii copiilor. Părinţii sunt primii educatori şi 
conform principiului antropologic al “învăţării timpurii”, adică a ceea ce se 
numeşte – cei 6/7 ani de acasă – bazele personalităţii se pun în primii ani de viaţă, 
în familie. De altfel specialiştii în ştiinţele educaţiei reconsiderând timpul 
cunoaşterii, demonstrează că un copil normal realizează circa 10% din potenţialul 
intelectual individual până la trei ani, 40% între trei şi 6/7 ani, 30% între 6/7 şi 
9/10 ani iar restul fiind completat până spre adolescenţă(Ungureanu, D., Teoria 
curricum-ului, Editura Mirton, Timişoara 2000). 

 De aici rolul foarte important al familiei, ca o adevărată şcoală informală. 
Cei 6/7 ani „de acasă” sunt foarte importanţi şi şcoala nu mai poate face mare 
lucru în condiţiile în care aproximativ jumătate din potenţialul intelectual al 
educabilului este deja configurat structural şi chiar funcţional. De aceea putem 
spune că şi în mediul rural cu părinţii începe respectul faţă de cultura satului, faţă 
de portul şi jocul popular, astfel că primul pas în cultivarea respectului pentru 
cultura naţională începe cu respectul pentru cultura locală, a satului. La marea 
cultură naţională nu se ajunge prin mass-media, ci prin efort sistematic, studiu 
individual, lectură şi printr-o aleasă şi tenace muncă de educaţie în familie, şcoală, 
biserică şi instituţii culturale. Strălucirea culturii naţionale se bazează în mare 
măsură pe autentica şi inegalabila frumuseţe a culturii rurale. 
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Păstrând şi dezvoltând patrimoniul moral-educativ rural ne apărăm propria 
noastră identitate, dragostea de frumos, bunătatea, ospitalitatea, omenia, toleranţa, 
valori morale făurite de-a lungul anilor prin trudă, suferinţe şi răbdare. 

În perioada de tranziţie se observă şi degradarea şi urâţirea limbii printr-un 
limbaj stradal, sumar şi supărător, de cartier, foarte urât. În literatura sociologică şi 
antropologică se vorbeşte despre limbaj ca despre “gloria ce încoronează omul”, 
deci datoria educatorilor este să dezvolte cultul pentru limba română şi frumuseţea 
ei. Această stare este specifică mai ales mediului urban, dar pentru a nu se extinde 
cu repeziciune şi la sate se pot organiza activităţi mai intense, cu caracter literar, 
cenacluri, concursuri, cercuri de literatură şi altele. 

Un alt aspect important al culturii rurale îl reprezintă cultura muncii 
ţăranului şi cultul muncii la acesta. Cultura muncii semnifică totalitatea 
cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor privind munca în agricultură şi în 
propria gospodărie, atitudinea şi sentimentul faţă de pământ, unelte, animale, pe 
care le tratează cu dragoste egală cu cea pentru copii, grija şi simţul gospodăresc 
cu care îşi gestionează bunurile, spiritul economic de care dă dovadă în relaţiile de 
muncă şi de schimb. 

Cultul muncii, plăcerea de a lucra pământul, de a-i spori roadele este 
specifică celor care au rămas cu suflet şi mod de viaţă ţărănesc, a celor care 
lucrează de dimineaţa şi până după apusul soarelui, pe ploaie, frig sau căldură 
sufocantă, pentru că pământul sau animalele nu aşteaptă. 

Economia liberă de piaţă ar trebui să valorifice aceste trăsături, 
amplificându-le oportunităţile şi efectele sociale, economice şi culturale şi 
facilitând mobilitatea socială şi profesională. 

Comunităţile rurale trebuie să se înscrie şi în procesele de integrare 
europeană. Aceste procese vor fi posibile dacă comunităţile rurale vor valorifica 
natura şi valenţele ei umane printr-o protecţie sporită, dacă promovează 
diversificarea activităţilor rurale, multiplicând alternativele de viaţă, utilizează 
deplin şi integral potenţialul uman rural de care dispun – tineri, adulţi, femei – 
dacă promovează tehnica avansată şi dezvoltarea culturală, dacă fac din educaţia 
permanentă o preocupare de fond pentru atragerea tuturor categoriilor socio-
profesionale la realizarea obiectivelor şi cerinţelor propriei lor colectivităţi. 

