
Adevarul – 18 august 2010 
Raluca Grosescu a adus studiul comunismului în şcoli 
 
Proiectul educaţional coordonat de Raluca Grosescu, O istorie a comunismului în România, prin 
care s-a introdus în şcoli cursul opţional despre regimul totalitar, a câştigat locul I la competiţia 
Gala Premiilor în Educaţie. 

Din cauza atenţiei foarte mici pe care o avea studierea comunismului în şcoli în România anului 
2006, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a propus crearea unui manual de liceu 
despre istoria regimului totalitar din ţara noastră. 

„Comunismul este o etapă importantă din istorie, la fel ca Evul Mediu, Antichitatea şi, în 
consecinţă, trebuie studiat în şcoli”, a spus Raluca Grosescu, reprezentantul Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului. 

Raluca a adăugat că societatea actuală este încă foarte marcată de lucrurile sedimentate în 
perioada comunismului, precum neîncrederea în instituţiile statului sau neparticiparea la viaţa 
publică.  

Comunismul „science fiction” 

Pentru Raluca, recuperarea trecutului înseamnă însă şi un efort suplimentar de a identifica felul 
în care trecutul defineşte prezentul. „Studiezi comunismul ca să ştii ce trebuie să elimini. Nu ai 
cum să renunţi la poverile trecutului fără să ştii contextul în care acestea au apărut”, a mai spus 
tânăra.  

Proiectul despre comunism în care Raluca Grosescu a pus mult suflet a debutat în 2007 şi a 
cuprins cursuri, concursuri de eseuri, de artă grafică şi un manual de liceu.  

Manualul al cărui coautor este chiar ea abordează teme precum Distrugerea societăţii civile, 
Monopolul ideologic, economia, viaţa cotidiană, rezistenţa şi disidenţa în timpul regimului. 
Acesta este însoţit de un DVD, intitulat O zi la Televiziunea Română în 1988, cu emisiuni 
difuzate în cele două ore de program de postul public. 

„Pentru liceeni pare un adevărat science fiction ceea ce învaţă la orele opţionale despre 
comunism. Unii se prăbuşesc de râs, li se pare de neînţeles, pentru că se raportează la 
societatea în care trăiesc. Sunt cu toţii conştienţi însă de răul pe care l-a presupus această 
perioadă”, a mai spus Raluca. 

Astfel, nu mai puţin de 2.000 de elevi au optat, în anul şcolar 2008-2009, pentru cursul opţional 
“O istorie a comunismului în România”, şi 3.500 în anul şcolar 2009-2010. 

Cursuri de formare pentru profesori 



Unul dintre părţile proiectului este Şcoala de vară de la Sâmbăta de Sus, unde au participat zeci 
de elevi  implicaţi în concursurile de eseuri şi desene ale institutului, precum „Elev în 
comunism” sau „Ce înseamnă comunismul în România”.  

De asemenea, sute de profesori care le predau elevilor de liceu cursul opţional despre 
comunism au beneficiat de pregătire. De anul trecut, proiectul O istorie a comunismului în 
România este finanţat de Comisia Europeană. 

Profil: 

Data naşterii: 5 decembrie 1977, Bucureşti 

Studii: Doctor in Ştiinte Politice, Universitatea Paris X Nanterre, 2010, a absolvit un master în 
Ştiinte Politice, Universitatea Marne la Valée, Paris, în 2002 şi Facultatea de Jurnalism şi 
Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti, în 2001 

Experienţă: Director Departament Politici Publice si Parteneriate, Institutul de  Investigare a 
Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER)- martie 2010- prezent. 
Coordonator Departament Documentare şi Cercetare, Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului din România, 2006-2010. Membru al comitetului de redacţie al revistei La 
Nouvelle Alternative, 2005 - prezent. Jurnalist la Radio France Internationale, Paris, 2002 – 2004 
 
Întrebări şi răspunsuri? 

-Ce alte prgrame intenţionaţi să realizaţi? 

 -Anul acesta vom investi într-un portal cu surse video, cu fotografii şi text despre comunism 
pentru elevi”, a spus Raluca.  

-În ce proiecte veţi investi cei 10.000 de euro câştigaţi la competiţia organizată de Fundaţia 
„Dinu Patriciu”? 

