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1.1 Context și provocări

1. Cultura democratică și alfabetizarea 
electorală a elevilor și elevelor

Una dintre sarcinile educaţiei în societățile democratice este să sprijine şi să încurajeze 
generaţia tânără ca să devină cetățene și cetățeni activi şi devotaţi, doritori și capabili 
să participe la luarea deciziilor care îi vizează în viața publică și cea politică. 

Codul Educației al Republicii Moldova prevede ca finalitate principală a educației „formarea unui caracter 
integru şi dezvoltarea unui sistem de competenţe care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce 
permit participarea activă a individului la viaţa socială şi economică.”1 (subl.n.) Contribuțiile și practicile 
educaționale adecvate din educația formală, în primul rând, dar și cea nonformală, informală pot stimula 
angajamentul democratic prin formarea unui cetățean/cetățene bine informat, implicat și responsabil. În 
acest sens, curricula școlară din Republica Moldova, ca și din alte țări ale lumii, include discipline școlare 
obligatorii, precum Educație civică (în ultimii ani de implementare pentru clasele a VIII-a și a IX-a), Educație 
pentru societate (implementată în anul 2020-2021 în clasele a V-a – a VII-a și a X-a – a XII-a), Educație moral-
spirituală (ciclul primar, clasele I-a – a IV-a), Istoria românilor și universală (clasele a IV-a – a XII-a), dar și mai 
multe discipline opționale care contribuie la formarea competențelor și a angajamentului civic al elevilor/
elevelor: Educație pentru drepturile omului (clasele I-a – a IV-a, a V-a – a IX- a, a VIII-a – a IX-a), Dezbateri 
(clasele a V-a- a XII-a), Învățăm să vorbim argumentat (clasele a X-a – a XI-a),  Educație pentru media (clasele a 
a III-a/a IV-a, a VII-a/a VIII-a, a X-a/a XI-a). 

Relevante sunt și unele unități de conținut din cadrul disciplinelor Limba și literatura română/ Limba maternă 
(bulgară/rusă/găgăuză, ucraineană), Dezvoltare personală, Limba străină. Acestea contribuie la formarea 
spiritului civic al elevilor și elevelor și a conștiinței lor democratice, la care fac referință mai multe documente 
europene, cum ar fi Concluziile Consiliului Uniunii Europene și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, 
reuniți în cadrul Consiliului privind promovarea conștiinței democratice și a angajamentului democratic în 
rândul tinerilor din Europa, din noiembrie 20202, dar și Strategia UE pentru tineret (2019-2027)3. Promovarea 
democrației participative și favorabile incluziunii este unul dintre principiile directoare ale strategiei, care 
recomandă țărilor să sprijine implicarea tinerilor și tinerelor din Europa în modelarea societății și a politicilor.

Pertinent este să ne reamintim și de Rezoluția Consiliului Europei privind încurajarea participării politice a 
tinerilor la viața democratică în Europa (2015/C 417/02). Conceptul de participare politică este definit prin 
„..reprezentarea tinerilor în structurile democrației reprezentative, și anume participarea la alegeri în calitate 
de alegători, înscrierea la alegeri în calitate de candidați și încadrarea în partidele politice. Participarea 
politică se poate face, de asemenea, prin calitatea de membru în organizații (de tineret) care susțin 
interesele tinerilor, prin dezbateri politice online sau față în față și prin alte forme de conturare a opiniilor 
și de exprimare culturală. Participarea politică poate fi, de asemenea, experimentată în cadrul activităților 
și acțiunilor educaționale în domeniul cetățeniei și al drepturilor omului pentru a aduce schimbări pozitive 
în societate.”4 
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5 Cf.: V.Saca și N.Azizov. Participarea tinerilor din republica Moldova în procesul politic: semnificații și motivații. pp. 99-112. https://ibn.
idsi.md/sites/default/files/imag_file/Participarea%20tinerilor%20din%20RM%20in%20procesul%20politic.pdf (Accesat: 01/05.2021);  
Participarea – element-cheie al democrației. 5 proiecte de cercetare în domeniul electoral. CICDE, Ch., 2019, 174 p. Disponibil și online 
pe https://cicde.md/media/files/files/5_studii_cicde 9_9720911.pdf (Accesat: 01.05.2021)
6 A se vedea: Cetăţenia şi participarea politică a tinerilor file:///C:/Users/user/Downloads/CETATENIA_SI_PARTICIPAREA_
TINERILOR_LA_V.pdf (Accesat: 22.05.2021)  
7 Молодежь и выборы — опыт России (проблемы участия, развития правовой культуры, развития гражданского общества). 
Российский центр обучения избирательным технологиям. În: Вестник ЦИК РФ. 2004. № 13, стр.106.
8 Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. https://www.living-democracy.com/ro/about-edc-hre/ (Accesat: 
10.05.2021)

Participarea este, într-adevăr, un element-cheie al democrației. „Democrația se învață!” este  și mesajul pe 
care se fundamentează activitățile de instruire, cercetare, educare a electorilor și electoarelor, desfășurate 
de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), creat de Comisia Electorală Centrală din 
Republica Moldova în anul 2011. Prin participarea politică a tinerei generații se pot înregistra schimbări 
semnificative în dezvoltarea unei societăți prospere și moderne, opinează mai multe voci5. Tinerii și tinerele 
din Republica Moldova pot și trebuie să se implice activ în viața social-politică a țării, inclusiv în procesul 
electoral, cu una sau mai multe calități: alegător/alegătoare, candidat/candidată, observator/observatoare, 
funcționar electoral/funcționară electorală. Și specialiștii din România6, și cei ai Centrului Rus pentru 
Formare în Tehnologii Electorale din cadrul Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse consideră că 
„creșterea activismului tinerilor necesită educația lor politică sistematică, începând de la școală și continuând 
pe parcursul vieții.”7

Așadar, efortul diferitor instituții europene și naționale este concentrat actualmente pe formarea unei 
cetățenii democratice care să includă toate aspectele vieții într-o societate democratică. În gama largă de 
teme, cum ar fi: dezvoltarea durabilă, incluziunea în societate a persoanelor cu dizabilități, egalitatea de gen, 
prevenirea terorismului un loc important îl ocupă statutul legal de a fi cetățean/cetățeană și dreptul de vot 
pe care acest statut îl conferă. Reținem, prin urmare, că educaţia electorală este parte integrantă a educației 
pentru cetăţenie democratică care se concentrează, în primul rând, asupra drepturilor, responsabilităţilor 
şi participării active, în relaţie cu dimensiunea civică, politică, socială, economică, juridică şi culturală a 
societăţii. 8
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9 Railean Petru. Cultura și educația civică – fundament al activismului electoral al cetățenilor. În cartea Impactul culturii politice și a 
fenomenului coeziunii sociale asupra comportamentului electoral al cetățenilor din Republica Moldova. Chișinău: „Princeps”, 2020, p. 
65.
10 Total alegători și alegătoare la data de 25 mai 2021 – 3.282.670, dintre care cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani – 1.040.156.

Preocuparea tot mai evidentă a autorităților de management electoral, a societății civile și a instituțiilor 
media pentru informarea, instruirea electorilor de toate vârstele și, în special, a celor care vor vota pentru 
prima dată este una justificată și foarte necesară. Există mai multe provocări care afectează participarea la 
alegeri și reprezentativitatea ca forme ale democrației și rezultat al cetățeniei active, precum:

 — distanțarea față de sistemele politice;
 — neîncrederea crescută față de politicieni, dar și față de politiciene;  
 — atitudinea rezervată față de instituțiile statului; 
 — confuzia cu privire la instituțiile politice;
 — scepticismul cu privire la importanța votului;
 — intoleranța și prejudecățile față de grupurile etnice și religioase minoritare;
 — manipularea și dezinformarea cetățenilor/cetățenelor prin mass-media;
 — necunoașterea procedurilor de vot.

În lipsa unei educații electorale la nivel de sistem, aceste cauze pot determina absenteismul electoral 
manifestat prin neexercitarea dreptului la vot sau, mai grav, abstenționismul care presupune abținerea 
demonstrativă de la exercitarea dreptului de vot. Experiența demonstrează că asemenea fenomene pun 
în pericol statul de drept și democrația. Prin urmare, e important să educăm activismul social. Acesta se 
manifestă în variate forme: activism politic, activism civic, activism juridic și, desigur, activism electoral, care 
nu se reduce doar la exercitarea drepturilor politice (electorale). 

Activismul electoral „trebuie privit într-un sens mai larg, nu doar ca opusul absenteismului electoral, sens 
care să cuprindă și implicarea activă a cetățenilor în desfășurarea campaniilor electorale, atât în vederea 
promovării unor candidați și platforme electorale, cât și în vederea monitorizării corectitudinii informațiilor 
promovate în cadrul acestor campanii, pentru a nu admite manipulările și coruperea alegătorilor sau 
încălcarea normelor de competiție electorală.” 9

Ideologii occidentali ai reformelor educaționale și guvernele vorbesc tot mai frecvent și de aprofundarea 
incompetenței alegătorilor/alegătoarelor și diminuarea relevanței alegerilor ca instrument al democrației. 
Îngrijorarea rezultă și din faptul că în mai multe țări, ca și la noi, drepturile electorale sunt privite din punctul 
de vedere al posibilului, nu al necesarului, iar cultura electorală este una foarte „subțire”, indiferent de vârsta 
și profilul electorului. 

Tinerii și tinerele constituie actualmente cca 3 miliarde din populația totală a lumii, iar în unele țări ei/ele 
reprezintă mai mult de jumătate din cetățeni și cetățene. În Republica Moldova acest segment reprezintă 
31,7 la sută din totalul populației care are dreptul la vot10. Participarea lor redusă la procesele democratice, 
inclusiv la alegeri, pune la îndoială reprezentativitatea și perpetuează unele opinii categorice despre lipsa de 
interes a tinerilor și tinerelor față de subiecte politice, deși ar putea fi unul dintre cele mai influente grupuri 
de alegători din istorie.
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11 В вузах Казахстана введут занятия по электоральной грамотности. În: „Baigenews.kz”, 25 декабря 2018.
https://baigenews.kz/news/v_vuzah_kazahstana_vvedut_zanyatiya_po_elektoralnoi_gramotnosti/ (Accesat: 09.05.2021)
12 https://prodem.md/wp-content/uploads/2020/10/Studiu_AtitudineaTinerilor_ro1.pdf (Accesat: 09.05.2021)
13 Расширение политического участия молодежи на всех этапах электорального цикла. Руководство по передовой практике. 
2013, p.3. Cf. și Выборы, электоральная культура, будущий избиратель, избирательное право, элективный учебный курс. 
https://studylib.ru/doc/2209929/vybory-i-izbiratel._noe-pravo.-e-lektoral._nye-sistemy (Accesat: 15.05.2021)

Absenteismul este înțeles ca un dezinteres afișat față de viața politică și e alimentat de părerea anumitor 
persoane că nimic nu depinde de ei/ele în politică. Or, „ignorarea legilor, a propriilor drepturi, inclusiv a celor 
electorale, face viața cetățenilor, în special a tinerilor, izolată politic, iar acest lucru afectează foarte mult 
nivelul educației patriotice”11, consideră, nu fără temei, Sabila Mustafina, membră a Comisiei Electorale 
Centrale a Republicii Kazahstan.

Studiul privind Atitudinea tinerilor din Republica Moldova față de procesul electoral, realizat la sfârșitul anului 
2016 - ianuarie 2017, a scos în evidență, totuși, două feluri de atitudine a tinerilor și tinerelor față de 
procesul electoral. Pe de o parte, există o încredere foarte joasă în instituțiile statului de nivel central – 
Guvern, Parlament, dar și în partide politice. Pe de altă parte,  se atestă un interes sporit pentru participarea 
la alegeri. Pentru această ultimă categorie unul din principalele argumente este că votul lor contează și 
reprezintă o manifestare a drepturilor lor cetățenești. Mai mult ca atât, ei/ele consideră că astfel contribuie 
la exprimarea voinței politice colective. 12

Luând în considerare comportamentele și atitudinile exprimate, precum și provocările existente, necesitatea 
dezvoltării de măsuri 13 pentru depășirea pasivității politice a cetățenilor/cetățenelor și, în speță a tinerelor 
și tinerilor, este evidentă astăzi, deoarece evoluția oricărei țări depinde, în cele din urmă, de rezultatele 
alegerilor.

 Educația formală, pe lângă cea informală și nonformală, existentă pe componenta electorală la care vom 
reveni într-un subcapitol separat, este un instrument vital în demersul de formare a elevelor și elevilor 
ca cetățene/cetățeni implicați și responsabili. Acest instrument trebuie consolidat și reajustat, pentru a 
face față derapajelor democratice amintite, prin oferirea de educație electorală tinerei generații, pentru 
încurajarea unei participări masive în cadrul alegerilor. 
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14 Rețeaua de cunoștințe electorale ACE (ACE Electoral Knowledge Network) https://aceproject.org/ace-en/topics/ve/ved/ved01/
ved01d, dar și Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES International Foundation for Electoral Systems) https://www.
ifes.org/issues/civic-and-voter-education (Accesat: 18.04.2021)
15 https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/publication/Chapter5.htm (Accesat: 18.04.2021)
16 Kjetil Børhaug. Voter education. The political education of Norwegian lower secondary schools, UTBILDNING & DEMOKRATI 
2005, VOL 14, NR 3, pp.51–73, https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-
demokrati/2005/nr-3/kjetil-borhaug---voter-education.pdf (Accesat: 22.05.2021)

Altfel spus, se dorește o pregătire electorală a viitorilor alegători și alegătoare, adecvată 
noilor procese social-politice, în baza unui curriculum opțional, care ar contribui la:

 creșterea culturii juridice a tinerilor alegători și alegătoare;

 asigurarea participării lor active și informate la campaniile electorale;
 
 creșterea nivelului de încredere în sistemul electoral și în instituția alegerilor;

 utilizarea oportunităților disponibile de implicare în procesul electoral ca funcționari   
 electorali /funcționare electorale sau în calitate de candidate/candidați.

Or, natura, cursul și rezultatele evenimentelor electorale depind de nivelul culturii juridice electorale 
a alegătorilor și alegătoarelor, care creează cadrul și condițiile prealabile pentru formarea și dezvoltarea 
instituțiilor democrației elective. 

Sursele consultate de noi utilizează în recomandările lor diverși termeni care se referă la formarea electorală 
a elevilor și elevelor, precum și a altor categorii de alegători/alegătoare,: „educație civică și electorală”14, 
„educație electorală”/„educația alegătorilor”(voter education)15 , „educație pentru alegeri”, „educație politică”16.    

Este necesar de a face distincție între „informarea alegătorului”, „educația electorală/educația alegătorului” 
și „educația civică”. Cu siguranță, fiecare noțiune se înscrie într-o continuitate a activităților educaționale 
în susținerea alegerilor și a democrației și se completează reciproc. Și ar fi corect să presupunem că 
educația electorală, de exemplu, ar putea să fie o componentă a unui program mai amplu de educație civică. 
Totodată, publicul țintă pentru aceste trei domenii este diferit și doar pentru unele activități și/sau tematici 
se suprapune.

Programele educaționale trebuie să ofere oportunități de autoafirmare în cadrul unui comportament legal, 
de autodeterminare prin formarea unei poziții de viață activă la școlari, socializarea activă și constructivă 
fiind cea mai importantă calitate a unui viitor cetățean/cetățene.

1.2 Delimitări conceptuale: „educație civică”, 
„educație electorală”, „informare electorală”, 
„alfabetizare electorală” 
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17 Descriptivul competențelor-cheie europene, traducere și adaptare după Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului 
privind competențele-cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC1), p. 4. (Accesat: 
30.04.2021) Cf. și Didactica formării competenţelor. Coordonatori: Aurel Ardelean, Octavian Mândruț, Arad, 2012, p.25.
18 Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for 
lifelong learning [Official Journal L 394 of 30.12.2006] (Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 18 
decembrie 2006, privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii).

Cunoştinţe 

Deprinderi 

cunoaşterea conceptelor de democraţie, dreptate, egalitate, cetăţenie şi drepturi civice, inclusiv 
a modului în care acestea sunt exprimate în Carta Fundamentală a UE şi în declaraţii internaţionale 
şi a felului în care sunt aplicate de către diverse instituţii la nivel local, regional, naţional, european 
şi internaţional; cunoaşterea evenimentelor contemporane, precum şi a principalelor evenimente şi 
tendinţe din istoria naţională, europeană şi a lumii; conştientizarea scopurilor, valorilor şi politicilor 
mişcărilor sociale şi politice; cunoştinţe despre integrarea europeană, despre structurile UE, despre 
valorile şi obiectivele acesteia; conştientizarea diversităţii şi a identităţilor culturale în Europa.

implicarea alături de ceilalţi în domeniul public, solidaritate şi interes în rezolvarea problemelor care 
afectează comunitatea locală sau regională; reflectarea critică şi creativă şi participarea constructivă în 
activităţile comunităţii sau ale vecinătăţii, precum şi luarea de decizii la toate nivelurile, de la nivel local 
la nivel naţional şi european, în special prin intermediul votului

Există o legătură directă între democrație, conștientizarea juridică și cultura electorală a cetățenilor/
cetățenelor. Educația electorală constă în programe educaționale care vizează însușirea de către cetățeni/
cetățene a drepturilor și obligațiilor constituționale în domeniul legislației electorale, a principiilor de bază 
ale dreptului electoral și a procesului electoral. Acest lucru a dus la o creștere a proporției componentei 
electorale în sistemele de educație civică din țările occidentale, îndreptate din ce în ce mai mult către 
fundamentele valorice ale democrației. Cert e că educația electorală este parte a unui concept mult mai 
larg – educația civică, disciplină cu un accentuat rol în formarea cetățeniei active și a comportamentelor 
civice, de altfel, elemente obligatorii ale școlii democratice. Educația civică formează cultura civică a elevului 
și elevei, cultură fundamentată pe valorile și principiile democrației, care are puterea de a uni oamenii într-o 
societate în care există un sentiment de datorie civică, un angajament și, de asemenea, responsabilizează 
guvernul față de idealurile democratice.

Educația civică este un proces continuu, care se realizează independent de ciclul electoral. Cu toate acestea, 
informarea alegătorului/alegătoare și educația electorală pot fi parte a unor eforturi mai mari ale educației 
civice, care s-ar realiza prin intermediul sistemului școlar și universitar, al organizațiilor societății civile și, 
posibil, al unor agenții de stat, deși nu neapărat prin intermediul autorității electorale.

Descriptivul competențelor-cheie europene17 ne va ajuta să descifrăm și să înțelegem competențele civice 
(B), definite în Cadrul european de referință privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, 
din 200618, în contextul subiectului abordat de noi.
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19 A se vedea raportul Raising Their Voices: How effective are pro-youth laws and policies?, în care se abordează reducerea vârstei 
minime pentru vot, cotele electorale pentru tineri ș.a. https://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_2019_pro-youth_report_english.
pdf (Accesat: 20.05.2021)
20 Comisia Electorală Centrală . Studiu de analiză privind necesitățile de informare și educație electorală a alegătorilor corespunzător 
grupurilor țintă. Chișinău, 2014, p. 5.
http://old.cec.md/files/files/studii_analiza/studiu%20ed%20electorala%20final.pdf (Accesat: 12.05.21)

Atitudini 
respect plenar pentru drepturile omului, inclusiv pentru egalitate ca bază a democraţiei, aprecierea şi 
înţelegerea diferenţelor dintre sistemele de valori ale diferitelor grupuri religioase şi etnice; cultivarea 
sensului apartenenţei la propria comunitate, ţară, la UE şi la Europa în general, la lume: manifestarea 
dorinţei de a participa la luarea democratică a deciziilor la toate nivelurile; manifestarea sentimentului 
responsabilităţii, a înţelegerii şi a respectului pentru valori comune necesare coeziunii sociale, de 
exemplu, respectul pentru principii democratice; implicare în activităţi civice; sprijin pentru diversitatea 
şi coeziunea socială şi pentru dezvoltarea durabilă; deschiderea pentru respectarea valorilor şi a 
privatităţii celuilalt.”