Modernizarea ruralului, dezvoltarea lui integrată cu urbanul se pot realiza 
numai printr-o strategie complexă şi coerentă la nivel guvernamental şi în care să 
fie antrenaţi şi ruralii ca principali actori şi beneficiari ai acestor măsuri. 

Pătrunderea ştiinţei, tehnicii şi culturii în mediul rural este semnul 
modernizării lui. Promovarea lor este o cerinţă fundamentală a mersului înainte a 
satului alături de oraş. 
Dezvoltarea integrată a ruralului cu urbanul are o importantă componentă 
culturală. 

Serviciile culturale realizate de şcoală, de căminul cultural, bibliotecă sau 
Casa de cultură completează gama celorlalte servicii, oferind acel confort de 
bunăstare spirituală şi psihic-intelectuală necesar realizării personalităţii umane 
(acesta poate fi realizat odată cu dezvoltarea turismului cultural). 
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Dacă serviciile culturale nu constituie încă un stimulent de reţinere sau 
atracţie a ruralului, stilul de viaţă rural şi produsele muncii din agricultură 
constituie motive de reală satisfacţie pentru cei care vor să trăiască mai aproape de 
natură şi să se bucure de binefacerile ei. 

Am văzut că similaritatea, apropierea, nu înseamnă standardizare, 
uniformizare a ruralului cu urbanul. Ruralii se pot manifesta potrivit cu tradiţia şi 
noile lor condiţii de muncă, de viaţă, în moduri diferite. Ei vor reprezenta o sinteză 
nouă, pozitivă între două culturi – rurală şi urbană – între modelele culturale ale 
ruralului şi urbanului. 

Fenomenul cultural se împleteşte cu fenomene de natură socială, economică, 
politică, al căror nivel de dezvoltare influenţează calitatea şi aria sa de extindere 
(Ianovici & Frenţ, 2009). 

Păstrarea specificului culturii rurale presupune un proiect de management 
cultural la nivel central şi local, care să ia în consideraţie acţiunea concertată a 
tuturor factorilor. Cultura sătească este mult mai veche şi de aceea ea are o mai 
mare stabilitate şi consistenţă în timp. Conservarea culturii săteşti s-a realizat prin 
modele culturale, care se construiesc cu fiecare generaţie în viaţa de fiecare zi şi 
funcţionează ca agenţi de legătură între oameni şi timp. Modelele culturale în 
schimbare relevă lumea satului în perioada de tranziţie, exprimă momentul 
dinamic în care vechiul face loc noului, fără să dispară complet. Nu tot ce este 
vechi trebuie respins. Echilibrul dintre vechi şi nou, modern şi tradiţional, este 
ceea ce dă consistenţă culturii în general, celei rurale în special, pentru a se asigura 
continuitatea, progresul. 

Cercetările de teren pe probleme de cultură confirmă teza că schimbările de 
mentalitate, de comportament sunt mai dificile, mai complexe, mai  mediate şi deci 
mai târzii. Schimbările pozitive din viaţa materială cotidiană nu duc nemijlocit la 
schimbări pozitive pe palierul subiectivităţii umane individuale şi colective. 
Nevoia de bunuri materiale, de bogăţie, întruchipate în achiziţii fizice, nu coincide 
cu nevoia de cultură şi aspiraţia intelectuală. Între cele două nevoi, la mulţi 
beneficiari ai tranziţiei există o ruptură. 

Tranziţia a facilitat modele culturale de modernizare în stilul de 
vestimentaţie, decorare, dar şi modele de sărăcie, inflaţie şi şomaj. S-a limitat 
comunicarea umană a oraşului cu satul, datorită preţului ridicat al mijloacelor de 
comunicare şi transport. 

Transnaţionalizarea unor fenomene culturale, muzicale, de divertisment, 
face ca şi comunităţile rurale, prin intermediul tinerilor, mai ales, să intre în fluxul 
fenomenelor pozitive sau negative ce caracterizează lumea contemporană. Nevoile 
vestimentare comune, limbajul, muzica comună îi fac pe tineri să se înţeleagă mai 
bine între ei decât cu adulţii. 

