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Integrarea valorilor democratice: 

Rolul educației civice și al mass-mediei în democratizare 
 

Locul desfășurării: Hotel Regency (Strada Sfâtul Ţării 17, Chișinău 2012) 

Data: luni, 21 martie 2016 

În limba engleză cu traducere simultană în limba română 

 

Democratizarea este un proces complex care presupune atât selectarea instituțiilor sistemului 

politic cât și integrarea acestor instituții în etosul societal. Cea mai mare parte a literaturii de 

specialitate în domeniul tranziției și consolidării democratice a fost dominată de studiul construcției 

instituționale, mai ales în cazul Europei Centrale și de Est, unde după 1989 s-au creat instituții noi care 

să reglementeze aproape orice aspect al realității, de la politic la economic și social. Cu toate acestea, o 

democrație consolidată nu poate fi evaluată doar conform performanței sale instituționale, ci trebuie să 

includă și măsurarea participării cetățenilor în contextul acestor noi instituții și a schimbării de 

mentalitate implicată de un regim democratic și necesară supraviețuirii și legitimării acestuia.  

Astfel, procesul de integrare a valorilor și crezurilor democratice în setul de norme pre-

existente democratizării – deseori caracterizat de lipsa încrederii interpersonale, frica și corupția create 

de sistemele comuniste totalitare – reprezintă o sarcină dificilă. De aceea considerăm construirea unei 

culturi politice democratice – una care reflectă interesul în noul sistem și în înțelegerea sa, și care este 

caracterizată de dorinta de a participa politic și motivate de eficacitate politică – este un process demn 

de analizat, atât din punct de vedere teoretic cât și practice. În aceste vremuri instabile, atașamentul 

oamenilor față de sistemul democratic și dorința lor de a participa pot fi modalități de prevenire a 

derapajelor către politici populiste și anti-democratice.  

 

Participarea este gratuită. 

Datorită numarului limitat de locuri, confirmarea participării este obligatorie prin 

trimiterea unui email până pe 18 martie 2016 doamnei Zsuzsanna Végh 

(veghzs@ceu.edu). 

 
 

 

PROGRAMUL WORKSHOPULUI 
 

 

10.00 – 10.15 Cuvânt introductiv 

Bogdan Radu, Lect.Univ.Dr. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Cercetător, Center for EU 

Enlargement Studies (CENS), Universitatea Central Europeană, Ungaria 

 

10.15 – 12.00 Panel 1.  Cetățeni democratici și rolul educației civice 

În acest panel explorăm legăturile între educație civică și cultura politică democratică. Educația este un 

factor esențial în crearea cetățeniei democratice, iar modurile în care este oferită diferă de la un context 

la altul. Principalele subiecte discutate în acest panel vor fi: 

 Rolul educației civice în crearea culturii politice democratice  

 Educația civică și școala: educația civică formală, curicule comparate, includerea subiectelor 

de educație civică în predarea altor discipline (istorie, economie, etc.) 

 Proiecte de educație civică ale societății civile (ONG-uri, voluntariat, biserici și organizații 

religioase) și ale organizațiilor internaționale (UE, Consiliul Europei) 

 Educația civică și mass media 

 

Chair: Rebecca Murray, Cercetătoare, Slovak Foreign Policy Association, Slovacia 

mailto:veghzs@ceu.edu


2 
 

Participanți: 

Olga Budnyk, Directoarea programului de educație politică, Center for Political Studies and Analysis, 

Ucraina  

Tomasz Horbowski, Director, Information Center for Local Authorities in Moldova, Moldova/Polonia 

Bálint Juhász, Directorul programului de educație, Krétakör, Ungaria 

 

 

12.00-13.00 Prânz 

 

 

13.00-15.00 Panel 2. – Mass media în contextul democratizării 

Acest panel este destinat explorării rolurilor jucate de mass media în democrațiile recente, și își 

propune să identifice și să compare modele de funcționare ale mass media în țările incluse în proiect. 

Principalele subiecte discutate vor fi: 

 Statutul legal/constituțional al furnizorilor de media, în special din punctul de vedere al 

libertății presei; cenzura 

 Politicizarea media, clientelismul politic al furnizorilor de media și impactul acestora asupra 

democrației 

 Relația între media și valorile politice democratice: mass media ca și creator de valori 

democratice; mass media ca și creator de discurs dominant și discurs instigator la ură 

 Conținutul și stilul raportărilor media: reglementat de stat vs. influențat de competiție/rating 

 Patternurile consumului de media în funcție de categorii socio-economice (presa tipărită, 

Radio/TV, online, social) 

 

Chair: Victoria Bucătaru, Program director, Foreign Policy Association, Moldova 

Panelists: 

Petru Macovei, Director executiv, Association of Independent Press, Moldova 

Martin M. Šimečka, autor și jurnalist, Respekt, Dziennik N, Slovacia 

Václáv Štětka, Cercetător , Political Communication Research Group, Charles University, Republica 

Cehă 

 

15.00-15.15 Concluding remarks 

Zsuzsanna Végh, Cercetătoare, Center for EU Enlargement Studies (CENS), Universitatea Central 

Europeană, Ungaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin acest eveniment, CENS continuă seria discuțiilor despre diferite aspecte ale schimbărilor 

democratice care sunt legate de fenomenul tranziției sociale și al integrării valorilor politice în 

societățile în tranziție. Aceste discuții sunt organizate în cadrul proiectului intitulat “Frontiere ale 

democrației: Integrarea valorilor democratice în Moldova și Ucraina” dar aria sa de acoperire 

include întreg setul de țări postcomuniste. Acest proiect este finanțat de către International Visegrad 

Fund și face parte din inițiativa Universității Central Europene intitulată “Frontiere ale 

democrației”. 

 