Rezumând, abilitățile unui caracter civic ar trebui să ajute individul să fie un participant/o participantă la 
viața publică, care se bazează pe cunoașterea conceptelor, structurilor sociale și politice, care se obligă să 
ia parte activă în procesul democratic, „în special, prin intermediul votului”. Procesul democratic are loc la 
toate nivelurile - instituție de învățământ, structură sau organizație de afaceri, comunitate locală, regiune, 
stat. În consecință, cetățeanul/cetățeana trebuie să aibă cunoștințele, capacitatea și disponibilitatea de a 
participa activ la viața publică de toate nivelurile.

Una dintre principalele forme de implicare în procesul democratic este participarea la alegeri. Nu poate exista 
o democrație eficientă fără o alegătoare și un alegător competent. Prin urmare, promovarea unei culturi 
electorale democratice, dezvoltarea abilităților civice necesare participării competente și responsabile 
la alegeri ar trebui să fie unul dintre vectorii-cheie ai educației civice de-a lungul vieții. Deoarece, la 
împlinirea vârstei de 18 ani19, o persoană are posibilitatea de a-și exercita dreptul electoral activ (în unele 
țări europene este stabilit un prag de vârstă mai mic de 16 ani  pentru participarea la alegerile municipale),  
misiunea de formare a abilităților și cunoștințelor electorale trebuie să fie îndeplinită de școală. În țările UE 
și în cele care aspiră spre integrare în spațiul european comun există o tendință clară de a consolida acest 
vector de educație civică prin cursurile școlare.

Pregătirea elevelor și elevilor pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor lor civile este luată în considerare 
în contextul educației civice, construirii cetățeniei, în procesul de socializare politică a școlarilor, mai nou - în 
educație pentru societate, educație pentru cultură democratică și pentru drepturile omului. 

Noțiunea „educație electorală” trebuie delimitată și explicată pentru a fi înțeleasă exact. În sens larg, aceasta 
semnifică ansamblu de acțiuni sistemice privind diseminarea informațiilor, a materialelor și a programelor 
menite să informeze și să formeze, în mod conștient, alegătorii și alegătoarele, accentuând rolul, importanța 
și specificul procesului de vot. Acest tip de educație indică avantajele și impactul unui anumit sistem electoral 
și este adesea comparativă. Totodată, ea abordează motivația, pregătirea alegătorilor/alegătoarelor pentru 
a participa plenar la alegeri. În același timp, presupune și activitatea de transmitere a „experienței legate 
de alegeri, a culturii electorale, de influențare sistemică și conștientă a dezvoltării intelectuale și morale 
privind instituția alegerilor, un ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării unui 
comportament electoral conștient.”20

Educație electorală 

S T U D I U
11



Astfel de concepte implică explicarea și explorarea unor procese de către cursanți/cursante, nu 
doar  prezentarea faptelor. Respectiv, educația electorală necesită mai mult timp de pregătire 
pentru implementare decât informarea alegătorului/alegătoarei și, în mod ideal, ar trebui să se 
desfășoare continuu: „De obicei, educația electorală trebuie să fie una durabilă, pe termen lung, 
care are loc în școli, în alte instituții de învățământ și în organizațiile societății civile și/sau în 
colaborare cu autoritățile electorale” 21.  

Prin urmare, educația electorală implică educația non-cetățenilor și a viitorilor cetățeni și 
cetățene, nu doar a persoanelor care au obținut deja dreptul la vot. Trebuie menționat faptul că 
educația electorală se revendică din educația juridică generală în domeniul dreptului electoral, al 
legislației privind alegerile și referendumurile, precum și al formării speciale în dreptul electoral. 
În plus, educația juridică rezolvă problema implicării și participării conștiente în procesul electoral 
al tinerilor alegători și alegătoare presupune obținerea, în cadrul disciplinelor socioumane, a 
cunoștințelor despre structura de stat a țării, despre istoria dezvoltării acesteia, despre sistemul 
electoral, despre drepturile și îndatoririle cetățenești.

În majoritatea țărilor UE există o tendință clară de a consolida educația electorală ca vector de 
educație civică la cursurile școlare. Același lucru se proiectează prin documentele de politici 
educaționale și în Republica Moldova, unde școala are această misiune și contribuie direct la 
formarea cetățenei/cetățeanului angajat civic și responsabil, iar exprimarea dreptului la vot este 
unul dintre comportamentele așteptate ca finalitate.

21 Discuții referitoare la definiții. Material din modulul BRIDGE, Educația civică și informarea alegătorului. https://www.
bridge-project.org/ (Accesat: 06.06.2021)

Educația electorală are ca scop abordarea unor tipuri relativ mai complexe de informații despre votare, 
despre procesul electoral și se referă la astfel de concepte și aspecte, cum ar fi:

Legătura dintre drepturile 
fundamentale ale omului și 
dreptul de vot; 

Corelația dintre alegeri și 
democrație;

Votul secret; 

Importanța fiecărui vot și 
impactul acestuia asupra 
responsabilității publice;

Rolul, responsabilitățile 
și drepturile alegătorilor/
alegătoarelor; 

Condițiile necesare pentru 
alegeri democratice;

Sistemele electorale; 

Modul în care voturile sunt 
transpuse în mandate. 
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22 Codul Electoral. Nr.1381-XIII din 21.11.97. În: Monitorul Oficial al R. Moldova nr.81/667 din 08.12.1997.

„activitate cu caracter educativ, apolitică, realizată de 
organizaţii şi grupuri ale societăţii civile, de instituţii de educaţie, 
de mass-media şi alte părţi interesate, menită să sporească 
gradul de cunoştinţe ale cetăţenilor privind procesele 
politice şi electorale, pentru exercitarea votului conştient şi 
liber exprimat. Educaţia electorală poate fi desfăşurată liber 
de subiecţii interesaţi, prin intermediul seminarelor, cursurilor 
de instruire, meselor rotunde, campaniilor informaţionale, 
dezbaterilor publice electorale şi altor acţiuni educaţionale 
nereglementate de Comisia Electorală Centrală sau de alte 
autorităţi”.22

— Codul Electoral

Această misiune se realizează transversal în cadrul educației formale, dar și nonformale, informale ca parte 
a educației electorale. Conceptul e definit, potrivit art. 1, Noțiuni generale din Codul electoral, ca
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24 Comisia Electorală Centrală. Studiu de analiză privind necesitățile de informare și educație electorală a alegătorilor corespunzător 
grupurilor țintă. Chișinău, 2014, p. 5. http://old.cec.md/files/files/studii_analiza/studiu%20ed%20electorala%20final.pdf, (Accesat: 
12.05.21)

Scopul educației 
electorale
Scopul de bază al educației electorale este asigurarea accesului la informație pentru fiecare cetățean și 
cetățeană. Iată de ce în realizarea educației electorale se ține cont de mai multe aspecte, precum limba/
limbile de comunicare, minoritățile naționale, nivelul de alfabetizare, de specificul cultural, dar și de nivelul 
de educație media, de cultură informațională. 

Atunci când vorbim de educație electorală în sensul larg al abordării acestui concept, nu ne limităm la etapa  
preelectorală. Avem în vedere un demers pe termen lung, care are loc în școli, în alte instituții de învățământ, 
în organizațiile societății civile și/sau în colaborare cu autoritățile electorale și care au ca finalitate formarea 
competențelor electorale ale cetățeanului/cetățenei. Mai mult ca atât, constatăm că educația electorală 
este o formă importantă de educație pe tot parcursul vieții, având un caracter continuu. Aceasta „presupune 
educarea cetățenilor, nu numai a celor care au drept de vot, dar și a celor care îl vor obține” 23 și se adresează 
diferitor grupuri, indiferent de vârstă, statut sau nivel de competență electorală. Ea se realizează de către 
autoritatea electorală, se adresează nu numai celor „neştiutori”, ci şi celor avizaţi şi ar trebui să se întâmple 
şi în instituţii de învăţământ.24

„Educația alegătorilor” formează atitudini de bază, comportament și oferă cunoștințe  cetățenilor de 
toate vârstele, care stimulează și consolidează democrația. În timpul alegerilor, această educație asigură 
organizarea și activismul eficient al cetățenilor/cetățenelor în sprijinul partidelor și/sau cauzelor, un 
comportament adecvat unor alegeri pașnice, acceptarea rezultatelor și toleranță la concurență și opoziție.

În sens restrâns, „educația electorală” sau „educația alegătorilor” („voter education”) se suprapune pe 
conceptul de „informare electorală” și implică furnizarea de informații, în special în ajunul scrutinelor 
electorale, despre cine este eligibil/eligibilă pentru vot; despre modul în care alegătorii/alegătoarele pot 
verifica listele electorale pentru a se asigura că au fost incluși/incluse în mod corespunzător; ce tip de 
alegeri au loc; unde, când și cum să voteze; care sunt caracteristicile unui buletin de vot nevalabil; cine sunt 
candidații și candidatele; modul de depunere a contestațiilor; cum votează alegătorii și alegătoarele cu nevoi 
speciale; ce acte permit votarea.
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25 Paul F. Lazarsfeld, Berelson Bernard, Gaudet Hazel. Alegerea poporului: modul în care alegătorul se hotărăște într-o campanie 
prezidențială. New York: Columbia University Press, 1944.
26 Sisteme de partid și alinieri electorale. Co-editat cu Seymour Martin Lipset. Free Press, 1967.
27 А.С. Русина. Формирование электоральной грамотности при изучении школьниками событий Новой истории. În: 
Актуальные вопросы социальной педагогики и психологии: теория и практика. Материалы Всеросс. науч.-практ. конф. (Азов, 
19 нояб. 2019 г.).

Alfabetizarea electorală

ca rezultat al educației civice, este disponibilitatea/
pregătirea elevului, elevei pentru implementarea 
calificată a drepturilor și libertăților electorale, care 
sunt stabilite în mod normativ pentru cetățeni/
cetățene. Este semnificativ că alfabetizarea 
electorală poate fi prezentată ca un complex 
de componente interdependente de ordin 
motivațional-valoric, cognitiv-informațional și 
operațional-comportamental, pe care cercetătoarea 
rusă A. Rusina le-a dezvoltat într-o lucrare de 
doctorat28  și le vom prezenta sintetic, deoarece sunt 
relevante pentru demersul nostru.

Componenta motivațional-valorică 

se caracterizează printr-o atitudine valorică a 
individului față de drepturile și libertățile civile 
și prin realizarea de către elevii și elevele care 
au atins majoratul a drepturilor de alegere și a 
libertății în viitor. Gama de orientări valorice, care 
sunt semnificative pentru formarea componentei 
motivațional-valorice a alfabetizării electorale, 
vizează următoarele aspecte:

 — drepturile și libertățile civile (conștientizarea 
inalienabilității drepturilor și libertăților 
naturale ale omului, reflectând valoarea vieții, 
libertății și inviolabilității personale);

 — participarea civică (intenția conștientă a 
unui elev sau eleve de a acționa în interesul 
societății, spre binele societății, asigurându-i 
progresul și dezvoltarea);

 — valorile bunăstării civice (sociale) 
(conștientizarea importanței activității civice 
(sociale) individuale în interes public);

 — responsabilitatea civică (conștientizarea 
obligației de a acționa în interes public, 
acceptarea consecințelor pentru acțiunile 
întreprinse);

 — justiția civică (acceptarea conformității cuvenite 
între act și retribuție în raport cu o persoană și 
societate);

 — inițiativă civică (intenția conștientă a unui elev/
eleve de liceu de a fi proactiv în propunerea de 
opțiuni pentru îmbunătățirea civilă și starea 
majorității);

 — alegerea civică (ca idee a căilor alternative de 
dezvoltare a societății civile prin participarea la 
procesul electoral).

Valorile care constituie baza semantică a alfabetizării 
electorale se reflectă în sursele legislației electorale, 
în primul rând, la nivel constituțional.

Aceste activități pot fi adesea implementate rapid (deși este, totuși, necesară o planificare  temeinică). 
Autoritățile electorale sunt, de obicei, obligate să furnizeze acest tip de program de informare. Și concurenții 
electorali, partidele politice, organizațiile societății civile etc. pot, de asemenea, să facă acest lucru. 
Informarea electorală se desfășoară în perioada electorală și vizează exclusiv cetățenii/cetățenele care au 
dreptul să participe la alegeri. 

În studiile sociologice, politice, culturale și psihologice sunt analizate pe larg și alte concepte: „electoral” 
(Anthony Downs, P. Lazarsfeld25, S.M. Lipset, S. Rokkan26  și alții), „procesul electoral” (R. Katz, N.P. 
Pishchulin, D. Robertson, N.V. Troshina și alții.), „cultura electorală” (I.N. Gomerov, A.M. Sutyrin și alții), 
„comportamentul electoral”.

Conceptul de „alfabetizare electorală” este unul nou pentru cercetarea din domeniul științelor educației și 
e susținut pe baza ideii despre alfabetizarea funcțională a omului. Formarea alfabetizării electorale în cadrul 
implementării programelor de educație generală de bază din Federația Rusă și legitimarea acestui concept 
este demonstrată și de Alexandra Rusina prin analiza evenimentelor din manualele de istorie modernă 
pentru clasele a VII-a, a VIII-a și din materialele didactice.27
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Componenta cognitiv-informațională 

presupune completitudinea ideilor elevului și elevei de liceu despre conținutul procesului electoral din 
societatea civilă, cu privire la algoritmii pentru punerea în aplicare a drepturilor și libertăților electorale 
de către un cetățean/cetățeană, precum și conștientizarea importanței exercitării drepturilor electorale și 
libertăților ca cel mai important mecanism pentru funcționarea statului de drept. Componenta informațională 
include o serie de cunoștințe și idei despre: 

 — originalitatea și specificul dezvoltării istorice a statului; provocări în formarea societății civile și a  
statului de drept, drepturile și obligațiile cetățenilor/cetățenelor;

 — sistemul politic ca sistem de interacțiune între politic, subiecții care exercită puterea de stat și   
managementul social;

 — legitimitatea instituției puterii și concentrarea acesteia (distribuție și redistribuire) în conformitate  
cu statutul (politic) și legislația actuală;

 — alternanța activității politice în cadrul partidelor politice, asociațiilor, comunităților;

 — legislația electorală, drepturile electorale și posibilitățile de implementare a acestora într-un tip  
specific de sistem politic;

 — etapele procesului electoral, oportunitățile legale și de reglementare pentru participarea la acesta 
(drepturi electorale și metode de implementare a acestora, opțiuni de participare la alegeri, cunoștințe 
despre campania electorală și situația politică din țară, familiarizarea cu programele partidelor politice 
și ale candidaților/candidatelor).

Componenta cognitivă implică o înțelegere exactă de către subiecții învățării a următoarelor acțiuni necesare:

 — realizarea de către un cetățean/o cetățeană a drepturilor și libertăților electorale pentru   
funcționarea statului de drept;

 — analiza și înțelegerea critică a informației despre procesul electoral pentru o participare adecvată  
la acesta, necesitatea stăpânirii aptitudinilor relevante;

 — interpretarea semnificațiilor personale ale participării la procesul electoral pentru exercitarea   
calificată a drepturilor și libertăților electorale în viitor.
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29 Informație adaptată din lucrarea de doctorat 
a cercetătoarei ruse Alexandra Rusina. Idem, 
referința nr. 28
30 Cf.: G. Biesta. Learning democracy in school 
and society: education, lifelong learning, and 
the politics of citizenship. Sense Publishers, 
2011, Rotterdam, 114 p.
31 A se vedea în acest sens și opinia expertei 
în educație civică de la Fundația Internațională 
pentru Sisteme Electorale (IFES), dr. Greer 
Burroughs, din interviul Educație civică 
pentru democrație: întrebări și răspunsuri. 
https://www.ifes.org/news/civic-education-
democracy-qa-dr-greer-burroughs (Accesat: 
20.05.2021).

Componenta operațional-comportamentală 

Aceste activități presupun conștientizarea de către viitorii electori și electoare a rolului social al unui 
participant/a unei participante la procesul electoral, care își exercită drepturile și libertățile electorale, 
având experiență în analiza și luarea deciziilor în conformitate cu normele actuale ale dreptului electoral. 
Aptitudinile pe care trebuie să le stăpânească o tânără alegătoare/un tânăr alegător sunt:

 — autoorganizarea și participarea la toate etapele procesului electoral în conformitate cu normele  
actuale ale legii electorale;

 — analiza critică a situației social-politice, a procesului electoral, a rezultatelor campaniei electorale;

 — participarea la discuții politice, formularea și adresarea întrebărilor pentru candidați/candidate,  
ormându-și astfel o părere despre aceștia/acestea și despre oferta lor electorală;

 — analiza și compararea punctelor de vedere politice și a prevederilor programelor politice;

 — formularea argumentelor în favoarea anumitor opțiuni pentru rezolvarea problemelor sociale;

 — alegerea în conformitate cu legislația aplicabilă;

 — capacitatea de a completa corect un buletin de vot, înțelegerea algoritmului de numărare a   
voturilor, interpretarea ratingurilor comisiilor electorale;

 — analiza rezultatelor campaniei electorale. 

Componenta operațional-comportamentală se manifestă, așadar, prin acțiunile specifice ale  individului în 
cadrul procesului electoral și prin alegerea exprimată.29

În prezent, relevanța sarcinilor de alfabetizare electorală a elevelor și elevilor de gimnaziu și de liceu se 
datorează schimbării paradigmelor educației civice:30 de la educația unui cetățean/cetățene care acceptă 
pasiv și susține structura ideologică a societății și a statului ca un tot întreg, la pregătirea unei membre/ a 
unui membru al societății care este activ social și politic, capabil să aibă o părere despre stat și s-o poată 
exprima, să manifeste încredere și angajament față de idealurile democrației.31
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32 Lege. Codul educației al Republicii Moldova. nr. 152 din 17.07.2014, Articolul 11. Finalitățile educaționale. În: Monitorul Oficial 
nr.319-324/634 din 24.10.2014. (Accesat:15.05.2021)
33 Cadrul de referință al Curriculumului Național. Chișinău, 2017, p. 33. https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_
final_rom_tipar.pdf ) Accesat: 17.05.2021)
34 Idem, p.5.

Vectorul electoral al educației civice este fie ignorat la unele nivele școlare, fie abordat incomplet la nivelul 
treptei gimnaziale și liceale. Conform articolului 6 din Codul Educației, „Idealul educaţional al şcolii din 
Republica Moldova constă în formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care 
posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi 
independenţă de opinie şi acţiune (subl. n.), fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor 
naţionale şi universale asumate.”32

Astfel, „independenţa de opinie şi acţiune” constituie elemente importante ale profilului cetățenei/
cetățeanului format în baza idealului educațional, setat la nivel de sistem educațional. Totodată, acest ideal 
educațional este descris prin profilul absolventului/absolventei pe niveluri și cicluri școlare, definit conform 
Cadrului de referință al Curriculumului Național care delimitează 4 misiuni ale Curriculumului Național. 
Cea de-a patra este formarea cetățenilor „(...) angajaţi civic şi responsabili, asumându-şi conştient valorile 
general umane importante pentru o societate democratică, îşi cunosc, apreciază şi promovează identitatea 
culturală, sunt cetăţeni activi, conştienţi şi angajaţi (subl. n.), care contribuie în mod eficient la dezvoltarea 
şi prosperarea societăţii.”33

Totodată, Cadrul european de referință privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul 
vieții 34 definește cele opt competențe esențiale, între care, precum aminteam și în subcapitolul anterior, și „ 
competențe sociale și civice”,  accentuîndu-se rolul cetățeniei, valorile comune și drepturile omului. Cadrul 
european de referință privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții constituie reperul în 
definirea finalităților educaționale din Codul educației (articolul 11). Acest fapt indică interesul declarat, în 
parte și asumat, al Republicii Moldova de a contribui la educarea și responsabilizarea tinerelor și tinerilor 
pentru a acționa în calitate de cetățene și cetățeni responsabili, activi, contribuind la construirea unor 
societăți pașnice, tolerante, sigure și favorabile incluziunii.

1.3 Analiza curricula din Republica Moldova din 
perspectiva alfabetizării electorale
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În mod cert, pentru fiecare stat democratic una dintre principalele forme de contribuție la procesul 
democratic este participarea la alegeri. Alegerile sunt una dintre principalele instituții ale democrației. 
Nu poate exista o democrație eficientă fără o alegătoare și un alegător competent. Prin urmare, 
promovarea unei culturi electorale democratice, dezvoltarea abilităților civice necesare participării 
competente și responsabile la alegeri ar trebui să fie unul dintre vectorii-cheie ai educației civice de-a 
lungul vieții. Respectiv, misiunea de formare a abilităților și cunoștințelor electorale trebuie să fie 
asumată de școală.