Dezvoltarea pieţei muncii, creşterea investiţiilor în sate, a nevoii de forţă de 
muncă specializată şi pregătită, poate schimba imaginea satului şi a locuitorilor 
lui. 
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În acest proces un rol important îl va avea educaţia, şcoala, a căror 
obiective, mai ales prin prisma aderării ţării noastre la UE (Ianovici 2007a, 
2007b), sunt: 
• asigurarea educaţiei elementare pentru toţi, cu un accent special asupra 

reintegrării celor care au renunţat temporar la studii şi a grupurilor vulnerabile, 
îndeosebi a persoanelor cu nevoi speciale; 

• dezvoltarea educaţiei în zonele rurale, în vederea asigurării accesului egal la 
niveluri superioare de educaţie; 

• dezvoltarea învăţământului preşcolar; 
• promovarea utilizării tehnologiei informaţionale şi asigurarea accesului la 

internet în învăţământul preuniversitar; 
• crearea unui sistem coerent de pregătire permanentă a directorilor din 

învăţământ şi a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 
Reprezentanţii Uniunii Europene consideră necesară obţinerea unor 

progrese suplimentare în domenii care să vizeze: 
• crearea unui cadru naţional pentru recunoaşterea reciprocă a calificărilor 

profesionale (între România şi statele membre ale UE); 
• crearea unui sistem structurat de instruire pentru adulţi; 
• întărirea cooperării dintre factorii de răspundere din domeniul dezvoltării 

resurselor umane (învăţământ, muncă şi parteneri social) pentru îmbunătăţirea 
raportului dintre educaţie şi cerinţele pieţei de muncă; 

Coordonata educaţională este recunoscută ca cel mai eficient mijloc de 
care dispune societatea pentru a răspunde provocărilor viitorului, deoarece 
progresul depinde din ce în ce mai mult de capacitatea de cercetare, inovare şi 
adaptare a noilor generaţii la cerinţele prezente şi viitoare. Accesul la educaţie este 
condiţia sine qua non a participării active şi creatoare a oamenilor, în primul rând 
a tineretului, la viaţa economico-socială şi culturală de la toate nivelurile societăţii. 
În noile condiţii istorice, educaţia nu mai trebuie privită doar prin instrucţia 
şcolară, limitată doar la aspectele formale. Astăzi cunoaşterea progresează în 
manieră exponenţială, iar nevoia de a înţelege şi de a găsi şi fundamenta noi soluţii 
într-un ritm şi mai rapid. De aceea, este dificil de spus care vor fi principalele 
necesităţi educaţionale în următorii 5, 10 sau 20 de ani şi cum se vor înscrie ele în 
vechile cunoştinţe căpătate în şcoală în noile structuri. Drept urmare, este necesar 
ca educaţia să fie extinsă şi la laturile sale nonformale şi informale, fără a se 
neglija rolul familiei şi al comunităţii locale (Ianovici, 2007a).  

Rezultă că, şi în privinţa învăţământului, ne aflăm într-un moment 
important, din care nu pot lipsi comunităţile rurale care să participe la realizarea 
lui. Lipsa locurilor de muncă din rural a determinat o emigraţie a forţei de muncă 
tinere şi medii peste graniţă. Femei tinere, în deplinătatea forţelor fizice de muncă, 
ajung în Italia, Spania, Israel, Germania, ca menajere, lucrătoare în agricultură sau 
în asistenţa medicală pentru o retribuţie mai mare, cu care, întorcându-se, îşi 
rezolvă multe probleme familiale băneşti. La fel şi bărbaţii, care lucrează cu sau 
fără contract de muncă în activităţi uneori degradante, tot pentru asigurarea 
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traiului de acasă. Astfel, coeziunea, unitatea tradiţională a familiei rurale se 
destramă, datorită acestor plecări. Această dezmembrare afectează nu numai 
coeziunea grupului familial, dar şi conservarea tradiţiilor culturale specifice 
familiei şi comunităţilor rurale. De aceea, pentru asigurarea continuităţii tradiţiei 
culturale se impune o concertată educaţie valorică, în spiritul şi cultul valorilor 
perene de bine, adevăr, frumos, de întreaga comunitate educaţională: familie, 
şcoală, biserică, instituţii culturale, mass-media, opinia publică. 

 
CONCLUZII 
Împrumutul de modele culturale poate deveni la un moment dat nociv, dacă 

determină renunţarea la tradiţiile culturale proprii. Este nevoie ca împrumutul de 
modele străine să se îmbine armonios cu spiritul creator al adulţilor şi tinerilor de 
aici, ca şi cu tradiţia culturală a strămoşilor noştri, pentru construirea unor premise 
pozitive ale dezvoltării unor modele culturale familiale corespunzătoare cu 
specificul naţional şi cu lumea în care trăim. 
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