-„În special în cursuri de formare cu profesorii de istorie”, a mai spus tânăra.  

http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/Raluca_Grosescu_a_adus_studiul_comunismului_in_
scoli_0_319168201.html  

 
Ultima oră – 1 septembrie 2010 
Cursuri de perfecţionare în domeniul istoriei comunismului românesc 

În perioada Septembrie – Noiembrie 2010, IICCMER, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, Fundaţia Dinu Patriciu şi Fundaţia Konrad Adenauer, 

http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/Raluca_Grosescu_a_adus_studiul_comunismului_in_scoli_0_319168201.html
http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/Raluca_Grosescu_a_adus_studiul_comunismului_in_scoli_0_319168201.html


organizează cursuri de perfecţionare pentru 100 profesori de istorie din ciclul secundar de 
învăţământ pe tema O istorie a comunismului din România. 

Prin aceste cursuri, IICCMER îşi propune să amelioreze metodologia specifică de predare a 
istoriei regimurilor totalitare şi, în particular, a istoriei comunismului românesc. De asemenea, 
scopul unui astfel de demers este încurajarea predării istoriei regimului comunist din România 
şi menţinerea vie a dezbaterii asupra consecinţelor celor patru decenii de dictatură comunistă 
în Europa de Est. 

Cursurile se adresează profesorilor de istorie din judeţele Tulcea, Brăila, Călăraşi, Galaţi 
(Murighiol 3-4 septembrie 2010) ; Bucureşti şi Ilfov (Bucureşti 24-25 septembrie 2010) ; Vâlcea, 
Alba şi Sibiu (Sibiu 15-16 octombrie 2010) ; Covasna şi Harghita (Sovata 12-13 noiembrie 2010). 

Începând cu anul 2008, IICCMER a organizat cursuri similare în diverse judeţe ale României 
(Timişoara, Constanţa, Cluj, Braşov etc.) la care au participat în total 260 de profesori de istorie.  

De asemenea, după introducerea în licee, în septembrie 2008, a cursului opţional O istorie a 
comunismului din România şi publicarea de către IICCMER a manualului cu acelaşi titlu, 1750 de 
elevi din 65 de licee din întreaga ţară au optat în anul şcolar 2008 – 2009 pentru cursul opţional 
mai sus menţionat. În anul şcolar 2009 – 2010, numărul elevilor s-a dublat, 3500 de elevi din 
108 licee urmând acest curs. 

Proiectul IICCMER O istorie a comunismului din România, care a cuprins concursuri pentru elevi 
pe teme legate de istoria şi memoria comunismului, editarea unui manual de liceu şi 
organizarea de cursuri de perfecţionare cu profesori de istorie pe aceeaşi temă, a câştigat anul 
trecut Premiul I pentru cel mai bun proiect educaţional al anului, în cadrul Galei Premiilor în 
Educaţie organizate de Fundaţia Dinu Patriciu.  

http://www.ultima-ora.ro/2010/09/cursuri-de-perfectionare-in-domeniul-istoriei-
comunismului-romanesc/  
 
 
Flacăra Iaşului - 2 septembrie 2010 
Cursuri de perfectionare in istoria comunismului romanesc pentru 100 de profesori 

In perioada septembrie - noiembrie 2010, IICCMER, in colaborare cu Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si Sportului, Fundatia Dinu Patriciu si Fundatia Konrad Adenauer, 
organizeaza cursuri de perfectionare pentru 100 profesori de istorie din ciclul secundar de 
invatamant pe tema „O istorie a comunismului din Romania". Prin aceste cursuri, IICCMER isi 
propune sa amelioreze metodologia specifica de predare a istoriei regimurilor totalitare si, in 
particular, a istoriei comunismului romanesc. De asemenea, scopul unui astfel de demers este 
incurajarea predarii istoriei regimului comunist din Romania si mentinerea vie a dezbaterii 
asupra consecintelor celor patru decenii de dictatura comunista in Europa de Est.  

http://www.ultima-ora.ro/2010/09/cursuri-de-perfectionare-in-domeniul-istoriei-comunismului-romanesc/
http://www.ultima-ora.ro/2010/09/cursuri-de-perfectionare-in-domeniul-istoriei-comunismului-romanesc/


Cursurile se adreseaza profesorilor de istorie din judetele Tulcea, Braila, Calarasi, Galati 
(Murighiol 3-4 septembrie 2010) ; Bucuresti si Ilfov (Bucuresti 24-25 septembrie 2010) ; Valcea, 
Alba si Sibiu (Sibiu 15-16 octombrie 2010) ; Covasna si Harghita (Sovata 12-13 noiembrie 2010).  