Concluzii: 
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35 Curriculum Național. Educație moral-spirituală. 2010, p. 102. https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_
scolar_clasele_i-iv_ro_2.pdf  (Accesat: 29.05.2021)
36 Curriculum Național. Educație moral-spirituală. 2018, p. 90. https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_
primare_site.pd (Accesat: 29.05.2021)

1.3.1.1 Educație moral-spirituală, ciclul primar

1.3.1 Continuitate și discontinuitate în 
curricula actuală

Educație moral-spirituală 
201035

Repere cu privire la document: clasele I-a – a IV-
a, 2010, MECC, disciplină obligatorie, parte a ariei 
disciplinelor socioumane, perioada implementării 
2010-2018, beneficiari – eleve/elevi ai ciclului 
primar, cadre didactice, părinți, autori/autoare de 
manuale.

Curriculumul de Educația moral-spirituală 
(EMS) prevede 4 subcompetențe:

 — Utilizarea conceptelor specifice valorilor moral-
spirituale pentru cunoaşterea şi respectarea 
tradiţiilor naţionale, experienţei religioase, 
normelor de convieţuire în societate.

 — Aplicarea normelor din sfera valorilor umane în 
stabilirea relaţiilor interpersonale pozitive.

 — Manifestarea unui comportament social activ 
şi responsabil adecvat unei lumi în schimbare.

 — Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea 
problemelor comunităţii. (subl.n)

Educație moral-spirituală 
201836

Repere cu privire la document: clasele I-a – a IV-
a, 2018, MECC, disciplină obligatorie, parte a ariei 
disciplinelor socioumane, beneficiari – eleve/elevi 
ai ciclului primar, cadre didactice, părinți, autori/
autoare de manuale.

Curriculumul de Educația moral-spirituală 
(EMS) prevede 4 subcompetențe:

 — Recunoașterea valorilor moral-spirituale 
în diferite contexte de viață, demonstrând 
atitudine pozitivă și responsabilă față de sine și 
de cei din jur. 

 — Aprecierea valorică a comportamentelor proprii 
și ale altor persoane în contextul normelor 
moral-spirituale, dând dovadă de atitudine 
critică și comunicare asertivă. 

 — Transpunerea achizițiilor dobândite la disciplină 
în activități educaționale/comunitare/culturale, 
tinzând spre virtuți moral-spirituale.
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Ambele curricula EMS generațiile 2010 și 2018 se referă în  mică măsură la elemente sau preachiziții 
specifice educației electorale. 

De apreciat că inclusiv în curriculum din generația 2010, la nivel de cel puțin 2 subcompetențe 
(competențe specifice) au fost clar subliniate valorile democrației participative, dezvoltarea 
comportamentelor proactive social. În curriculum 2018 accentul pe dominanta formării atitudinii civice 
este mai puțin expresiv – transferul de la conținuturile centrate pe dominanta religioasă pe cele social-
civicenu se realizează. 

Deși în noul curriculum există unitatea de conținut „Eu în comunitate”, păstrată la toate clasele, detalierile 
de conținut sunt insuficiente pentru a asigura formarea cetățeniei active și a comportamentelor civice - 
elemente obligatorii ale școlii democratice chiar din ciclul primar.

Concluzii: 

Pentru clasele I-a, a II-a, a III-a, a IV-a 
conținuturile sunt proiectate distinct. 
Putem menționa:

 — La clasa I-a – tema 4: Drepturile și îndatoririle 
copilului;

 — La clasa a II-a – tema 11: Dragostea față de 
Patrie;

 — La clasa a III-a – tema 2: Valori centrale 
ale religiei creștine: Libertatea, Dragostea, 
Dreptatea, Adevărul;

 — La clasa a IV-a – tema 2: Valori personale și 
valori naționale.

Pentru clasele I-a, a II-a, a III-a, a IV-a 
sunt proiectate 4 unități de conținut (UC)
(module):

 — Eu la școală;
 — Eu în familie;
 — Eu în comunitate;
 — Învăț să fiu om.

Unității de conținut îi sunt alocate câte 6 ore în 
clasele  I-a, a II-a și, respectiv, câte 7 în clasele a III-a, 
a IV-a.

Putem menționa că la toate clasele pentru UC „Eu 
în comunitatea mea” este specificat următorul 
comportament moral: Îmi pasă de comunitatea mea. 
Doar în clasa a IV-a se propune tema: Dragostea 
pentru Patrie - motivare pentru participare (fără o 
clarificare a tipului de participare). 

Alte conținuturi corelate direct dimensiunii educație 
electorală nu se identifică.
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37 Curriculum Național. Educația civică, clasele a V-a – a IX-a, 2010, https://mecc.gov.md/sites/default/files/curric_civica_tipograf.pdf, 
(Accesat: 26.05.2021)33 

38 Curriculum Național. Educație pentru societate, clasele a V-a – a IX-a, 2018, https://mecc.gov.md/sites/default/files/eps_
gimnaziu_2018-08-14_curriculum_ghid.pdf (Accesat: 27.05.2021)

Educaţie civică
201037

Repere cu privire la document: clasele a V-a – a 
IX-a, 2010, MECC, disciplină obligatorie, perioada 
implementării 2010-2018, beneficiari – elevi/eleve 
de gimnaziu, cadre didactice, părinți, autori/autoare 
de manuale.

Educaţie pentru societate (EPS)
201838

Repere cu privire la document: clasele a V-a – a IX-
a, 2018, MECC, disciplină obligatorie, implementare 
graduală, începând cu anul 2018 în clasa a V-a, 
beneficiari – elevi/eleve de gimnaziu, liceeni/
liceene, cadre didactice, părinți, autori/autoare de 
manuale.

Context: Educația civică a fost reconceptualizată începând cu anul 2018 și 
redenumită Educație pentru societate. Curriculum, la fel, a fost conceptualizat, 
încă din anul 2010, din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare curriculară 
centrat pe obiective la modelul centrat pe competenţe și propune grila comună de 
drepturi şi responsabilităţi, centrate pe cetăţenia activă. 

1.3.1.2 Educație pentru societate,
ciclul gimnazial 
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Educaţie civică
2010
Pornind de la subcompetenţa „identificarea 
situaţiilor de exercitare a drepturilor copilului şi 
responsabilităţilor asociate”, modulul II. Societatea 
democratică propune unităţi de conţinut, care vin 
să fundamenteze cultura democraţiei, precum: 
Semnificaţia democraţiei; Guvernarea democratică 
a Şcolii; Comunitatea locală; Organele puterii locale; 
Administraţia publică locală. 

Activităţi propuse pentru realizarea 
subcompetenţei:
• joc de rol pentru simularea unor situaţii din 

viaţa comunităţii.

În clasa a VI-a pentru formarea subcompetențelor 
„identificarea valorilor şi principiilor democratice 
şi caracterizarea cadrului adecvat de realizare 
a puterii de stat în Republica Moldova.”  Se 
propun subiectele din acelaşi modul II. Societatea 
democratică: Democraţia: valori şi principii, reguli 
şi norme; Democraţia şi soluţionarea intereselor 
personale; Puterea de stat în Republica Moldova: 
parlament, guvern, preşedinţie, justiţie.

Activităţi propuse: 
• discutarea unor situaţii reale şi virtuale 

privind modul de respectare a unor drepturi şi 
exercitare a responsabilităţilor.

Educaţie pentru societate (EPS)
2018
Doar la clasa a V-a, dintre toate clasele de gimnaziu, 
există conţinuturi direct corelate educaţiei 
electorale. 

Unităţile de competenţă: aplicarea procedurilor 
școlare de participare la procesul decizional din 
clasă/școală şi aplicarea în grup a unui instrument/ a 
unei metode eficiente de monitorizare a respectării 
drepturilor copiilor. 

Modulul: Opinia fiecăruia contează
• Drepturile la participare (exprimarea opiniei, 

accesul la informație, asociere);
• Deciziile clasei noastre;
• Regulamentul școlii despre alegerile în Consiliul 

elevilor;
• Organizarea alegerilor în clasă/școală; 
• Votul tău contează.  

Activităţi propuse:
• Alegeri în organele autoconducerii școlare.

Produse recomandate:
• Procesul-verbal al alegerilor în organele 

autoconducerii școlare.

Elementele curriculare ale EPS la clasa a VI-a oferă, 
doar tangențial, o continuitate a celor corelate 
educaţiei electorale din clasa a V-a. 
Unităţile de competenţă: compararea 
manifestărilor comportamentale de tip prosocial 
și antisocial, în baza criteriilor stabilite; corelarea 
problemelor din viața cotidiană cu respectarea 
drepturilor/ libertăților copilului. 

Modulul: Demnitatea umană și drepturile omului
• Toți oamenii sunt egali în drepturi;
• Asumarea responsabilității. 

Activităţi propuse:
• obligațiile instituțiilor statului și familiei, 

precum și a propriilor responsabilități morale.

CLASA a V-a

CLASA a VI-a
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CLASA a VII-a

Educaţie civică
201039

Subcompetența: proiectarea modelului unui 
cetăţean activ şi responsabil.
 
Modulul II. Societatea democratică
• Repere valorice pentru un bun cetăţean;
• Drepturile şi responsabilităţile fundamentale 

ale cetăţeanului Republicii Moldova;
• Democraţia şi societatea civilă: tipuri de 

democraţie, pilonii democraţiei, puterea 
societăţii civile.

Activităţi propuse:
• exersarea unor roluri specifice modelului unui 

bun cetăţean;
• studiu de caz despre situaţii reale sau virtuale 

de respectare/ nerespectare a drepturilor şi 
responsabilităţilor;

• întâlnire cu reprezentanţi ai puterii locale/ 
societăţii civile.

Educaţie pentru societate (EPS)
2018
Unităţi de competenţă: 
• aplicarea regulilor și legilor pentru conviețuire 

pașnică în societatea democratică;
• evaluarea regulilor și regulamentelor școlare 

din perspectiva respectării corectitudinii, 
echității, dreptății etc.;

• identificarea strategiilor de gestionare a 
riscurilor în procesul de exercitare a drepturilor 
și responsabilităților. 

Modulul: Responsabilitatea 
• Responsabilitatea în luarea deciziei; 
• Responsabilități acasă, la şcoală, în comunitate;
• Responsabilitatea civică.
 
Activităţi propuse:
• discuții în clasă cu privire la o lege/regulament 

al instituții de învățământ (ex: Legea cu privire 
la petiționare, Regulamentul școlii);

Produse recomandate: 
Proiect: „Prima experiență de inițiativă legislativă a 
clasei”. 
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Educaţie civică
2010
Subcompetențe: argumentarea necesităţii 
respectării Constituţiei într-un stat democratic; 
proiectarea acţiunilor/ activităţilor orientate spre 
soluţionarea unor probleme din clasă/şcoală/
comunitate.

Modulul II. Societatea democratică
• Constituţia Republicii Moldova. Limitele puterii 

într-un stat democratic;
• Guvernarea majorităţii şi interesul civic;
• Transparenţa activităţii autorităţilor publice. 

Competenţele autorităţilor publice.
• Societatea civilă şi iniţiativele cetăţeneşti. 

Proiectul de dezvoltare a comunităţii;
• Participarea.

 Activităţi propuse:
• participarea la procesul de luare a deciziilor 

la nivelul clasei, şcolii, societăţii civile, 
administraţiei publice locale;

• exerciţii de identificare a situaţiilor în care este 
necesară asumarea responsabilităţii individuale 
şi sociale.

Educaţie pentru societate (EPS)
2018
Unitate de competenţă:
Analiza legilor ca instrument de protecție a 
drepturilor omului într-o societate interculturală. 

Modulul: Pluralism de opinii
• Dreptul la libera exprimare - metode de abordare 

a subiectelor/temelor controversate; 
• Strategii de dezbateri a subiectelor; 
• „Vox-uri” (voci diferite) fără pluralism – 

amenințare pentru democrație.  

Activităţi propuse:
• simularea strategiilor de dezbateri a subiectelor 

controversate.

Produse recomandate:
• Raport de monitorizare a respectării drepturilor 

omului în comunitate/ școală sau în alte medii; 
• Demers argumentat de îmbunătățire/ modificare 

a cadrului legal național cu referire la drepturile 
copiilor/tinerilor;

• Emblema elaborată pentru tricoul tematic 
„Drepturilor omului”.

CLASA a VIII-a
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Subcompetența:
• aprecierea nivelului de funcţionare în sistem 

a drepturilor, libertăţilor şi responsabilităţilor 
omului. 

Modulul II. Societatea democratică
• Democraţia şi participarea civică. Forme 

de manifestare a democraţiei în lume şi în 
Republica Moldova;

• Specificul relaţiei cetăţean - stat. 
Caracteristicile cetăţeniei. Legea cu privire la 
cetăţenie. Cetăţenia europeană;

• Societatea civilă. Pluralismul. 

Activităţi propuse:
• exerciţii de elaborare a modelului unei 

societăţi virtuale din perspectiva valorilor 
fundamentale şi a normelor de convieţuire 
democratică; 

• masă rotundă: „Ce înseamnă a fi cetăţean al 
Republicii Moldova?”

Unități de competenţă:
• identificarea surselor de informare despre 

probleme de interes civic;
• argumentarea rolului mass-mediei în 

societatea democratică;
• exprimarea poziției civice, neacceptând 

comportamente care contravin principiilor 
democrației; 

• determinarea modalităților de implicare activă 
în instituția de învățământ prin intermediul 
organelor care îi reprezintă;

• exprimarea interesului pentru participare la 
procesul decizional în clasă/școală;

• susținerea principiilor democrației, justiției, 
echității și a statului de drept. 

Modulul: Amenințări în adresa democrației
• Apatia cetățeanului de a se implica la viața 

publică;
• Populismul.

Modulul: Cetățenia activă. Voluntariatul 
• Cetățeanul – comunitatea locală/ națională; 
• Cetățeanul Republicii Moldova, al Europei, al 

lumii - mecanismele participării civice, politice; 
• Pluralism și consens în luarea deciziilor; 

Modalități și instrumente de contribuție la 
procesul decizional în școală și comunitate. 

Activităţi propuse:
• întâlniri cu persoane-resursă (jurnaliști, 

activiști, reprezentanți ai ONG-urilor, lideri 
comunitari etc.) și discuții ghidate despre 
specificul societății democratice; 

• exerciții de analiză critică a produselor mass-
media; 

• realizarea unor propuneri, inițiative pentru 
activitatea consiliului elevilor din școală; 

• exerciții de participare în procesul decizional la 
nivel de instituție; 

• joc-simulare a interacțiunilor într-o societate 
democratică (mass-media, autorități, 
societatea civilă, sectorul de afaceri); 

• simularea participării democratice a elevilor în 
organele de autoconducere școlară; 

• crearea profilului cetățeanului-model; 
• realizarea unui sondaj cu referire la 

funcționarea mecanismelor de luare a 
deciziilor cu implicarea elevilor (Consiliul de 
administrație, Consiliul elevilor etc.).

Produse recomandate:
• Programul de activitate al Consiliului elevilor; 
• Raport de monitorizare a respectării dreptului 

omului în localitate; 
• Spot publicitar care ar motiva cetățenii să-și 

onoreze obligaţiunile cetăţeneşti.

CLASA a IX-a
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Disciplina Educaţie pentru societate, treapta gimnazială, prin elementele sale curriculare contribuie 
la formarea culturii democratice, în general, dar mai puţin direcţionat către cultura electorală. În mod 
deosebit, în clasa a V-a şi în clasa a IX-a există unităţi de conţinut care vizează direct procesul de 
organizare şi desfăşurare a unor alegeri, și anume: Organizarea alegerilor în clasă/școală şi Votul tău 
contează. 

De precizat că în clasa a IX-a, o etapă importantă pentru elevii ciclului gimnazial, luând în calcul faptul că 
mulți dintre aceștia aleg domeniul învățământului profesional tehnic (unde nu este obligatoriu studiată 
disciplina Educație pentru societate) curriculumul nu-şi propune să vizeze expres domeniul educației 
electorale: multe unităţi de conţinut, comparate mai sus, sunt doar tangențiale conceptului de educaţie 
electorală. Acestea  vin, mai degrabă, să provoace spre instruirea electorală, să evoce nişte întrebări, la 
care un curs de educaţie electorală ar putea oferi răspunsuri.

Curricula păstrează coerenţa pentru formarea culturii democratice, per ansamblu, doar că limitele 
impuse unei discipline cu o oră pe săptămână nu permit consolidarea suficientă a elementelor ce 
vizează educaţia electorală.

Concluzii: 
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40 Curriculum Naţional, Istoria Românilor şi Universală, clasele a V-a – a IX-a, 2019,
 https://mecc.gov.md/sites/default/files/iru_gimnaziu.pdf (Accesat: 26.05.2021)

Repere cu privire la document: clasele a V-a – a IX-a, 2019, MECC, disciplină 
obligatorie, parte a ariei disciplinelor socioumane, beneficiari – eleve/elevi ai 
ciclului gimnazial, cadre didactice, părinți, autori/autoare de manuale.

1.3.1.3 Istoria Românilor şi Universală,
ciclul gimnazial40
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Unităţi de competenţă

Unităţi de competenţă

Unităţi de competenţă

Comentarii:

Comentarii:

Comentarii:

Unităţi de conţinut

Unităţi de conţinut

Unităţi de conţinut

• Redarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor 
istorici studiați.

• Utilizarea termenilor istorici specifici preistoriei și 
epocii antice în elaborarea enunțurilor/ textelor. 

• Comentarea cauzelor evenimentelor și proceselor 
istorice;  

• Formularea concluziilor cu privire la schimbările 
care au avut loc în istoria medievală.

• Caracterizarea, în baza surselor, a evenimentelor 
istorice care atestă geneza democraţiei.

• Analiza surselor scrise sau vizuale referitoare la 
istoria modernă conform algoritmului propus.

La această etapă elevul cunoaşte conceptul de democraţie şi istoricul acestuia. Învaţă să-l 
utilizeze în discursul său. 

Concepte studiate aici: monarhie absolută, emancipare, reformă.

Prin aceste conţinuturi elevii determină drepturile şi libertăţile cetăţeneşti reflectate în  
documentele programatice ale revoluţiilor moderne.

• Polisul grecesc. Sisteme de guvernare. 

• Atena şi Sparta. Pericle şi epoca sa.  

• De la regalitate la Republica Romană.  

• Geneza societăţii moderne în Anglia;  

• Franţa între medieval şi modern

• Anglia – de la absolutism la monarhie parlamentară. 

• Revoluţia franceză. 

• Revoluţia europeană din 1848

CLASA A V-A

CLASA A VI-A

CLASA A VII-A
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Unităţi de competenţă

Unităţi de competenţă

Comentarii:

Comentarii:

Unităţi de conţinut

Unităţi de conţinut

• Aplicarea termenilor istorici în analiza schimbărilor 
survenite în societatea modernă.

• Aprecierea nivelului de manifestare a 
responsabilităţilor cetăţeneşti în societatea 
contemporană;

• Corelarea dintre cauze şi consecinţe de ordin 
economic, social, politic și cultural al evenimentelor/ 
faptelor/ proceselor din istoria contemporană; 

• Susţinerea argumentată a unui punct de vedere 
privind cauzele şi efectele unui eveniment/ 
proces/  fenomen istoric din epoca contemporană.

Se cunosc doctrinele social-politice şi principiile pe care se fundamentează acestea. 
Tot în clasa a VIII-a se studiază conţinuturile în care se menţionează reformele electorale, 
realizate, deseori, sub presiunea maselor.

Principiile fundamentale ale unui regim democratic, printre care suveranitatea poporului şi 
organizarea periodică a alegerilor.

• Doctrinele social-politice.  

• Gândirea modernă și mișcările sociale. 

• Democraţie şi totalitarism.

CLASA A VIII-A

CLASA A IX-A
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Disciplina Istoria Românilor şi Universală îşi aduce aportul la formarea şi dezvoltarea competenţelor-
cheie, cu precădere în ceea ce priveşte calităţile viitorului cetățean/cetățene democratic, doar că au 
o corelare foarte generală cu conceptul educaţiei electorale, impunându-se o anumită vectorizare a 
acestora de către profesor în procesul nemijlocit de implementare la clasă.

Această disciplină contribuie semnificativ la finalitatea educaţională, conform căreia şcoala are 
misiunea dezvoltării gândirii critice prin conceptele pe care le integrează în unităţile sale de conţinut. 
Deşi, ca finalitate, elevul/eleva va înţelege rolul dreptului de vot şi parcursul istoric al acestuia, totuşi 
conţinuturile nu vizează direct procesul electoral. Istoria îl/o învaţă pe elev/elevă cum a evoluat dreptul 
de vot, de ce trebuie să aibă drept de vot şi, parţial, de ce este important să și-l exercite și doar parțial 
cum trebuie să fie exercitat acesta.

Curriculumul la Istoria Românilor şi Universală, treapta de liceu, întruneşte în unităţile de conţinut, 
conceptele deja studiate în treapta gimnazială, dar conform principiului problematic, din perspectivă 
socială, economică, politică şi culturală. Exemplu de unităţi de conţinut, care au corelare la o etapă 
incipientă cu educaţia electorală sunt: Modele de organizare politică în Grecia Antică, Revoluţiile social-
politice în epoca modernă, Caracteristici generale şi specifice ale regimurilor politice din epoca contemporană, 

Concluzii: 
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41 Curriculum Național. Educație civică, clasele a X-a – a XII-a, 2010. https://mecc.gov.md/sites/default/files/eps_
gimnaziu_2018-08-14_curriculum_ghid.pdf (Accesat: 02.05.2021)
42 Curriculum Naţional, Istoria Românilor şi Universală, clasele a X-a  – a XII-a, 2019,
https://mecc.gov.md/sites/default/files/iru_liceu.pdf (Accesat: 26.05.2021
43 Curriculum Național. Educație pentru societate, clasele a X-a – a XII-a, 2018, p. 6 https://mecc.gov.md/sites/default/files/eps_
liceu_2018-08-14_curriculum_ghid.pdf (Accesat: 02.05.2021)

Educaţie civică
201041

Repere cu privire la document: clasele a X-a – a 
XII-a, 2010, MECC, disciplină obligatorie, perioada 
implementării 2010-2018, beneficiari – elevi/eleve 
de liceu, cadre didactice, părinți, autori/autoare de 
manuale.

Competențe specifice:
1. Aplicarea achiziţiilor intelectuale specifice 

domeniului civic pentru investigarea/
aprecierea unor fapte, evenimente, procese din 
viaţa cotidiană; 

2. Valorificarea oportunităţilor de creştere 
personală, dezvoltare pentru carieră şi de 
încadrare în câmpul muncii; 

3. Soluţionarea problemelor individuale, de grup, 
comunitare; 

4. Valorizarea în cotidian a respectului faţă de 
valorile naţionale şi europene, faţă de lege.

Educaţie pentru societate 
201842

Repere cu privire la document: clasele a X-a 
– a XII-a, 2018, MECC, disciplină obligatorie, 
implementare graduală începând cu anul 2019 în 
clasa a X-a, beneficiari – elevi/eleve de gimnaziu, 
liceeni/liceene, cadre didactice, părinți, autori/
autoare de manuale.
 
Documentul contribuie la realizarea idealului 
educațional prin valorificarea cadrului de referință 
european, constituit din cele 20 de competențe 
pentru cultură democratică, grupate în

1. valori (3 seturi); 
2. atitudini (6 seturi); 
3. abilități (8 seturi);
4. cunoștințe și înțelegere critică (3 seturi).43

1.3.1.4  Educație civică și Educație pentru 
societate, ciclul liceal
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44 Ibidem, p. 9.
45 Ibidem, p. 9.

Educaţie civică 2010
În versiunea anterioară de curriculum, în clasa a X-a nu identificăm nimic cu referire la educația electorală.

Educaţie pentru societate (EPS)
2018
Identificăm mai multe unități de competență corelate educației electorale:
• Explorarea modalităților prin care cetățenii pot influența politicile publice locale; 
• Argumentarea punctelor de vedere și deciziile personale; 
• Acceptarea altor puncte de vedere în luarea deciziilor prin proceduri democratice; 
• Aplicarea mecanismelor legale de participare la procesul decizional din instituție/ comunitate;
• Analiza impactului deciziilor personale, ale altora asupra comunității;
• Asumarea responsabilității pentru greșeli.44

Două unități de conținut  sunt corelate educației electorale cu mai multe conținuturi relevante:
DECIZIILE MODELEAZĂ IDENTITATEA
• Puncte de vedere asupra deciziilor și identității; 
• Alegeri ireversibile și alegeri care pot fi schimbate; 
• Deciziile care ne-au definit identitatea;
• Libertatea constă în capacitatea de a decide.

GUVERNAREA DEMOCRATICĂ
• Forme de guvernare;
• Prevederi constituționale;
• Mecanisme de reprezentare;
• Organizarea alegerilor;
• Votul cetățeanului contează.45

De asemenea,  se propun mai multe activități relevante formării competenței electorale, precum: 
dezbaterea în public a deciziilor individuale; construirea hărții mentale referitor la alegeri; exerciții de 
analiză a legislației electorale; organizarea alegerilor în organele autoconducerii școlare; simulare: ,,Daca 
aș fi primarul localității…”, prezentarea și analiza declarațiilor publice;  exerciții de elaborare a criteriilor 
pentru adoptarea unei decizii; reflecții critice asupra unor puncte de vedere politice de bază (liberal, social-
democrat, conservator, ecologist etc.); exercițiu de negociere pentru luarea unei decizii. 

CLASA a X-a
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Educaţie civică
2010
Identificăm subcompetența: Exersarea dreptului la 
asociere, la vot, pentru care se propune unitatea 
Legea - instrument de protecție a persoanelor cu 
teme, precum: Societatea civilă; Dreptul la asociere; 
Organizațiile cetățenești; Rolul societății civile în 
democratizarea societății; Dreptul cetățeanului la 
vot. 

La sarcini se propun exerciţii de analiză a 
prevederilor legale, eseu reflexiv: „Eu – cetăţean al 
Republicii Moldova”.46

Subcompetența:
Propunerea sugestiilor/ modalităţilor de exercitare 
a calităţii de cetăţean, corelată unor conținuturi 
relevante la unitatea Omul – ființă socială cu 
temele: Persoana şi exercitarea calităţi de cetăţean. 
Cetăţenie proactivă; Cetăţenia şi alegerile: art. 17, 
18 din Constituţia Republicii Moldova.

Exercițiile/activitățile propuse sunt iarăși de tip 
eseu, ceea ce nu stimulează mobilizarea și implicarea 
elevului.

Educaţie pentru societate 
2018
Spre deosebire de clasa a X-a, în clasa a XI-a 
unitățile de competență nu sunt direct orientate 
spre educația electorală, ci doar prin extensiune.
Sunt propuse activități care asigură continuitatea 
elementului decizional:
• simularea luării deciziilor sub presiune; 
• joc didactic de luare a deciziilor.

Învățarea pe bază de proiect ofertează realizarea 
unei propuneri de politică publică, sarcină care ar 
putea fi mult prea complexă pentru elevi/eleve la 
această vârstă.

Unitati de competențe: 
• Identificarea procedurilor de gestionare 

echitabilă a relațiilor minoritate-majoritate.
• Argumentarea preferințelor pentru anumite 

tipuri de mass-media și mesaje etc. 

Unitățile de conținut valorifică domeniul mass-
media care pot fi tangențial corelate educației 
electorale: 
• Toate mass-media sunt „construite”; 
• Comportamentul consumatorului media – 

receptor și emițător de informație; 
• Decodificarea mesajelor media.

CLASA a XI-a

CLASA a XII-a
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La disciplina reconceptualizată, începând cu clasa a X-a, sunt dedicate unități de conținut diferite 
pentru fiecare clasă, care prevăd expres domeniile educației electorale - Deciziile modelează 
identitatea, Guvernarea democratică, Libertatea implică responsabilități, Participarea la 
democrație prin media, asigurându-se partea de cunoștințe (de exemplu, reactualizarea 
formelor de guvernare prin reflecții critice asupra unor puncte de vedere politice de bază: liberal, 
social-democrat, conservator, ecologist etc.), dar și partea de abilități și atitudini, susținută prin 
implicarea elevilor în realizarea unor produse concrete, de exemplu, a Dosarului alegerilor 
pentru Consiliul elevilor.

Din păcate, în clasa a XI-a nu este păstrată o continuitate în formarea competențelor electorale. 
Singurul element păstrat vizează luarea de decizii. Spre deosebire de clasa a X-a, în clasa a 
XI-a unitățile de competență nu sunt direct orientate spre educația electorală, ci doar prin 
extensiune. De apreciat că orientarea generală spre formarea de valori și atitudini elevilor în 
spiritul culturii democratice, contribuie, totuși, indirect la realizarea unor aspecte ale educației 
electorale.

Remarcăm deținerii de către elev/elevă a unor preachiziții solide de la treapta gimnazială, în 
perspectivă pluri- și interdisciplinară, în mod deosebit a competențelor obținute la alte discipline 
din aria disciplinelor Educație socioumanistică (Istoria românilor și universală).

Este de apreciat că în clasa a XII-a se insistă pe formarea competențelor de educație pentru 
media ca parte importantă a competenței electorale, media fiind un factor important în luarea 
deciziilor de către alegători și alegătoare. De asemenea, e salutar faptul că în clasa a XII-a se 
pune accent pe dezvoltarea abilităților de empatie și soluționare a conflictelor, a atitudinii de 
respect în raport cu ideea protecției minorității, se promovează activismul cetățenesc prin 
produsele și activitățile propuse. Aproximativ 30% din orele planificate la disciplină sunt dedicate 
activităților de învățare în baza proiectului, prin intermediul cărora elevele și elevii sunt implicați 
în identificarea și soluționarea unor probleme la nivel de clasă, școală sau comunitate – acest 
fapt oferă posibilitatea realizării unor contexte educaționale prielnice dezvoltării competențelor 
de educație electorală. 

În principiu, inițierea elevului și elevei cu referire la dreptul electoral se realizează gradual prin 
trecerea de la dimensiunea psihocentrică (eu, punctul meu de vedere, identitatea mea, decizia 
mea) la dimensiunea sociocentrică, lucru care este conturat prin definirea clară și în progresie a 
unităților de competență, în special în clasa a X-a, parțial în clasele următoare: conștientizarea 
propriului rol cetățenesc, a importanței votului, asumarea conștientă a responsabilităților 
cetățenești - clasa a X-a; identificarea caracteristicilor societății civile în cadrul unei societăți 
democratice; deducerea avantajelor transparenţei deciziilor de interes public pentru cetăţean  
– clasa a XI-a. 

1

2

3

4

5

Concluzii: 
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Clasele I - IV, V - IX, VIII - IX Clasele V - IX Clasele V - IX

Educație pentru 
drepturile omului, 
2015

Educație pentru 
drepturile omului, 
2018

Educație 
pentru media, 
2017, 2018 

1.3.2 Valorificarea educației electorale prin disciplinele 
opționale

Din oferta generoasă a disciplinelor opționale dezvoltate în ultimii ani și aprobate de către Consiliul Național 
pentru Curriculum (peste 60 de discipline opționale aprobate), corelate educației electorale sunt doar câteva:
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Clasele a V-a, VI-a 

Clasele a  VII-a, VIII-a

Clasele a  IX-a

1.6.    Puncte de vedere cu privire la alegeri și identitate
2.3.    Eu în societatea democratică
3.5.    Eu trebuie să fiu cetățean activ

1.1.    Pluralismul. Noi - deținători de dreptrui
1.6.    Dacă aș fi ales…
1.9.     Vreau și pot! Participarea la democrația pluralistă

3.1.    Pentru ce fel de guvernare pledăm? 
3.2.    Care este cel mai bun mod de a guverna țara? 
3.3.    Dacă aș fi la conducerea țării…
3.4.    Ciclul unei politici 49

48 Curriculum Național. Educație pentru drepturile omului, clasele a VIII-a –a IX-a, https://mecc.gov.md/sites/default/files/final_
curriculum_optional_edo_04.02.2015.pdf (Accesat: 29.05.2021)
49 Curriculum Național. Educație pentru drepturile omului, clasele a V-a – a IX-a, pp. 10-15 https://mecc.gov.md/sites/default/files/
curriculum_optional_educatie_pentru_drepturile_omului_cl._v-ix.pdf (Accesat: 29.05.2021)
50 Curriculum Național. Educație pentru media, clasele a VII-a -  a VIII-a, https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_educatie_
pentru_media_gimnaziu.pdf, p. 5. (Accesat: 30.05.2021)

Analiza acestor curricula a demonstrat existența mai multor tangențe cu domeniul educației electorale. 
Se realizează astfel anumite elemente care, pe termen lung, converg către formarea culturii democratice a 
elevului/elevei. 
Așa, de exemplu, identificăm două curricula pentru disciplina opțională Educație pentru drepturile 
omului, o versiune din anul 2015 și alta din 2018, adaptată noilor cerințe de elaborare a curricula conform 
Cadrului de Referință pentru Curriculumul Național. Ofertele elaborate în baza Acordului de parteneriat dintre 
Ministerul Educației și Amnesty International Moldova în anul 2015 și respectiv 2018 realizează o aprofundare 
semnificativă a contextelor de învățare și formare de comportamente centrate pe educarea respectului 
pentru valorile Drepturilor Omului și libertățile fundamentale: „La nivel comportamental Educaţia pentru 
Drepturile Omului pregăteşte copilul să-şi asume responsabilităţile vieţii într-o societate deschisă şi liberă, 
bazată pe înţelegere, pace, nediscriminare, pe egalitate de gen şi de prietenie între toate popoarele şi 
grupurile sociale, etnice, naţionale şi religioase”.48 
Conținuturi direct corelate domeniului educației electorale nu identificăm în documentul din 2015. În 
schimb, versiunea din anul 2018, extinsă pentru toate clasele gimnaziale, este demnă de apreciere printr-o 
abordare succesivă a elementelor de cultură democratică și educație electorală. Orientarea conceptuală a 
disciplinei opționale la toate treptele se axează în context formativ pe conceptul de a învăța: despre-prin-
pentru Drepturilor Omului. 

În cazul disciplinei opționale Educație pentru media, elaborată pentru fiecare ciclu, la anumite clase 
(III/IV, VII/VIII, X/XI), de asemenea identificăm elemente care contribuie la formarea gândirii critice, a 
competențelor civice ale elevilor și elevelor, scopul disciiplineii fiind: „să consolideze abilităţile de analiză, 
evaluare şi raportare critică la mesajele transmise de media, să dezvolte și capacitatea de a crea produse 
media proprii, de a lua decizii și de a acționa în cunoștință de cauză cu responsabilitate și atitudine civică”. 50

Conținuturi, precum: Funcțiile media, Informația media, Calitatea informației, Pericolul manipulării (ciclul 
gimnazial); Mediile: de la informare, la educarea şi formarea conştiinţei civice, Pluralismul de idei, Rolul 
jurnalistului/jurnalistei şi al cetăţeanului/cetățenei în edificarea democraţiei participative (ciclul liceal) contribuie 
la consolidarea competențelor pentru cultură democratică și educație electorală a elevilor.

Expunem în mod tabelar aceste unități de conținut relevante și 
corelate educației electorale:
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51 Curriculum Național. Învățăm să vorbim argumentat, clasele a X-a – a XI-a, pp. 8-12  https://mecc.gov.md/sites/default/files/
curriculum_optional_invatam_sa_vorbim_argumentat_cl._x-xi.pdf (Accesat: 02.06.2021)
52 Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2018-2019, p.6. https://mecc.gov.md/sites/default/files/
plan-cadru_2018-19_rom_rus_final_1.pdf (Accesat: 02.05.2021)

Analiza curriculumului pentru disciplina opțională Dezbateri ne-a permis să concludem că acesta nu implică 
conexiuni de conținut și competențe specifice cu cele corelate educației electorale, însă aceasta poate 
consolida competențele civice ale elevilor în exprimarea/argumentarea propriilor opțiuni. 

Totodată, am identificat mai multe elemente comune ale domeniului educație electorală în cadrul unei alte 
discipline opționale Învățăm să vorbim argumentat, pentru clasele a X-a – a XI-a. Unitățile de conținut, 
precum: „Învățăm să discutăm argumentat” (6 ore) și „Învățăm să ținem discursuri publice”51 ajută liceanul/
liceana să-și exprime argumentat ideile, să-și dezvolte abilitățile de exprimare argumentată, să-și cultive 
toleranța și pluralismul de opinii, învățând cum să elaboreze și să prezinte un discurs public.

Analiza celor 3 curricula ale disciplinelor din aria socioumană direct corelate cu educația electorală 
– Educația moral-spirituală/ Educația civică/ Educația pentru societate - a demonstrat o conexiune 
parțială între cele 3 documente la capitolul formării culturii democratice a elevilor. În cadrul EMS 
2018, se constată o corelare cu dominantele culturii democratice și competențelor cetățenești ale 
elevului/elevei, atât de necesar de construit de la această vârstă.

Totodată, atestăm lipsa unei coerențe a soclului curricular: primar-gimnazial-liceal, întrucât  la ciclul 
primar nu este valorificat Cadrul de referință european, constituit din cele 20 de competențe pentru 
cultură democratică. 

Într-adevăr, urmare a aprobării noului Cadru de referință al Curriculumului Național în anul 2017, 
la treptele de gimnaziu și liceu a fost realizată reconceptualizarea disciplinei Educație civică, fiind 
redenumită în Educație pentru societate, care își propune formarea la elevi și eleve a valorilor 
statului de drept, dezvoltarea competențelor necesare respectării drepturilor și responsabilităților 
cetățenești prin prisma studierii modulelor integrate cu referire la „Educația pentru cetățenia 
democratică, Educația pentru drepturile omului, Educația pentru integritate, Educația patriotică, 
Educația interculturală etc.”52. Obiectivele enunțate sunt foarte generoase și conforme 
necesităților/ provocărilor societății în schimbare. Mai mult, e lăudabilă adoptarea în Republica 
Moldova a practicilor europene, în mod particular a competențelor pentru cultură democratică. 
Totuși, conectarea pe verticală a tuturor elementelor constituente se manifestă, adeseori, prin 
discontinuitate, iar realizarea nemijlocită a educației electorale se face prin fundamentarea parțială 
a mai multor preachiziții, care nu oferă elevului/elevei un parcurs coerent, suficient scopului în sine 
și cu toate răspunsurile la multiplele dileme ce derivă din exercitarea drepturilor și libertăților civile, 
a drepturilor electorale. 

Se constată o asigurare modestă a domeniului educație electorală la nivelul disciplinelor opționale, 
mai exact sunt doar 3 curricula opționale (Educație pentru drepturile omului, Educație pentru media, 
Învățăm să vorbim argumentat) care valorifică  parțial acest domeniu și de care urmează să se țină 
cont în procesul de dezvoltare a unei curricula tematice.

1

2

3

4

Concluzii finale în urma analizei curriculumului 
național obligatoriu și opțional
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În acest capitol ne propunem analiza manualelor 
de Educație pentru societate, destinate claselor a 
V-a și a VI-a, a X-a și a XI-a cu referire la subiectul 
educației electorale și la eficiența modului în care 
conținuturile curriculare proiectate s-au transpus în 
manuale. 

Manualul de Educație pentru societate, clasele a V-a 
și a VI-a, elaborat conform noului curriculum, oferă o 
structură diversă a fiecărei lecții, conformă cadrului 
ERRE (Evocare, Realizarea sensului, Reflecție, 
Extindere), cu accent pe mai multe rubrici sugestive, 
orientate spre valorile culturii democratice, precum: 
„Învăț să rezolv probleme din viață”, „Compar 
opiniile”, „Lucrăm în echipă” ș.a.

În clasa a V-a formarea competențelor elevilor/ 
elevelor, din perspectiva educației electorale, 
tangențial se valorifică prin tema „Opinia fiecărui 
contează”, iar în clasa a VI-a prin „Demnitatea umană 
și drepturile omului” și „Comportamentul social”. De 
precizat că la tema 16 „Drepturile de participare 
(exprimarea opiniei, accesul la informație, asociere)” 
și tema 18 „Opinie argumentată din surse diferite” 
se valorifică concepte relevante educației electorale 
cum ar fi „informație”, „drept la informare” – cu 
citarea directă a articolului 34 din Constituția 
Republicii Moldova, iar la tema 19 „Deciziile clasei 
noastre” elevii/elevele analizează ce este o „ decizie”, 
„Consiliul elevilor”. 