Incepand cu anul 2008, IICCMER a organizat cursuri similare in diverse judete ale Romaniei 
(Timisoara, Constanta, Cluj, Brasov etc.) la care au participat in total 260 de profesori de istorie.   

De asemenea, dupa introducerea in licee, in septembrie 2008, a cursului optional „O istorie a 
comunismului din Romania" si publicarea de catre IICCMER a manualului cu acelasi titlu, 1750 
de elevi din 65 de licee din intreaga tara au optat in anul scolar 2008 - 2009 pentru cursul 
optional mai sus mentionat. In anul scolar 2009 - 2010, numarul elevilor s-a dublat, 3500 de 
elevi din 108 licee urmand acest curs.  

Proiectul IICCMER „O istorie a comunismului din Romania", care a cuprins concursuri pentru 
elevi pe teme legate de istoria si memoria comunismului, editarea unui manual de liceu si 
organizarea de cursuri de perfectionare cu profesori de istorie pe aceeasi tema, a castigat anul 
trecut Premiul I pentru cel mai bun proiect educational al anului, in cadrul Galei Premiilor in 
Educatie organizate de Fundatia Dinu Patriciu.  

http://flacarais.ro/cms/site/f_is/news/cursuri_de_perfectionare_in_istoria_comunismului_rom
anesc_pentru_100_de_profesori_40151.html  
 
 
Cluj-AM – 4 septembrie 2010 
Istoria comunismului pentru profesori 

În perioada septembrie – noiembrie 2010, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi 
Memoriei Exilului Românesc (IICCMER), în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Fundaţia Dinu Patriciu şi Fundaţia Konrad Adenauer, organizează cursuri 
de perfecţionare pentru 100 profesori de istorie din invăţământul preuniversitar pe tema „O 
istorie a comunismului din România” se arata într-un comunicat de presă al amintitei instituţii. 

Prin aceste cursuri, IICCMER îşi propune să amelioreze metodologia specifică de predare a 
istoriei regimurilor totalitare şi, în particular, a istoriei comunismului românesc. De asemenea, 
scopul unui astfel de demers este încurajarea predării istoriei regimului comunist din România 
şi menţinerea vie a dezbaterii asupra consecinţelor celor patru decenii de dictatură comunistă 
în Europa de Est. 

Cursurile se adresează profesorilor de istorie din judeţele Tulcea, Brăila, Călăraşi, Galaţi 
(Murighiol 3-4 septembrie 2010); Bucureşti şi Ilfov (Bucureşti 24-25 septembrie 2010); Vâlcea, 
Alba şi Sibiu (Sibiu 15-16 octombrie 2010); Covasna şi Harghita (Sovata 12-13 noiembrie 2010). 

Începând cu anul 2008, IICCMER a organizat cursuri similare în diverse judeţe ale României 
(Timişoara, Constanţa, Cluj, Braşov etc.) la care au participat în total 260 de profesori de istorie. 

http://flacarais.ro/cms/site/f_is/news/cursuri_de_perfectionare_in_istoria_comunismului_romanesc_pentru_100_de_profesori_40151.html
http://flacarais.ro/cms/site/f_is/news/cursuri_de_perfectionare_in_istoria_comunismului_romanesc_pentru_100_de_profesori_40151.html


De asemenea, după introducerea în licee, în septembrie 2008, a cursului opţional „O istorie a 
comunismului din România” şi publicarea de către IICCMER a manualului cu acelaşi titlu, 1750 
de elevi din 65 de licee din întreaga ţară au optat în anul şcolar 2008 – 2009 pentru cursul 
opţional mai sus menţionat. În anul şcolar 2009 – 2010, numărul elevilor s-a dublat, 3500 de 
elevi din 108 licee urmând acest curs. 

Proiectul IICCMER „O istorie a comunismului din România”, care a cuprins concursuri pentru 
elevi pe teme legate de istoria şi memoria comunismului, editarea unui manual de liceu şi 
organizarea de cursuri de perfecţionare cu profesori de istorie pe aceeaşi temă, a câştigat anul 
trecut Premiul I pentru cel mai bun proiect educaţional al anului, în cadrul Galei Premiilor în 
Educaţie organizate de Fundaţia Dinu Patriciu, informeaza site-ul ICCMER. 

http://cluj-am.ro/?p=11551  
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