1.3.3 Relevanța manualelor școlare 
de Educație pentru societate din 
perspectiva abordării educației 

51 Curriculum Național. Învățăm să vorbim argumentat, clasele a X-a – a XI-a, pp. 8-12  https://mecc.gov.md/sites/default/files/
curriculum_optional_invatam_sa_vorbim_argumentat_cl._x-xi.pdf (Accesat: 02.06.2021)
52 Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2018-2019, p.6. https://mecc.gov.md/sites/default/files/
plan-cadru_2018-19_rom_rus_final_1.pdf (Accesat: 02.05.2021)
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54 Barbu A., Bălan E., Chirițescu D ș.a.  Educație pentru societate: Manual pentru clasele a X-a și a XI-a, Chișinău, Editura „Litera”, 2019, 
p. 47. 

motivația pentru învățare. 

Noul Manualul de Educație pentru societate, clasele 
a X-a – a XI-a, editat în anul 2019, oferă contexte de 
învățare a educației pentru tineri și tinere, în special 
prin modulele propuse la clasa a X-a, așa cum derivă 
firesc din curriculumul aprobat.

Atragem atenția la unitatea de învățare 2 – 
Guvernarea democratică și în mod expres la temele: 
„Forme de guvernare”, „Mecanisme de reprezentare”, 
„Organizarea alegerilor” și „Votul cetățeanului 
contează”. Manualul oferă un suport informativ 
consistent despre rolul partidelor politice, clasificări 
ale partidelor (liberale, conservatoare, social-
democratice, socialiste, religioase, naționaliste 54), 
despre sistemele electorale și despre organizarea 
alegerilor. Tema 2.4. 

„Organizarea alegerilor” include aspecte precum: 
proceduri și instituții implicate în organizarea 
alegerilor, referințe la Codul electoral, electoratul, 
candidații electorali. De asemenea, la tema 2.5. 
„Votul cetățeanului contează”, sunt abordate noțiuni 
precum „participare politică”, dar și o detaliere a 
factorilor care influențează prezența la vot: factori 
instituționali, factori politici, factori economici, 
factori individuali (vârsta, nivelul de educație, 
venitul, interesul pentru viața politică).55 Toate 
aceste conținuturi sunt reflectate în manualul 
pentru clasa a X-a. Partea a doua a manualului, 
destinat clasei a XI-a nu conține nicio referință la 
domeniul educației electorale. 

De precizat că manualul, prezentat într-o 
ținută grafică precară, cu economie de culoare, 
monocromatic (sur), design neatractiv pentru tineri/
tinere, dezechilibru dintre ilustrații și text,  comportă 
un vădit caracter informativ, modul de prezentare 
în care autorii aleg să-și construiască strategia 
didactică fiind centrat pe livrare de informație. 

La tema 21 „Regulamentul școlii cu privire la 
alegerile în Consiliul elevilor” este oferită definiția 
lexemului „alegeri” – „desemnarea prin vot a 
membrilor organelor reprezentative ale statului, ale 
unei organizații etc. Alegerile directe sau scrutinul 
direct este un sistem electoral în care alegătorii 
votează un candidat sau un partid.” De precizat că 
definiția comportă un caracter destul de complicat 
pentru capacitatea de înțelegere a elevului din clasa 
a V-a, iar dezvoltarea temei implică în continuare 
mai multe elemente noi, necunoscute, teoretizate: 
lucru cu Instrucțiunea de constituire și funcționare 
a Consiliului elevului sau sarcina de a elabora un 
regulament al alegerilor membrilor consiliului 
clasei. Accentul este deplasat de pe înțelegerea 
esenței exercițiului de realizare a alegerilor, a 
importanței acestora, pe analiza unor documente, 
însă merită să apreciem accentul pus pe temele 
enunțate și detalierile de conținut oferite conform 
curriculumului. Totuși, în linii generale, ținuta 
grafică a manualului, diversitatea sarcinilor susțin 
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56 S. Dascăl, S. Lîsenco, D. Popa; coordonatori: C. Lungu, D. Lazur. Educație pentru societate, clasa a X-a. Ghidul profesorului, Chișinău, 
2020, https://mecc.gov.md/sites/default/files/coe_educatie_pentru_societate_clasa_10_ro.pdf (Accesat: 01.06.2021) 

Atestăm o adevărată penurie de exerciții interactive care să stimuleze gândirea critică și creativă a elevilor. 
Este insuficient valorificat principiul integrării teoriei cu practica și principiul învățării prin acțiune, foarte 
relevante în contextul formării la elevi și eleve a competențelor pentru cultură democratică. Or, pentru 
a avea un manual atractiv este necesară o dozare echilibrată dintre componenta informațională și cea 
acțională a manualului care, din păcate, lipsește. Meritul manualului este de a aduce informația de bază cu 
referire la procesele electorale. 

De menționat că, în anul 2020, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat sub egida Consiliului 
Europei Ghidul profesorului pentru disciplina Educație pentru societate, clasa a V-a, precum și Ghidul 
profesorului pentru disciplina Educație pentru societate, clasa a X-a. Aceste suporturi vin să completeze eficient 
instrumentarul didactic în implementarea disciplinei. 

În ghidul pentru clasa a XI-a, autorii propun materiale didactice utile la teme precum: Alegeri democratice, 
Funcțiile pentru care cetățenii votează, Reguli și proceduri electorale, Campania electorală între informare 
și manipulare56. Ghidul oferă scenarii desfășurate ale acestor teme (demers didactic), oferind suport 
informațional și metodologic util. Activitățile didactice dezvoltă spiritul critic și lucrul în echipă, de exemplu, 
Jocul de rol „Election crash test”, studii de caz, activitatea „Descrie candidatul perfect” etc. 
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57 Articolul 22, alin. (1), lit. i) din Codul electoral al Republicii Moldova. Nr. 1381 din 21.11.1997, publicat: 29.12.2017 în Monitorul Oficial 
Nr. 451-463 art. 768.
58  Se marchează anual în prima zi de joi a lunii februarie, https://aceeeo.org/en/projects/global-elections-day, (Accesat: 19.05.2021)
59  CICDE are trei domenii prioritare de activitate: instruirea actorilor electorali, educația civică a alegătorilor și cercetarea în domeniul 
electoral. https://cicde.md/index.php?pag=news&id=1178&rid=2143&l=ro, (Accesat: 10.05.2021)
60  Acordul de Colaborare dintre Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral și Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării. https://a.cec.md/ro/acord-de-colaborare-intre-comisia-electorala-centrala-centrul-de-2818_94400.
html; https://cicde.md/index.php?pag=news&id=1267&rid=2269&l=ro, (Accesat: 15.05.2021) 

2. Practicile naționale/locale cu privire 
la sensibilizarea și predarea educației 
electorale pentru viitorii alegători și 
alegătoare

În acest capitol vom prezenta unele inițiative de educație electorală, implementate în instituțiile de 
învățământ preuniversitar la nivel național sau local de către organizațiile de profil. Este important de 
menționat că prezentul studiu nu reflectă proiectele care, deși au drept grup țintă persoane de vârstă 
școlară (așa-numiții primo-votanți), nu se desfășoară în mediul școlar se focusează exclusiv pe informare 
electorală, în sensul în care este definită aceasta în capitolul.

În calitatea sa de organ specializat în domeniul electoral, Comisia Electorală Centrală (CEC) implementează 
programe de educație civică57. Pornind de la această atribuție, CEC organizează activități de sensibilizare a 
alegătorilor58 și a viitorilor alegători în cadrul Zilei Internaționale a Alegerilor, în cadrul campaniilor tematice 
și a lecțiilor publice. În decembrie 2011, Comisia Electorală Centrală a fondat Centrul de Instruire Continuă 
în Domeniul Electoral59  (CICDE), instituție publică specializată în instruirea funcționarilor electorali, dar și a 
altor actori electorali. Din 2015, CICDE s-a axat și pe educația electorală a alegătorilor și a viitorilor alegători 
și alegătoare prin implementarea unui șir de programe extracurriculare în instituțiile de învățământ din țară.

La 22 august 2019 a fost semnat un Acord de colaborare între Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire 
Continuă în Domeniul Electoral și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării60 pentru o perioadă de 5 ani. 
Acordul are drept scop intensificarea relațiilor de cooperare în vederea îmbunătățirii gradului de informare 
a tinerilor și tinerelor privind procesele electorale, implicarea activă a tinerilor/tinerelor la toate etapele 
ciclului electoral și conștientizarea de către aceștia a importanței alegerilor pentru edificarea unui stat 
democratic. Inter alia, semnatarii au convenit să elaboreze în comun proiecte și programe de instruire, de 
informare și educație civică în domeniul electoral, să organizeze activități comune în domeniul educației 
civice și de consolidare a capacităților subiecților din sistemul educațional; să pună la dispoziție materiale 
metodice, analitice și informaționale; să organizeze instruiri continue, seminare, simulări; să creeze un 
cadru motivațional pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice (includerea orelor de participare 
la instruirile organizate de CEC/CICDE și activitățile de educație electorală în Portofoliul de atestare a 
cadrelor didactice). Se constată o focusare a Acordului pe segmentul de tineret, cu accente foarte puține 
asupra colaborării pe platforma instituțiilor de învățământ preuniversitar. 
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61 CICDE marchează Ziua Internațională a Alegerilor prin instruirea, informarea și promovarea drepturilor electorale printre copii și 
tineri, https://www.cicde.md/index.php?pag=news&id=1063&rid=2141&l=ro (Accesat: 15.05.2021)58  Se marchează anual în prima zi 
de joi a lunii februarie, https://aceeeo.org/en/projects/global-elections-day, (Accesat: 19.05.2021)
62  https://masterat.cicde.md/ (Accesat: 19.05.2021)
63  „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/
projects/enhancing-democracy-in-moldova-through-inclusive-and-transparent.html (Accesat: 19.05.2021)
64  https://promolex.md/?lang=ro(Accesat: 24.05.2021)
65  http://www.e-democracy.md/adept/ (Accesat: 24.05.2021)
66  https://cntm.md/ (Accesat: 24.05.2021)
67  https://www.drepturilecopilului.md/index.php/ro/ (Accesat: 24.05.2021)

În practică, începând cu anul 2015, CICDE desfășoară programe de educație electorală pentru toate treptele 
de școlarizare, cu sloganul Democrația se învață. Scopul acestor programe este de a contribui la formarea 
elevilor în spiritul principiilor democratice și de a familiariza viitorii alegători și alegătoare cu procedurile 
electorale din ziua alegerilor. În 2020 a fost pilotat un program de educație electorală și în instituțiile 
de învățământ preșcolar61. Pentru masteranzi, CICDE oferă Programul Management politic și electoral62 
implementat împreună cu Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative în cadrul 
unui parteneriat cu Universitatea de Stat a Moldovei.

Formarea unor cetățeni activi trebuie să înceapă din fragedă copilărie și să continue pe tot traseul 
educațional. În multe țări, statisticile arată o apatie politică pronunțată în rândul tinerilor. Acest fenomen își 
are rădăcinile în lipsa de încredere în puterea propriului vot sau în necunoașterea multiplelor oportunități 
de a se implica și de a contribui la dezvoltarea comunității din care face parte. 

Pentru a trezi interesul tinerilor de mâine față de procesul electoral, CICDE implementează programe 
interactive și interesante pentru copiii de astăzi. Ce este votarea? Unde își are rădăcinile? De ce nu toți 
oamenii sunt la fel? De ce o secție de votare are nevoie de rampă și ce secrete ascunde procesul electoral? 
Toate aceste întrebări formulate într-un mod ușor de înțeles dezvoltă gândirea critică și stârnesc curiozitatea 
copiilor față de alegeri. Complexitatea întrebărilor și a abordării crește o dată cu vârsta copiilor: de la 
preșcolari și până la studenți.  

O parte dintre programele CICDE se circumscriu curriculumului național la disciplinele Educație civică 
și Educație pentru societate, iar altele sunt extracurriculare. Majoritatea activităților și programelor de 
educație electorală desfășurate de CEC și/ sau CICDE s-au realizat în cadrul proiectului „Consolidarea 
democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” implementat cu suportul financiar al Agenției 
SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), al Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, prin intermediul 
Fondului pentru Bună Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.

Pentru elaborarea prezentului studiu au fost cercetate inițiativele de educație electorală întreprinse de 
Asociația Promo-LEX64, Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”65,  Consiliul Național al 
Tineretului din Moldova (CNTM)66, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din 
Moldova (CIDDC)67. S-a constatat că eforturile Promo-LEX și ADEPT nu au fost îndreptate către școlari. Au 
existat în preajma alegerilor campanii de informare care vizau tinerii alegători sau programe care ținteau 
spre implicarea tinerilor în politică, fără a aborda implicarea lor în alegeri (vezi: Școala Tânărului Lider Politic, 
organizată pe parcursul a 15 ani de către ADEPT). CNTM și CIDDC au cuprins în aria lor de activități și interes 
Consiliile de elevi, ca structuri participative și de autoguvernare la nivel școlar. Vom menționa intervențiile 
lor la subcapitolul corespunzător.
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68 CICDE a lansat un model nou pentru întreaga regiune de educație electorală a copiilor. https://www.cicde.md/index.php?pag=news
&id=1063&rid=2105&l=ro (Accesat: 15.05.2021)
69 Broșura de benzi electorale desenate „Drumul ariciului Arci spre alegeri” acum și în format Braille. https://www.cicde.md/index.php?
pag=news&id=1063&rid=2492&l=ro (Accesat: 15.05.2021)

Istoria alegerilor
Primele activități de educație electorală pentru elevii din treapta 
primară au fost desfășurate de către Centrul de instruire Continuă 
în Domeniul Electoral în anul 2019. Formatorii Centrului au mers 
în 3 instituții de învățământ și au organizat instruiri cu circa 80 
copii la tema Istoria alegerilor. Printre unitățile de conținut s-au 
regăsit: 

• Organizarea alegerilor în Grecia antică;
• Secretul votului şi modalitatea de votare în secolul al XIX-lea;
• Organizarea alegerilor în secolul al XXI-lea: Moldova.
 

Arci – super eroul electoral 
În cadrul acestor instruiri a fost distribuită și prima ediție a 
Benzilor desenate electorale „Arci la secția de votare” 68 - un 
material informativ ilustrat despre procesul votării și principiile 
fundamentale de integritate electorală. 

Benzile electorale sunt destinate copiilor cu vârsta de 7-11 ani și 
părinților acestora și îl au ca personaj principal pe ariciul Arci. Ariciul 
este un super erou, cu vaste cunoștințe în domeniul electoral, 
care familiarizează copiii cu procedura de vot, accesibilitatea în 
procesul electoral, organizarea alegerilor, votul în străinătate, 
votarea pe timp de pandemie etc. Scopul acestora este de a educa 
de timpuriu viitorii alegători, de a-i familiariza cu procedurile 
electorale, de a-i ajuta să înțeleagă importanța votului.

Până la momentul elaborării prezentului studiu au fost tipărite 
4 ediții de benzi desenate electorale, toate fiind disponibile în 
limbile română, rusă, engleză, ucraineană, găgăuză și romani 
(limba romilor). Mai mult, pentru a ajunge în casele fiecărui copil, 
inclusiv cu deficiențe de vedere, în 2021 benzile au fost sonorizate 
și tipărite în alfabetul Braille69. 

Peste 30 000 de copii au beneficiat de benzi electorale, jocuri 
de societate cu tematică electorală și mascota CICDE  în cadrul 
a două campanii de informare, care s-au desfășurat sub genericul 
Drumul lui Arci spre Alegeri.

2.1  Programe extracurriculare 
2.1.1 Programe care se adresează elevilor și elevelor din 
treapta primară 
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70 „Alege Democrația”: instruire electorală pentru adolescenți. http://cicde.md/index.php?pag=news&id=1063&rid=1712&l=ro (Accesat: 
15.05.2021)

Alege Democrația 

Promovarea educației electorale în rândul adolescenților70 s-a realizat de către CICDE începând cu anul 
2015 prin instruirea elevilor și a elevelor claselor a VII-a – a IX-a. În total în 2015, 2016, 2018 au fost 
desfășurate 265 de seminare de instruire în 80 instituții de învățământ din diferite localități, preponderent 
rurale.  Per total, de instruire au beneficiat 5144 de copii.

Prin intermediul acestor instruiri, CICDE și-a propus:  

• să promoveze educația electorală în rândul adolescenților/ adolescentelor;
• să contribuie la formarea elevilor și elevelor în spiritul valorilor și principiilor democratice;
• să ofere o platformă de discuții și să încurajeze schimbul de idei cu referire la drepturile politice;
• să susțină implicarea elevilor/elevelor în luarea deciziilor la nivel de familie, clasă, instituție 

preuniversitară, comunitate; 
• să popularizeze în rândul elevilor/ elevelor importanța alegerilor și a democrației;
• să propage ideea că fiecare dintre ei/noi este o piesă importantă în societate și depinde doar de ei/noi 

în ce fel de țară trăim.
• Programul de instruire a inclus următoarele unități de conținut: 
• Democrația - forma de guvernământ care oferă posibilitate cetățenilor să participe la procesul 

decizional; 
• Asumarea responsabilității cetățenilor pentru soluționarea problemelor din societate; 
• Modele de comportament - eroi și eroine, promotori ai schimbării în societate; 
• Modele de participare la procesul decizional (democrația participativă) - simularea adoptării deciziilor 

pentru diferite situații;
• Simularea procesului electoral.

2.1.2 Programe care se adresează elevilor și elevelor din 
treapta gimnazială
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71 Etapa finală din 2019 https://www.youtube.com/watch?v=GXglXngSESc (Accesat: 17.05.2021)

Umbrela Democrației

Acțiunile de educație electorală implementate de CICDE pentru elevii din treapta liceală au debutat în anul 
2015 sub genericul „Umbrela Democrației”. În liceele din centrele raionale și din 5 sectoare ale municipiului 
Chișinău, formatorii CICDE au avut întruniri cu elevii și elevele claselor a XI-a și a XII-a. În cadrul programului 
au fost incluse următoarele unități de conținut:

• Particularitățile organizării alegerilor locale generale;
• Importanța participării la alegeri;
• Oportunitățile de formare și educare oferite de către Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral. 

În cadrul acestor acțiuni au participat circa 890 de elevi și eleve din 25 de școli. 

Jocuri intelectuale „Ce? Unde? Când?” cu tematică electorală

În 2017, în scopul promovării activităților interactive de cunoaștere și învățare, precum și pentru a cultiva 
erudiția, cunoștințele din domeniul electoral și al democrației participative, spiritul critic de analiză a 
diferitor elemente ale procesului electoral, a demarat seria de Jocuri intelectuale „Ce? Unde? Când?”. Acestea 
se desfășoară în parteneriat cu Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale din Moldova.

„Ce? Unde? Când?” este un joc de echipă în cadrul căruia sunt adresate întrebări la care echipa trebuie să 
găsească rapid un răspuns. Activitatea presupune competiția între echipe formate din cel mult șase jucători, 
fiecare reprezentând instituții preuniversitare. După competițiile la nivel de școală, echipele învingătoare 
concurează la nivel de raion, astfel ca în finala jocului să ajungă cele mai bune echipe de la liceele din 
republică71. 

Întrebările sunt din domeniul electoral, atât din practica Republicii Moldova, cât și a altor state și se referă la:

• drepturile electorale;
• administrarea electorală;
• procedura de vot;
• transparența alegerilor; 
• accesibilitatea procesului electoral; 
• dimensiunea de gen în alegeri.
 
În perioada 2017-2021, CICDE a desfășurat 17 jocuri de preselecție la care au participat 965 de elevi, 3 
jocuri finale la care au participat 162 de elevi. În total au jucat 190 de echipe din cca. 100 de școli.

În 2020, jocul a fost adaptat pentru mediul online astfel încât să poată fi desfășurat inclusiv pe timp de 
pandemie. 

2.1.3 Programe care se adresează elevilor și elevelor din 
treapta liceală 
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72 Ordinul nr. 136 din 26 martie 2013 cu privire la aprobarea mecanismelor de participare a elevilor la procesul decizional https://mecc.gov.
md/sites/default/files/ordinul_me_ce_rom.pdf (Accesat: 21.05.2021)
73 Anexa nr.1 la Ordinul nr. 136 din 26 martie 2013, Instrucţiunea privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Elevilor, https://mecc.gov.
md/sites/default/files/instructiune_creare_consiliul-elevilor.pdf (Accesat: 21.05.2021)
74 Ghid Practic Ziua Alegerilor în Consiliul de Elevi. ediția 2018 și ediția 2020 https://www.cicde.md/index.php?pag=news&id=1260&rid=
2207&l=ro (Accesat: 21.05.2021)
75 51 de școli din Republica Moldova și-au ales membrii Consiliilor de elevi. https://www.youtube.com/watch?v=vUTAPicQyAg (Accesat: 
21.05.2021) 
76 Ghid video CICDE de alegere a Consiliilor de elevi. https://www.youtube.com/watch?v=nqjJFrxphr8 (Accesat: 22.05.2021) 

Instruirea membrilor și membrelor Consiliului Elevilor

Prin Ordinul Ministrului Educației nr. 136 din 26 martie 2013 s-au aprobat mecanismele de participare a 
elevilor la procesul decizional72. Concret, prin acest ordin s-au pus bazele Consiliilor de elevi ca organe de 
autoconducere a elevilor la nivelul instituțiilor de învățământ preuniversitar. Potrivit Instrucţiunii privind 
constituirea şi funcţionarea Consiliului Elevilor73, acesta este o structură reprezentativă a elevilor la nivel 
instituţional sau teritorial (instituţia de învăţământ preuniversitar, raion, municipiu) implicată în identificarea 
şi soluţionarea problemelor care îi privesc, în parteneriat cu echipa managerială, cadrele didactice şi părinţii, 
în beneficiul elevilor şi al comunităţii (şcolare sau /şi teritoriale). 

În anul 2016, CICDE a desfășurat pentru prima oară în instituțiile de învățământ preuniversitar 47 de 
seminare de instruire pentru membrii/membrele Consiliilor Elevilor pentru 744 de elevi și eleve.  Instruirea 
s-a axat pe următoarele unități de conținut: 

• Etapele de creare a Consiliului Elevilor; 
• Aspecte organizatorice pentru constituirea Consiliului Elevilor; 
• Candidați și platforme electorale. 

În acest prim demers de fortificare a democrației la nivel școlar, CICDE a colaborat cu ARTICO - Centrul 
republican pentru copii și tineret, instituția care este desemnată de către Ministerul Educației în calitate de 
coordonator al Consiliului Național al Elevilor.

În 2018, CICDE deja propune elevilor organizarea alegerilor în Consiliul de elevi în baza unui „Ghid practic 
pentru desfășurarea alegerilor în Consiliul elevilor”-  de facto, un Cod electoral pentru alegerea organelor 
reprezentative ale elevilor în instituțiile de învățământ74. Acesta propune alegerea în Consilii în baza unui 
sistem electoral mixt, în care partidele școlare pot concura în cadrul circumscripției școlare, iar candidații 
și candidatele independente pot candida în cadrul circumscripțiilor de complet de clase. Întreg exercițiul 
presupune simularea de către elevi, pe parcursul a 20 de zile, a tuturor procedurilor electorale cu asumarea 
diferitor roluri ce au corespondent în procesul electoral național – funcționari electorali, concurenți 
electorali, mass-media, observatori și, desigur, alegători. La final se stabilește ziua alegerilor și se determină 
câștigătorii alegerilor75. 

În 2020, programul de instruire pentru alegerea în Consiliile de elevi a fost transpus în versiune video76 și 
plasat pe canalul YouTube al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral. În total, în perioada 
2016–2020, au fost desfășurate 124 de seminare în 124 de instituții de învățământ cu participarea a 2500 
de elevi.

2.1.4 Programe care se adresează deopotrivă elevilor și 
elevelor din treapta gimnazială și cea liceală 
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77 Dreptul la opinie așa cum este învățat și practicat la școală. Studiu privind participarea elevilor la luarea deciziilor în școală 
prin intermediul Consiliului elevilor, noiembrie 2019, https://monitor.drepturilecopilului.md/files/Raportul_CIDDC.pdf (Accesat: 
25.05.2021)
78 Raportul de analiză și evaluare a capacității Consiliilor elevilor, 2019, https://cntm.md/rapoarte/raportul-de-analiza-si-evaluare-a-
capacitatii-consiliilor-elevilor/  (Accesat: 25.05.2021)
79 Comisia Electorală Centrală și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
vor desfășura acțiunea „Săptămâna de informare electorală” în școlile din Republica Moldova, https://a.cec.md/ro/comisia-electorala-
centrala-si-centrul-de-instruir-2781_88204.html (Accesat: 19.05.2021)
80 Alina Russu și Rodica Ciubotaru. Săptămâna de informare electorală în școli. https://www.youtube.com/watch?v=ClPITgVhySY 
(Accesat: 18.05.2021)
81 Democrația se învață de pe băncile școlii, https://medium.com/undp-moldova/democra%C8%9Bia-se-%C3%AEnva%C8%9B%C4%83-
de-pe-b%C4%83ncile-%C8%99colii-675ff588a0e5 (Accesat: 18.05.2021)

Necesitatea implicării CICDE și oferirii de suport în alegerea pe baze democratice în Consiliile de Elevi este 
susținută de constatările făcute de către organizații precum Centrul de Informare şi Documentare privind 
Drepturile Copilului din Moldova77 și Consiliul Național al Tineretului din Moldova78 privind carențele în 
modalitatea de formare a acestor Consilii de elevi. Ambele instituții fac trimitere în rapoartele lor la „Ghidul 
practic pentru desfășurarea alegerilor în Consiliul elevilor”, elaborat de CICDE. Este important de menționat 
că atât CIDDC cât și CNTM lucrează cu Consiliile de elevi pe partea de activitate a acestora. Există, așadar, 
o sinergie a eforturilor din momentul organizării alegerilor în Consiliile elevilor și pe parcursul activității 
lor. Totodată, niciuna dintre instituții nu are capacitatea de a acoperi toate instituțiile de învățământ 
preuniversitar din Moldova. 

Săptămâna de informare electorală 

În anul 2018 s-a desfășurat în 1265 de școli proiectul 
pilot Săptămâna de informare electorală79. Cel puțin 
33600 de elevi au luat parte la activitățile tematice. 
CEC, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării și Direcțiile raionale de educație a informat 
elevii și elevele de liceu (în mare parte primo votanți) 
despre drepturile și obligațiile lor în calitate de alegători/ 
alegătoare, despre principiile și valorile alegerilor 
democratice, despre oportunitățile de implicare civică 
și, nu în ultimul rând, despre importanța participării la 
alegeri. Materialele de informare au fost pregătite de 
CEC și transmise în școli pentru a fi utilizate în cadrul 
lecțiilor de educație civică. În unele școli la sesiunile 
de informare a participat conducerea CEC80 și lideri de 
opinie.  

Acțiunea a avut și o componentă pentru clasele 
gimnaziale a V-a – a VII-a.  În timpul orelor de Educație 
plastică copiii au reprodus prin desene procesele 
electorale și rolul cetățeanului în alegeri. Sloganul 
Săptămânii a fost „Democrația contează! Votul tău 
contează!”81. Cele mai bune tablouri au fost selectate 
și expuse pentru câteva săptămâni în scuarul Parcului 
Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău și la Aeroportul 
Internațional Chișinău. Desenele expuse la Aeroport 
au fost văzute de aproximativ 10.000 oameni, iar cele 
expuse în scuarul Parcului - de aproximativ 65.000 de 
persoane82.
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1. Începând cu anul 2015, CICDE și CEC organizează Lecții publice pentru elevii 
claselor a XII-a cu diverse ocazii - la inițiativa instituțiilor de învățământ sau cu 
prilejul Zilei Internaționale a Alegerilor sau Zilei Internaționale a Democrației.  

2. Din 2015, CICDE organizează Ateliere de simulare a alegerilor. Copiii sunt 
familiarizați cu prevederile legale de organizare a alegerilor, condițiile de participare 
la alegeri, cu procedurile din zilele alegerilor în Republica Moldova. Elevii și elevele 
participă la simularea zilei alegerilor interpretând rolul de alegător/alegătoare, 
observator/observatoare şi funcționar/ funcționară a organelor electorale. 

3. Din 2019, CICDE desfășoară activitatea „Alegeri 4 D: Conectează-te!” și explică 
elevilor din clasele liceale și tinerilor cele 4 modalități prin care se pot implica în 
procesul electoral – funcționar electoral, candidat, observator și alegător.

2.2 Activități extracurriculare 

Educație electorală 

S T U D I U
49



83 Raport privind activitatea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală pentru anul 2019, 
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3794 din 06 martie 2020, pag. 6, https://www.cicde.md/media/files/files/
anexa_3794_raport_anual_cicde_2019_318535.pdf (Accesat: 14.05.2021)
84 Activismul tinerilor în alegeri va fi dezvoltat din școală la disciplinele de educație civică și educație pentru societate. https://cicde.md/index.
php?pag=news&id=1063&rid=2097&l=ro (Accesat: 21.05.2021)

2.3 Program de educație electorală pentru 
cadrele didactice care predau disciplinele 
Educație civică și Educație pentru societate 

Curriculum pentru profesorii de educație civică „Rolul 
educației electorale în societatea democratică” a fost 
elaborat de către CICDE ca răspuns la solicitarea 
conducerii instituțiilor de învățământ83 beneficiare ale 
programelor și activităților extracurriculare organizate 
de către CICDE. Modulul de instruire „Rolul educației 
electorale în societatea democratică”84 conține 
material teoretic și exerciții practice, care pot fi 
utilizate de către profesorii de educație civică la lecțiile 
dedicate participării civice și procesului electoral, 
exprimat prin următoarele unități de conținut: 

• Rolul programelor de educație electorală și 
informare a alegătorilor; 

• Sisteme electorale. Ciclul electoral; 
• Organizarea alegerilor în Republica Moldova. 

Cadrul normativ; 
• Activitate model de tip concurs „Alegerile - 

element important al democraţiei”; 
• Simularea procedurii de vot; 
• Prezentarea suportului didactic pregătit de 

CICDE pentru a fi utilizat în cadrul orelor de 
Educație civică și Educație pentru societate. 

În baza acestui program au fost desfășurate 2 seminare 
de instruire pentru 40 de profesori și unul pentru 27 
de reprezentanți ai direcțiilor de învățământ raionale. 
Instruirea a fost organizată în parteneriat cu Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării. În 2020 instruirile 
urmau să fie extinse în 20 de raioane, dar n-au avut 
loc din cauza pandemiei COVID-19, fiind planificată 
reluarea acestora în anul 2021. 
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85 A se vedea și alte informații în Civic and Voter Education Programs. http://electionreforms.ge/eng/list/30/amomrchevlebistvis 
(Accesat: 16.05.2021)

3.1 Republica Georgia

3. Viziuni și modele regionale 
de educație electorală (Loretta 
Handrabura)

◊ Programul informațional și de formare „Alegerile și tinerii alegători”, implementat în perioada 2015-2021 
pentru elevii și elevele din clasele a XI-a și a XII-a, este unul extracurricular. Disciplina școlară Educație 
civică include un capitol despre alegeri în clasele a IX-a și a X-a. Scopul programului extracurricular este 
de sensibilizare electorală, de creștere a responsabilității civice în rândul tinerilor și tinerelor pentru 
dezvoltarea culturii electorale a acestora. Inițial a fost lansat în școlile din regiunile muntoase și cele cu 
minorități etnice, apoi a fost extins pentru toate instituțiile educaționale publice. S-a realizat în 738 de școli 
cu 13.000 de elevi și eleve (instruiri față în față, dar și online) de către CEC și Centrul pentru Dezvoltarea 
Sistemelor Electorale, Reforme și Instruiri, în cooperare cu Ministerul Educației și Științei din Georgia.  
 
Curriculum-ul este conceput pentru 5 zile, câte o oră în fiecare zi. A cincea 
zi este pentru alegerile simulate în baza metodologiei practice de predare.  
 
Subiecte-cheie abordate interactiv la activitățile de instruire:

 — excursus istoric și modernitatea alegerilor;
 — principiile și standardele internaționale de desfășurare a alegerilor democratice;
 — egalitatea de gen în procesul electoral;
 — rolul administrației electorale din Georgia în organizarea și gestionarea alegerilor (inclusiv 

serviciile electorale moderne oferite alegătorilor și alegătoarelor);
 — importanța rolului alegătorului/alegătoarei în alegerile democratice;
 — drepturile legale ale părților interesate, implicate în procesul electoral și principiile directoare 

ale activităților lor pentru a asigura desfășurarea alegerilor democratice;
 — reglementări legate de desfășurare a alegerilor în condiții de siguranță și de pandemie;
 — votarea și numărarea voturilor folosind tehnologiile electronice (schimbul de practici   

internaționale și experiența Georgiei).

În formatul practic desfășurat în școlile publice cu suportul Centrelor de Resurse Educaționale se organizează 
și dezbateri, în urma cărora este ales unul din sloganurile popularizate de CEC la o anumită perioadă (de ex.: 
„Alegerea ta este legea”).

Persoanele care au realizat instruirile sunt membrii/membrele comisiilor electorale de district și formatorii/
formatoarele administrației electorale.
◊ Disciplina Educație civică, studiată în clasele a IX-a și a X-a, conține doar unitatea de conținut  
 „Drepturile constituționale ale cetățenilor Georgiei”.

◊ Programul de Drept electoral, implementat din 2010 până în prezent în universități.

Beneficiari - 6000 de studenți și studente ai/ale facultăților de drept, științe sociale și jurnalism. Prin acest 
program se promovează dezvoltarea abilităților practice ale studenților/studentelor și îmbunătățirea 
cunoștințelor lor profesionale despre reglementările naționale legate de alegeri și despre practicile 
electorale internaționale.85
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86 Закон Украины “Об образовании”. http://base.spinform.ru (Accesat 10.05.2021)
87 https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ (Accesat: 27.04.2021)
88 Св. Топалова,.Внедрение гражданского образования в украинской школе: о компетентном избирателе забыли. 2018, 
Аналитический центр «Обсерватория Демократии», для «Хвилі » https://hvylya.net/analytics/society/vnedrenie-grazhdanskogo-
obrazovaniya-v-ukrainskoy-shkole-o-kompetentnom-izbiratele-zabyili.html» (Accesat: 27.04.2021)

3.2 Ucraina
◊ Legea Ucrainei „Cu privire la educație” din 2017, nr.2145-VIII, definește obiectivul educației, care 

se referă, în special, la „educarea cetățenilor responsabili și capabili de alegere publică conștientă și 
direcționarea activităților lor în beneficiul altor oameni și al societății”.care zi. A cincea zi este pentru 
alegerile simulate în baza metodologiei practice de predare86.  

◊ Conceptul de implementare a politicii de stat în domeniul reformării învățământului secundar general 
„Noua școală ucraineană”87 prevede introducerea din 2022 a unui nou standard de stat al învățământului 
secundar de bază – dezvoltarea educației civice în Ucraina. Accentul se pune pe implementarea vectorului 
electoral al acestui tip de educație în conformitate cu conținutul competenței civice (subl.n.) - astfel este 
definit în Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene.

 
Educația unei alegătoare/unui alegător competent și responsabil este declarată ca unul dintre domeniile 
educației civice și una dintre sarcinile sale cheie. Printre abilitățile civice enumerate apare expres cea 
de a participa „constructiv la alegeri”. Analiza conceptului, în opinia S. Topalova de la Centrul Analitic 
„Observatoria democratii”, demonstrează următoarele: „...competența electorală rămâne în afara sistemului 
de educație civică. Educația formală, care, conform conceptului, ar trebui să reflecte conținutul educației 
civice în standardele educaționale, de asemenea, ignoră complet componenta electorală a educației civice. 
Dovada clară a acestui fapt este conținutul cursului școlar „Educație civică” pentru clasa a X-a a școlilor 
secundare.” Respectiv, vectorul electoral al educației civice88 se propune să devină cheie și transversal - de 
la școala primară până la educația adulților.

◊ Cursul universitar „Democrație: de la teorie la practică”, predat din 2018 în 8 universități, se bazează 
pe metodologia de educație civică globală a IFES, consolidarea angajamentului prin educație pentru 
democrație (SEED) și este adaptat pentru Ucraina. Componentele bazate pe cunoștințe acoperă 
guvernanța democratică, drepturile omului, societatea civilă și implicarea cetățenilor/cetățenelor. Temele 
transversale includ: egalitatea sexelor, alegerile, drepturile minorităților, includerea și accesibilitatea 
persoanelor cu dizabilități, buna guvernare, statul de drept; alfabetizarea media, participarea digitală, 
diversitatea, rolul banilor în politică, rolul tineretului și corupţia.
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89 С.С. Мустафинa, Электоральное обучение участников выборного процесса: начало пути. În: «Казахстанская правда», 5 
июня 2017, № 105. https://www.election.gov.kz/rus/news/releases/index.php?ID=3858 (Accesat: 09.05.2021)
90 https://baigenews.kz/news/v_vuzah_kazahstana_vvedut_zanyatiya_po_elektoralnoi_gramotnosti/ (Accesat: 09.05.2021)

3.3 Republica  Kazahstan
◊ Comisia Electorală Centrală a Republicii Kazahstan, în cooperare cu Ministerul Educației și Științei din 

Republica Kazahstan, au agreat în 2017, în bază de Memorandum, următoarele acțiuni cu referire la 
educația formală și nonformală:

 — educația electorală a alegătorilor/alegătoarelor trebuie să devină un proces continuu la toate 
nivelurile educației, începând cu școala gimnazială superioară, cele vocaționale, învățământul 
superior și postuniversitar;

 — formarea de noi abordări pentru dezvoltarea și implementarea unor forme suplimentare de  
educație electorală în procesul educațional pentru elevii/elevele din clasele a IX-a – a XI-a 
ale  școlilor generale, anul 1-2 de colegii și studenții/studentele de la anul 1-2 din universități, 
care vor permite rezolvarea problemei implicării și participării conștiente în procesul electoral 
al tinerilor alegători/tinerelor alegătoare; 

 — includerea în procesul educațional al școlilor, colegiilor și universităților a diferitelor forme 
de  educație electorală și juridică a tinerilor și tinerelor (dezbateri, dispute, concursuri, 
olimpiade, guverne studențești);

 — dezvoltarea mecanismelor de educare electorală la nivel regional (parlamentul pentru tineri și 
tinere, comisiile electorale pentru tineri și tinere);

 — includerea subiectelor elective în planurile de învățământ ale Academiei de Administrație 
Publică pe lângă Președinte pentru formarea funcționarilor publici89.

 
◊ Din 2018 s-a implementat proiectul „Alegerile președintelui școlii”, conceput pentru a forma 

cunoștințele, abilitățile și experiența orientate către practică a elevilor și elevelor în activități electorale 
în cadrul promovării culturii juridice a viitorilor alegători și alegătoare.

◊ Prin Memorandumul de Cooperare între CEC din Republica Kazahstan și Asociația Instituțiilor de 
Învățământ Superior din Republica Kazahstan, semnat în 2018, părțile s-au angajat pentru:

 — a forma și dezvolta cultura juridică a tinerilor alegători/alegătoare și alfabetizarea electorală 
a acestora; 

 — a asigura participarea lor activă și informată la campaniile electorale; 
 — a crește nivelul de încredere în sistemul electoral și instituția alegerilor;
 — a dezvolta noi direcții de educare electorală și juridică a tinerilor alegători și alegătoare, 

inclusiv prin lucrări de diplomă privind dreptul electoral, procesul electoral și teme de 
cercetare pentru mediul academic90. 
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90 https://baigenews.kz/news/v_vuzah_kazahstana_vvedut_zanyatiya_po_elektoralnoi_gramotnosti/ (Accesat: 09.05.2021)
91 О Молодежной электоральной концепции / Постановление ЦИК России от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6. https://docs.
cntd.ru/document/499093482 (Accesat: 11.05.2021)
92 https://docplayer.ru/60330257-Rabochaya-programma-po-uchebnomu-kursu-grazhdanovedenie-dlya-5-9-klassov.html 
(Accesat:11.05.2021)
93 http://www.admoil.ru/realizatsiya-molodezhnoj-elektoralnoj-kontseptsii (Accesat: 13.05.2021).
94 Постановление ЦИК России N 83/666-5 „О проведении Дня молодого избирателя” (с изменениями на 22 июля 2015 года). 
https://docs.cntd.ru/document/902096963?marker=64U0IK (Accesat: 09.05.2021)

3.4 Federația Rusă
◊ Concepția electorală pentru tineri91 , aprobată în martie 2014, stabilește ca obiective: consolidarea 

culturii juridice a tinerilor/tinerelor prin cunoștințe în domeniul dreptului electoral, al legislației privind 
alegerile și referendumurile; eliminarea nihilismului juridic în mediul acestora; creșterea nivelului de 
responsabilitate civică, comportament social conștient și responsabil; creșterea nivelului activității 
electorale în rândul tinerilor și tinerelor prin creșterea statutului conceptului de „datorie de cetățean”. 
 
Programe și cursuri școlare care se predau și reprezintă mecanisme de implementare a politicii de stat 
vizată în concepție:

 
 
„Studii sociale”, cl. a VI-a – a VIII-a, „Cetățenie”, „Fundamentele statului și dreptului” („Обществознание”, 
„Граждановедение”92, „Основы государства и права”.)

 — de la vârsta de 14 la 18 ani este recomandat „Cursul electoral școlar” (de ex.: 
«Избирательное  право и избирательный процесс в Российской Федерации»), iar 
până la 14 ani – Lecții despre  democrație („Уроки демократии”). 

Pe lângă activitățile curriculare, se desfășoară  și programe extrașcolare cum ar fi:
 — „Eu sunt viitorul alegător!” - joc de rol, prin care copiii se familiarizează cu structura sistemului 

electoral al Federației Ruse, cu etapele principale ale campaniei electorale.  
 — „Comisii Electorale pentru Tineri”, care implică o creștere a nivelului de încredere al tinerilor  

cetățeni și al tinerelor cetățene în sistemul electoral rus, depășirea apatiei politice, formarea 
unei poziții civice active93. 

◊ Ziua tânărului alegător, instituită în 2008, 
se desfășoară în fiecare an în a treia zi a lunii 
februarie94. Scopul acesteia este: de a dezvolta 
democrația, de a îmbunătăți cultura juridică 
și, în primul rând, cea electorală a tinerilor și 
tinerelor, de a crește nivelul de conștientizare 
al acestora cu privire la alegeri, de a crea 
condiții pentru participarea informată la vot, 
de a încuraja responsabilitatea civică și de a 
crește interesul tinerilor și tinerelor, al viitorilor 
alegători și alegătoare pentru gestionarea 
problemelor afacerilor de stat și locale prin 
alegeri.
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95 ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ...https://kubsau.ru (Accesat: 13.05.2021)

◊ Publicul țintă – persoane cu vârsta 18-30 de ani, inclusiv cei/cele care au votat pentru prima dată, dar 
și viitorii alegători și alegătoare (14-18 ani). Activități desfășurate:

 — ore tematice despre sistemul democratic de organizare a societății moderne, elementele de 
bază ale legii electorale a Federației Ruse, olimpiade și chestionare despre dreptul electoral 
și procesul electoral, diferite concursuri pe tema alegerilor (pentru cel mai bun afiș, pentru 
cel mai bun model de diplome pentru alegători/alegătoare care votează pentru prima dată, 
invitații la alegeri, training-uri, conferințe științifico-practice organizate în instituțiile de 
învățământ general, profesionale și superioare;

 — prezentări de cluburi pentru tinerii alegători și alegătoare, centre pentru consolidarea culturii 
juridice a acestora;

 — întrevederi și discuții cu membrii/membrele CEC;
 — inițiere în alegeri (pentru persoanele care vor vota pentru prima dată);
 — evenimente care simulează procesul de pregătire și desfășurare a votului (referendumuri 

pentru tineri și tinere, alegeri pentru parlamentele tinerilor, organisme de auto-guvernare ale 
instituțiilor de învățământ) etc.

◊ Cursul universitar „Dreptul electoral și procesul electoral în Federația Rusă”95 se predă nu doar la 
facultățile juridice, cu scopul de a contribui, în special, la o creștere a activității electorale ulterioare a 
tinerilor/tinerelor și la dezvoltarea instituțiilor societății civile în general.
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96 Programe de cycle 2, p. 66, https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_
comparatif_1313375.pdf (Accesat 14.05.2021)

4. Practicile internaționale cu privire la 
predarea educației electorale în școli 
(Natalia Grîu)

Exemplul Franței privind formarea cetățeanului responsabil este unul complex ca viziune și abordare. În 
sistemul educațional francez, la nivelul programelor de stat, ultimele aprobate de ministerul de resort în luna 
iunie 2020, Cultura civică include 4 domenii: sensibilitate, ordine și drept, gândire și angajament. 

Cultura civică înglobează:

• Cultura sensibilității;
• Cultura responsabilităților (regulilor) și a drepturilor cetățenești;
• Cultura gândirii și a discernământului;
• Cultura angajamentului.

◊ Educație formală este obligatorie disciplina Educație morală și civică. Disciplina este centrată pe 3 
finalități: Respectul pentru celălalt; Dobândirea și împărtășirea valorilor Republicii, Construirea unei culturi 
civice. De precizat că la nivelul programului de stat, pentru finalitatea Dobândirea și împărtășirea valorilor 
Republicii, la nivelul cunoștințelor și competențelor asociate obiectivelor de învățare pentru ciclul II 
(primar), este specificat expres:

◊ „În progresie, la nivelul programului de stat, pentru finalitatea Dobândirea și împărtășirea valorilor 
Republicii, la nivelul cunoștințelor și competențelor asociate obiectivelor de învățare pentru ciclul III ” 
(gimnazial), este specificat expres votul ca obiectiv de învățare în cel puțin două competențe asociate:

Cunoștințe și competențe 
asociate 
 
Accederea la primele cunoștințe 
despre societatea democratică

Obiective de învățare 
 
Dreptul la vot și sufragiul universal96

4.1 Republica Franceză
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96 Programe de cycle 2, p. 66, https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_
comparatif_1313375.pdf (Accesat 14.05.2021)

Educația morală și 
civică 
include formarea la 
elevi a pluralismului 
de opinie, convingeri, 
respectul drepturilor 
și al legii

Participare socială 
presupune 
implicarea elevilor 
în viața școlii și a 
comunității

Pregătirea și 
participarea la 
Ziua Apărării și a 
Cetățenilor

Inserție socială 
prin stagii de 
practică pentru 
ucenici în cadrul 
întreprinderilor

Educație media 
și cultură 
informațională 

◊ Certificatul de cetățenie, element obligatoriu - în Franța, centralizat, la nivelul sistemului de 
învățământ, începând cu anul școlar 2017-2018, fiecare elev obține livretul/certificatul de cetățenie la 
finalul școlarizării obligatorii, urmare a finalizării cursului Itinerar/Parcurs cetățenesc (Parcours citoyen). 

◊ Itinerarul/Parcursul cetățenesc este obligatoriu în toate școlile și liceele, începând cu clasele primare, 
având scopul de a contribui la promovarea valorilor și principiilor Republicii prin abordarea domeniilor-
cheie de educație pentru cetățenie: laicism, egalitate între femei și bărbați, respect, educație ecologică 
și pentru dezvoltare durabilă, prevenirea hărțuirii, discriminării, rasismului și antisemitismului ș.a. 
Totodată, cursul, realizat în cadrul educației formale și extrașcolare, se bazează pe conceptul de cultură 
a angajamentului civic prin participarea elevului/elevei la viața socială și democratică a clasei, a școlii și 
a comunității.  Certificatul de cetățenie atestă nivelul său de angajament și implicare socială, urmare a 
parcurgerii mai multor etape:

Cunoștințe și competențe 
asociate 
 
Identificarea și cunoașterea cadrului 
societății democratice

Înțelegerea și exprimarea 
angajamentului în clasă, școală și 
comunitate

Obiective de învățare 

• Noțiunea de cetățean/cetățeană 
al țării și cetățean/cetățeană 
european

• Votul și noțiunea de reprezentare    
în clasă și în instituție

• Participare democratică
• Votul
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97 Le parcours citoyen | Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports https://eduscol.education.fr/1558/le-parcours-
citoyen-de-l-eleve (Accesat 14.05.2021)

◊ Pregătirea și participarea la Ziua Apărării și a Cetățeniei (la Journée Défense et Citoyenneté/JDC) este 
ultima etapă a Parcursului/Itinerarului  cetățenesc. Este o zi de informare și evaluare obligatorie pentru 
fiecare cetățean/cetățeană, care nu a împlinit încă vârsta de 18 ani, cu privire la drepturile, obligațiunile 
sale în calitate de cetățean/cetățeană și apărarea țării. Doar după participare la JDC, fiecare tânăr/
tânără obține certificatul, care, de altfel, constituie o precondiție pentru acces la examenele naționale, 
inclusiv bacalaureat sau alte examene, precum cel de obținere a permisului de conducere97. 

Putem observa că elementele de educație electorală sunt integrate în disciplina Educație morală 
și civică care are conținuturile stabilite la nivel central, prin asigurarea unei continuității și 
convergențe a conținuturilor din soclu de bază general.

Accentul dominant definește corelația dintre valorile Republicii și valorile democratice în general, 
astfel că elementul educației civice influențează puternic finalitățile educaționale, stipulate de 
atare manieră și la nivelul Codului educației. Mai mult, finalizarea Parcursului/Itinerarului cetățenesc 
comportă, din start, un caracter obligatoriu și chiar cu elemente de ușoară coerciție în așa măsură 
ca, alături de datoria cetățenească de a achita taxele, obligația de a merge la vot să fie onorată.

Ce putem învăța din 
modelul francez?

Photo by Brooke Cagle on Unsplash
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98 Election Commision of India. https://eci.gov.in/sveep/ (Accesat: 21.04.2021)
99 Electoral Literacy: Education Curricula and Extra Curricula. http://voicenet.in/PPT/session1/India.pdf (Accesat:  22.04.2021)
100 Systematic Voters’ Education and Electoral Participation. https://ecisveep.nic.in/electoral-literacy-clubs/ (Accesat: 21.04.2021)

Cluburi de alfabetizare electorală în India 

Comisia electorală pentru educația alegătorilor din India implementează Programul sistematic de educare a 
alegătorilor și participare electorală (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation)98.   Educația 
electorală se realizează  prin activități educaționale formale și extrașcolare în cadrul  Cluburilor de 
Alfabetizare Electorală (ELC-urile).

◊ În cadrul formal educația electorală se realizează la  disciplina Educație civică, iar din anul 
2005, urmare a revizuirii Cadrului Curriculumului Național, s-a introdus disciplina Viața socială 
și politică (Social and Political Life) pentru învățământul general și Științe politice (Political 
Science) pentru învățământul general și superior.99 Toate trei discipline  sunt asigurate cu 
manuale. Există libertatea de a dezvolta regional și alte curricula de educație electorală. 

◊ ELC-urile sunt platforme de implicare a elevilor în activități și experiențe interesante pentru a-i sensibiliza 
cu privire la drepturile lor electorale și a-i familiariza cu procesul electoral de înregistrare și vot.  
 
Grup țintă extins: Cluburile de Alfabetizare Electorală sunt prezente în școli, pentru 
elevii claselor a IX-a – a XII-a (14-17 ani), dar și în colegii (18-21 ani). Programele ELC sunt 
disponibile și la nivelul educației adulților, în mod special,  membri ai comunităților rurale.  
 
Suport didactic centralizat și accesibil: activitățile și jocurile dezvoltate în cadrul proiectului ELC au 
fost detaliate în 6 ghiduri de resurse pentru fiecare din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, pentru 
colegii și comunitate. Ghidurile realizează cu adevărat alfabetizarea cetățenilor: sunt ușor de înțeles, 
sunt prezentate într-un format accesibil și comprehensibil pentru organizarea de ELC. Există în jur de 
25 de astfel de activități și 6 jocuri care au fost proiectate cu atenție pentru a oferi o învățare specifică, 
care îi va ajuta pe cetățeni să devină „ votanți împuterniciți”.

4.2 Republica India
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Interesul, la nivel central, pentru educația electorală a permis realizarea unei adevărate alfabetizări 
a populației cu referire la acest subiect sensibil și complex pentru o țară atât de mare și cu un 
număr mare de locuitori. 

Elaborarea unor materiale accesibile, cu accent pe ludic, simularea de situații a permis 
conștientizarea importanței democrației participative, a culturii democratice, a permis resetarea 
mentalității colective de factură colonială spre conștientizarea rolului cetățenesc și al valorilor 
democratice. 

Asigurarea cu resurse curriculare (ghiduri, manuale) a educației formale și nonformale (ELC-urile) a 
permis unificarea unor condiții/cerințe/, a unui standard de calitate în predarea educației electorale 
și conexiunea cu educația pe tot parcursul vieții.

Ce putem învăța din 
modelul indian?

În Belgia, urmare a unui decret al Guvernului Federației Wallonie-Bruxelles din 22 octombrie 2015, în 
învățământul public a fost introdus cursul de Filosofie și cetățenie, începând cu clasele primare cel puțin 
cu câte o oră săptămânal, cu opțiunea mai multor ore la solicitare din contul cursului de religie și morală 
nonconfesională. Scopul acestui curs este formarea cetățeanului deschis și autonom, capabil să judece și 
să decidă autonom. Drept urmare a aprobării decretului, ministerul de resort a elaborat un referențial care 
detaliază finalitățile și competențele cursului. 

4.3 Regatul Belgiei

Photo by Jeswin Thomas on Unsplash
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101 http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/progr/CPC%20
-%20Programme%202e%20et%203e%20degr%C3%A9s.pdf 
(Accesat: 14.05.2021)
102Marie-Pierre Vaan Doren. Je vote. Dossier pedagogique 2018-
2019. https://elections.inforjeunes.be/wp-content/themes/
elections/media/dossier-pedagogique.pdf (Accesat: 14.05.2021)

În cadrul cursului este definită corelația dintre 
cetățenie și drepturile cetățenești, inclusiv 
drepturile civile, drepturile socio-economice, dar 
și drepturile politice în care se include și dreptul la 
vot. Abordarea generală este de a-i forma elevului 
o viziune filosofică asupra conceptului cetățeniei, 
perceput ca miză și practică/acțiune. Aceasta 
prevede problematizarea diferitor situații, abordare 
critică și conceptualizare. Elevii sunt stimulați să 
acționeze, să investigheze și să analizeze probleme/
cazuri concrete. Așa, de exemplu, cursul prevede 
sugestii de conținut și activități inclusiv prin 
detalierea relației dintre educația media și alegeri, 
precum evaluarea, în contextul unei campanii 
electorale, impactul sondajelor asupra rezultatelor 
alegerilor. A înțelege - a judeca - a decide101 autonom 
sunt cele trei verigi care definesc filosofia formării 
competenței civice. 

Totodată, viziunea de abordare a educației 
electorale, chiar dacă acest concept nu apare expres 
delimitat, este orientată, la nivel de cunoștință, 
asupra explicării parcursului istoric al dezvoltării 
țării, spre transformările la nivel politic, reformele 
de stat, funcționalitatea limbilor, spre modul în care 
reformele de organizare teritorial-administrativă 
au influențat, în timp, alegerile, spre delimitarea 
nivelurilor de putere pentru cei care sunt aleși de 
cetățeni să-i reprezinte: nivel, european, federal, 
regional, local și comunitar. Și asta în contextul în 
care Belgia este o țară avansată în ceea ce privește 
educația pentru cetățenie - în 62 din cele 209 
cantoane electorale din Belgia se utilizează deja 
votul electronic102. De reținut că în Belgia, conform 
Constituției, votul este un drept cetățenesc și este 
obligatoriu. Viziunea promovată prin toate formele 
de educație (formală, nonformală, informală) este 
că edificarea unei societăți juste și deschise implică 
participarea tuturor.

Cunoștințe

Abilități/
aplicare

Transfer/mobilizarea 
achizițiilor în situații 
noi, de ex. în rol de 
alegător/alegătoare

Poză de Guilherme Stecanella pe Unsplash
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103 Kjetil Borhaus, Voter education. The political education in Norwegian lower secondary schools
https://core.ac.uk/download/pdf/25913922.pdf (Accesat: 02.05.2021)
104 Citizenship https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/908347/
SECONDARY_national_curriculum_-_Citizenship.pdf (Accesat: 29.04.2021)

În Australia, în școală se studiază disciplina Descoperind Democrația (Discovering Democracy Units). Inițiativa, 
implementată la nivel central din anul 1998, este fundamentată pe ideea că pentru Australia educația 
civică și pentru cetățenie este imperios necesară. Astfel, statul a dezvoltat materiale curriculare și resurse 
de formare pentru pedagogi. Comisia electorală australiană în colaborare cu entitatea responsabilă de 
dezvoltare curriculară a elaborat o nouă resursa curriculară Regulile Democrației: resursă educațională 
electorală pe care o propune pentru utilizare în cadrul disciplinei Descoperind Democrația. 

În Regatul Norvegiei, Educația politică (Political education) se studiază în cadrul Disciplinelor sociale, în 
clasele a I-a – a X-a. Aceasta include trei domenii: Istorie, Geografie și Studii sociale, cu un total de 855 de 
ore. Curriculum norvegian are o abordare diferită a educației politice  care este centrată pe 4 elemente: 

• Primul e accentul moralist care are finalitatea de a forma voința cetățeanului de a respecta legea, de a 
achita taxele și a face serviciu militar;

• Al doilea vizează aspectul formal, definit de cunoștințe privind instituțiile statului;
• Al treilea definește educația politică ca formă a dezbaterii produselor media;
• A patra abordare presupune reducerea educației politice la diverse forme de participare a elevilor la 

nivel de școală și clasă103.
 
Un accent important este pus de pedagogi pe subiectul alegerilor propriu-zise, precum și de modul în care 
acestea sunt reflectate în mass-media. Abordarea sincronizată alegeri-media motivează elevii pentru analiză 
și implicare.

Regatul Suediei este țara cu tradiții în educație electorală. Încă în anul 1954 a fost implementat un Program 
național suedez de studii electorale (Swedish National Election Studies Program (SNES)) care este astăzi o 
rețea de profil înalt de cercetători la Departamentul de Științe Politice din Göteborg. Programul servește ca 
platformă de colaborare pentru cercetătorii suedezi și internaționali interesați de studii despre democrația 
electorală, democrația reprezentativă, formarea de opinii și comportamentul de vot. Acesta este un curs 
pentru studenți.

◊ La nivel formal, fiecare pedagog își asumă sarcina de consolidare la studenți a competențelor privind 
cultura democratică. În mod special Educația civică, Istoria, Geografia și Religia acordă o atenție 
deosebită valorilor democratice.

În Marea Britanie educația electorală se realizează integrat în cadrul disciplinei Cetățenie (Citizenship 
programmes of study: key stages 3 and 4), conținut curricular național care a fost publicat în anul 2013 și 
este obligatoriu pentru toți elevii/ elevele cu vârsta cuprinsă între 11și 16 ani.

◊ Pentru nivelul III elevii trebuie să cunoască date despre funcționarea Parlamentului, inclusiv votarea și 
alegerile, despre rolul partidelor politice. 

◊ Pentru nivelul IV elevii sunt pregătiți să cunoască diferitele sisteme electorale utilizate în și dincolo 
de Regatul Unit și care sunt acțiunile pe care ei le pot întreprinde în calitate de cetățeni/cetățene în 
procesele democratice și electorale pentru a influența deciziile la nivel local, la nivel național și nu 
numai104. 

4.4 Alte țări (Uniunea Australiei, Regatul 
Norvegiei, Regatul Suediei, Marea Britanie)
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105В. В. Небредовская, Правосознание и правовая культура 
молодых специалистов в странах Скандинавии. Санкт-
Петербургский государственный университет, 2012. https://age-
info.com (Accesat: 13.05.2021)

Cercetarea surselor care abordează subiectul culturii și educației electorale, a modelor regionale și 
internaționale existente, precum și analiza curricula actuală ne-a ajutat să înțelegem și să deducem că 
alfabetizarea juridică/electorală a tuturor participanților și participantelor la procesul electoral din Republica 
Moldova trebuie extinsă. Educarea acestora este asigurată preponderent de Centrul Instruire Continuă în 
Domeniul Electoral. Cu programe de informare electorală vine, în primul rând, Comisia Electorală Centrală, 
dar și unele asociații obștești precum Promo-LEX, CNTM, ADEPT și, desigur, mass-media. 

Programele educaționale tot mai variate și adaptate 
erei digitale sunt posibile cu suportul partenerilor 
de dezvoltare și a donatorilor. CICDE, începând din 
2015, are programe permanente, care nu depind de 
ciclul electoral. Aceste programe, inițiate în cadrul 
proiectelor PNUD, în parte au fost instituționalizate, 
asigurându-se astfel sustenabilitatea intervenției. 
Totuși programele de educație electorală au o 
acoperire geografică redusă. O practică bună în acest 
domeniu este utilizarea rețelelor existente. Începând 
cu anul 2018, CICDE utilizează rețeaua de biblioteci 
publice, pe de o parte, și rețeaua de școli, de pe altă 
parte, pentru a avea o acoperire geografică mai bună și 
pentru ca programele de educație electorală să ajungă 
mai aproape de fiecare beneficiar și beneficiară. Or, 
instruirea și educarea electorală trebuie să înceapă din 
școală și să continue în diferite contexte de învățare 
formală, informală și nonformală pe tot parcursul vieții, 
pentru ca alegătoarea și alegătorul moldovean să devină 
competenți pe termen lung. 

Un studiu electoral pentru tineri (Youth Electoral 
Study), realizat în perioada 2003-2010 de membrii 
rețelei internaționale de cunoștințe electorale (ACE 
Electoral Knowledge Network), a arătat că familia și 
instituțiile de învățământ joacă roluri independente, 
dar semnificative în dobândirea alfabetizării politice, 
în dezvoltarea conștientizării juridice și încurajează 
adoptarea unor alegeri electorale informate105.  

4. Concluzii și recomandări privind 
oportunitatea introducerii unui curs 
opțional 
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106 Opinie exprimată de tânărul profesor Andrei Zapșa în: Istoria și educația civică. Ce legătură au cu absenteismul tinerilor la alegeri. 
http://reper.md/2019/04/29/istoria-si-educatia-civica-ce-legatura-au-cu-absenteismul-tinerilor-la-alegeri (Accesat: 22.05.2020)
107 Participarea – element-cheie al democrației. 5 proiecte de cercetare în domeniul electoral. CICDE, Ch., 2019, p.28. 
108 Idem, Rolul organizațiilor societății civile în creșterea gradului de educație civică și participare electorală a cetățenilor, p.169.
109 Istoria și educația civică. Ce legătură au cu absenteismul tinerilor la alegeri .http://reper.md/2019/04/29/istoria-si-educatia-civica-
ce-legatura-au-cu-absenteismul-tinerilor-la-alegeri (Accesat: 22.05.2020)
110 Repere conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opționale. p. 6 https://mecc.gov.md/sites/default/files/repere_
conceptuale_privind_elaborarea_curricumului_la_disciplinele_optionale_0.pdf, (Accesat: 30.05.2021)

Sprijinind prin programe educaționale participarea civică informată, atentă și activă a tinerilor și tinerelor, 
extindem potențialul acestora de a construi democrația și de a fi reprezentați/reprezentante în procesele 
decizionale. Necesitatea acestor programe este argumentată de cercetările realizate la noi în ultimii ani. 
Ne referim la „Educația pentru cetățenie activă. Situația actuală și mecanismele de dezvoltare continuă 
a acesteia” (Promo-Lex, Chișinău, 2016, autori O.Gordilă-Bobeico și L.Pașcanean) și „Implicarea tinerilor 
pentru o schimbare socială pozitivă în Republica Moldova” (Centrul pentru Inovare Publică, România, 
2017, autori Ovidiu Voicu, Victoria Cojocariu). Una dintre concluziile autoarelor și autorilor este că școala 
(educația formală) nu formează competențe de implicare civică și cetățenie democratică, nici gândire 
critică. Studiile liceale contribuie insuficient la dezvoltarea conștiinței politice sau electorale a tinerilor/
tinerelor și consolidează mai degrabă sentimentul de apatie față de aceste manifestări ale responsabilității 
civice, consideră unele cadre didactice, elevi/eleve, masteranzi/masterande: „Tot de-aici vine și explicația 
acestui fenomen nociv. Cunoașterea istoriei și un spirit civic bine-format transformă în axiomă necesitatea 
participării la alegeri din ambele perspective, fie ca votant, fie în calitate de candidat. Pentru un trai mai 
bun este necesară asumarea responsabilității și înțelegerea faptului că odată cu puteri mari, vin inevitabil și 
responsabilități mai mari” 106.

Mesajele pe care le transmit, așadar, tot mai mulți decidenți educaționali, cercetători/cercetătoare, experți/
experte din societatea civilă, instituții abilitate cu desfășurarea și analiza alegerilor converg pe ideea 
construiri unui sistem pe mai multe niveluri de educație electorală, care ar trebui să devină un mecanism 
social ce influențează în mod eficient comportamentul electoral al cetățenilor/cetățenelor.

Masteranda Mihaela Borcoi, care a realizat în 2019 o cercetare despre Tinerii și politica - între dilema de 
participare sau absenteism, consideră că numărul de ore în domeniul educației și culturii electorale în cadrul 
sistemului național de învățământ trebuie să crească atât cantitativ, cât și calitativ. „Componenta electorală, 
teoretică și practică, trebuie să fie inclusă ca parte componentă a sistemului educațional formal, în timp ce 
cel nonformal trebuie să asigure posibilități de exersare necesare pentru formarea unui cetățean activ și 
conștient”107. 

Victor Solomon propune, la rândul său, dezvoltarea de programe în domeniul educației și culturii electorale 
în cadrul sistemului național de învățământ108.  „În clasele mari este necesar să se insiste mai mult pe aspecte 
care țin de opțiunea lor electorală foarte apropiată, în ideea de a ști unde le sunt drepturile, ce pot face, 
unde se pot adresa, de ce este important să meargă la vot”109, opinează Eugenia Negru, profesoară de 
educație civică și istorie la Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”.

Pornind de la premisa că „disciplina opţională este propusă la alegere elevilor, diferită de cele existente în 
trunchiul comun, care are drept scop aprofundarea, extinderea, integrarea şi inovarea cunoştinţelor elevului 
din unul sau mai multe domenii”110, considerăm imperios necesar oferirea oportunității elevelor și elevilor de 
a-și forma convingeri și atitudini civice conștiente, în raport cu multitudinea rolurilor sociale care le revin și 
spre asumarea cărora școala este obligată să-i pregătească într-un mod autentic. 

5.1. Argumente pentru un curs opțional
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111 Adaptat după materialele modulului Educație civică și informarea alegătorilor, BRIDGE 2017 AEC IDEA IFES UNEAD UNDP V3, 
https://www.bridge-project.org/ (Accesat 06.06.2021)

Analiza minuțioasă a curricula disciplinelor Educația moral-spirituală, Educația civică, Educația pentru 
societate a demonstrat o anumită discontinuitate între cele trei documente la capitolul formării culturii 
democratice a elevilor și elevelor. La ciclul primar, disciplina Educație moral-spirituală dezvoltă insuficient 
competențele necesare pentru formarea cetățeniei active și a comportamentelor civice în cheia școlii 
democratice și a sistemului de competențe pentru cultură democratică. Se constată lipsa unei coerențe 
a soclului curricular primar-gimnazial-liceal, întrucât la ciclul primar nu este valorificat cadrul de referință 
european, constituit din cele 20 de competențe pentru cultură democratică, cu atât mai mult elemente ale 
educației electorale sunt absente la această etapă. Prin urmare, recuperarea acestei lacune la nivelul ciclului 
gimnazial și liceal se impune.

La treapta gimnazială, curriculumul pentru disciplina Educaţie pentru societate contribuie la formarea culturii 
democratice, în general, dar este mai puţin direcţionat către cultura electorală. E relevant faptul că în noua 
generație de curriculum sunt prezente unităţi de conţinut care vizează direct procesul de organizare şi 
desfăşurare a alegerilor (ex.: ”Organizarea alegerilor în clasă/școală şi Votul tău contează”), dar nu sunt 
decât elemente sporadice și insuficiente pentru formarea educației electorale. Argumentarea necesității 
stringente se explică și prin faptul că, în clasa a IX-a, o etapă foarte importantă pentru elevele și elevii ciclului 
gimnazial, mulți  dintre aceștia/acestea aleg domeniul învățământului profesional tehnic, în care nu este 
obligatoriu studiată disciplina Educație pentru societate, iar acești elevi riscă să iasă din sistemul educațional 
fără un nivel suficient de competență în domeniul educației electorale. Ori, tocmai acest eșantion de tineri  
și tinerele sunt viitori alegători și viitoarele alegătoare.

De asemenea, la ciclul liceal, prezența unităților de conținut ”Deciziile modelează identitatea, Guvernarea 
democratică, Libertatea implică responsabilități, Participarea la democrație prin media” creează premise 
pentru formarea educației electorale, susținute de achizițiile solide la disciplina Istoria românilor și universală, 
însă nu se asigură o continuitate firească dintre aceste conținuturi și o parțială corelare a unităților de 
conținut dintre disciplinele din aria socioumană. Astfel, se impune o abordare sistemică în cadrul unui curs 
opțional care să valorifice, odată cu implementarea Curricula 2018, centrată pe Cadrul de referință european 
al celor 20 de competențe pentru cultură democratică, toate elementele utile și relevante, inclusiv cele care ar 
putea fi livrate de alte discipline opționale, precum Educație pentru Drepturile omului, Educație pentru media, 
Învățăm să vorbim argumentat.

Același lucru este accentuat prin analiza unor produse curriculare – manualele școlare, instrumentele de 
pe masa elevului/elevei și a cadrului didactic. Domeniul educației electorale este valorificat expres doar în 
manualul pentru clasele a X-a și a XI-a, și anume clasa a X-a, la unitatea de învățare Guvernarea democratică, 
prin: „Forme de guvernare”, „Mecanisme de reprezentare”, „Organizarea alegerilor” și „Votul cetățeanului 
contează” - teme foarte importante și necesare, prezentate într-o manieră puțin atractivă în redacția 
manualului propus. Din păcate, coerența formării acestor competențe este și ea discontinuă, deoarece 
în clasa a XI-a și a XII-a manualele și auxiliarele didactice se referă doar tangențial sau deloc la educația 
electorală. Trebuie de menționat ca relevante domeniului de educație electorală sunt cele două Ghiduri 
ale profesorului pentru disciplina Educație pentru societate, clasa a V-a și clasa a X-a. Acestea oferă suportul 
necesar cadrelor didactice la acest capitol prin maniera formativă de prezentare a conținutului, dar și prin 
demersul de implementare a metodologiei de evaluare prin descriptori.

Conform teoriei electorale internaționale, programele actuale de informare și formare electorală trebuie să 
acopere următoarele unități de conținut. A se compara primele trei coloane din tabel111. 
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Tematici Informare 
electorală

Educație
 electorală

Educație 
civică

Curricula 
națională

Democrație și totalitarism  •  •
Factori de decizie într-o 
democrație  •  •  •

Drepturile fundamentale ale  
omului

 •  •

Drepturile politice ale omului  •  •
Drepturile la participare 
(exprimarea opiniei, accesul la 
informație, asociere)

 •  •

Separarea puterilor în stat  •  •
Instituțiile statului  •  •
Organe elective  •  •
Responsabilizarea membrilor 
organelor elective 

 •

Sistem de partide  •  •
Valori democratice  •  •
Formele cetățeniei active  •  •  •
Voluntariat  •
Democrație electorală  •
Reprezentare  •  •  •
Guvernarea majorității și 
drepturile minorităților  •  •

Minorități etnice  •
Sisteme electorale  •  •
Alegeri  •  •
Referendum  •  •
Instituții de management 
electoral  •

Procedura de votare  •  •
Vot universal  •  •  •  •
Vot egal  •  •  •
Vot direct  •  •  •  •
Vot secret  •  •  •  •
Vot liber exprimat  •  •  •
Importanța votului  •  •  •
Părți interesate în alegeri  •
Integritatea alegerilor  •
Grupuri subreprezentate în 
alegeri  •

Dezvoltare comunitară   •
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Tematici Informare 
electorală

Educație
 electorală

Educație 
civică

Curricula 
națională

Probleme de mediu  •  •
Fenomenul corupției  •  •
Responsabilitatea civică  •  •
Pluralism de opinii  •  •
Mass-media în societatea 
democratică

 •  •

Surse de informare în alegeri

Sisteme de drept  •
Alfabetizare juridică  •  •
Egalitate și nediscriminare  •  •  •

Analiza curriculumului național (Educația moral-spirituală, Educația civică, Educația pentru societate) indică 
clar că o bună parte din conținuturile necesare pentru formarea competenței electorale a viitorilor electori 
și electoare lipsesc (a se vedea coloana a patra în comparație cu primele trei). Situația constatată poate fi 
schimbată prin două abordări:

1. Completarea curriculumului național existent cu unități de conținut relevante și necesare în devenirea 
alegătoarei/alegătorului conștient și competent în decizii și opțiuni;

2. Introducerea disciplinei opționale Educație electorală pentru tinerii și tinerele din treapta gimnazială 
și liceală, care va putea fi predată în clasa a VIII-a fie a X-a. Aceasta, în opinia noastră, precum și a 
autorității de management electoral, va contribui eficient la realizarea scopului de abilitare a acestora 
ca cetățeni/cetățene să participe mai eficient la procesele electorale și politice ale țării lor, precum și a 
următoarelor obiective:

consolidarea culturii juridice a viitorilor alegători și alegătoare;

asigurarea participării active și informate a acestora la campaniile electorale;

depășirea apatiei politice prin formarea unei poziții civice active;

combaterea absenteismului politic în rândul tinerilor și tinerelor;

independența în luarea deciziilor politice;

stimularea acestei categorii pentru determinarea viitorului țării lor; 

creșterea nivelului de încredere al tinerilor cetățeni și cetățene în sistemul electoral din 
Republica Moldova, instituția alegerilor și referendumurilor;

promovarea incluziunii sociale  prin exercitarea drepturilor cetățenești;

promovarea conștientizării de către elevi și eleve a învățării pe tot parcursul vieții în 
domeniul educației electorale ca necesitate de a fi cetățene/cetățeni informați și proactivi.

Educație electorală 

S T U D I U
67



112 Cadrul de Referință al Competențelor pentru Cultură democratică. Council of Europe Publishing/Éditions du Conseil de l’Europe, 
aprilie 2018, volumul III, p.122. 

Educarea electorală a elevelor/elevelor are o finalitate dublă. Pe de o parte, acestea/aceștia vor deveni 
cetățene/cetățeni și alegătoare/alegători implicați și informați atunci când vor atinge vârsta de vot. Pe de altă 
parte, admitem că părinții și familiile lor vor fi mai predispuși să meargă la alegeri urmare a implicării copiilor 
lor în programe de educație electorală.

„Democrația este complicată”, afirmă judicios experta în educație civică Greer Burroughs de la Fundația 
Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES). Adesea oamenii, mai ales într-o democrație de tranziție cum 
este și cea moldovenească, speră că totul se va schimba rapid, dar schimbarea necesită timp. Respectiv, 
oamenii trebuie să fie pregătiți pentru un angajament față de democrație, pentru a demonstra îmbunătățiri 
în timp. Acestea sunt câteva dintre atitudinile pe care trebuie să le dezvoltăm și noi la tineri/tinere încă din 
școală. Or, atunci când ei/ele nu sunt împuterniciți să-și exercite și să-și apere drepturile și responsabilitățile 
lor democratice sau ale altora, crește oportunitatea dezinformării, corupției și fraudei electorale, amplificând 
astfel potențialul pentru lideri/lidere de a întreprinde acțiuni nedemocratice, care amenință drepturile omului, 
stabilitatea și prosperitatea. 

Competența electorală a viitorului cetățean-votant și a viitoarei cetățene-votante se revendică, în special, din 
trei competențe, dintre cele 20 prevăzute în Cadrul de Referință al Competențelor pentru Cultură democratică. 
Ne referim la: cunoștințe și înțelegere critică referitoare la politică și legislație; spirit civic; responsabilitate112.
Acestea au scopul de a dezvolta competențele elevilor/elevelor pentru a-și exercita și apăra drepturile și 
responsabilitățile democratice în societate, a valoriza diversitatea și a juca un rol activ în viața democratică în 
vederea promovării și protejării democrației și statului de drept.

Competența electorală trebuie să fie definită în curriculum opțional Educație electorală de către conceptorii 
de program. Această definire trebuie formulată în contextul prevederilor Cadrului de referință al Curriculumului 
Național și a concepției disciplinelor din aria socioumană printr-o conectare logică a tuturor acestor elemente, 
evident prin prisma realităților social-politice, nivelului de cultură democratică și alfabetizare electorală 
specifice Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, definirea competenței electorale și a competențelor specifice 
acestui curs trebuie să comporte un pronunțat caracter național/local, lucru pe care l-am dedus din analiza 
practicilor internaționale și regionale. Fiecare țară decide asupra formatului de realizare a educației formale, 
nonformale și informale în funcție de mai mulți factori, inclusiv cei sociali sau geopolitici, precum și de nivelul 
de cultură politică a alegătorilor și alegătoarelor. 

5.2 Alte recomandări care ar asigura formarea 
unui electorat divers, activ și bine informat 

1. Revizuirea Acordului de colaborare între Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în 
Domeniul Electoral și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, semnat în anul 2019, sub aspectul lărgirii 
ariei de aplicabilitate a educației electorale a elevilor și elevelor în procesul educațional, cu accent pe 
învățământul general. 

2. Diversificarea ofertei de activități extrașcolare centrate pe educația electorală la nivelul instituțiilor 
de învățământ general, învățământ profesional tehnic și superior, precum și în cadrul instituțiilor de 
învățământ extrașcolar.
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106 Cadrul de Referință al Competențelor pentru Cultură democratică. Council of Europe Publishing/Éditions du Conseil de l’Europe, 
aprilie 2018, volumul III, p.122. 

3. Introducerea unui modul obligatoriu de educație electorală pentru toate treptele de școlarizare. Posibil 
o serie de activități de tipul „Săptămâna Electorală”. Eventual, ultima activitate în cadrul săptămânii ar 
putea fi alegerea în Consiliile de Elevi și Eleve.

4. Examinarea posibilității de a desfășura alegerile în Consiliile de Elevi și Eleve în aceeași zi la nivel 
național, similar cu organizarea scrutinelor naționale.

5. Transformarea Consiliilor de Elevi și Eleve din instituțiile de învățământ în mandatari ai competenței 
electorale.

6. Integrarea modulului de Drept electoral sau Practici electorale în aria disciplinelor pentru formare 
continuă a cadrelor didactice care predau Istoria românilor și universală, Educație civică și Educație 
pentru societate, precum și a cadrelor manageriale.

7. Introducerea cursului de Cultura electorală în statul democratic, Drept electoral sau Practici electorale ca 
disciplină obligatorie sau opțională în planurile de învățământ al facultăților relevante - juridice, științe 
politice, jurnalism, pedagogie, istorie, admnistrație publică.
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Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral este o instituție publică, creată de Comisia Electorală 
Centrală, în conformitate cu art. 27 din Codul Electoral, în scopul instruirii și calificării funcționarelor și 
funcționarilor electorali, precum și a altor subiecți implicați în procesul electoral și educația civică din 

Republica Moldova.

PNUD este organizația lideră a ONU care luptă pentru a pune capăt injustiției provocate de sărăcie, 
inegalități și schimbarea climei. Implicând o rețea extinsă de experți și parteneri din 170 țări, ajutăm 

comunitățile să beneficieze de soluţii integrate și durabile, pentru oameni și pentru planetă.

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) este principala agenție mondială de 
dezvoltare internațională și un actor de bază, care asigură rezultate în domeniul dezvoltării. USAID 

dirijează eforturile internaționale de dezvoltare și cele umanitare, pentru a salva vieți, a reduce sărăcia, a 
consolida guvernarea democratică și a ajuta oamenii să progreseze dincolo de asistență.

Studiul a fost realizat cu sprijinul generos al poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite 
pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova 

prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova. Conținutul acestei publicații este 
responsabilitatea exclusivă a autoarei și nu reflectă în mod neapărat opinia USAID sau cea a Guvernului 

Statelor Unite.
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