
Evenimentul zilei – 11 aprilie 2011 
Elevii români: s-au născut după 1989, dar apreciază comunismul. "Tinerii, expuşi informaţiilor 
negative" 
 
Tinerii români, care apar ca fiind intoleranţi şi homofobi, potrivit unui studiu realizat de 
Fundaţia Soros România, sunt expuşi mai mult informaţiilor negative, consideră Ovidiu Voicu, 
manager de programe la fundaţie şi coordonatorul studiului „Implicarea civică şi politică a 
tinerilor”. 
 
Din punctul lui de vedere, motivul pentru care peste o treime dintre elevi resping minorităţile 
este şi lipsa abilităţilor de gândire critică, pe care şcoala nu le dezvoltă. „Atitudinile astfel 
construite se propagă în grupul de prieteni - prin interacţiuni în spaţiul real sau în cel virtual - şi 
ajung să fie norma de grup. Ca de obicei, valorile grupului se adună la cel mai mic numitor 
comun, iar acesta cuprinde respingerea grupurilor sociale stigmatizate - romi, minorităţi 
sexuale”, explică Ovidiu Voicu. 

Mai mult, tinerii vin cu astfel de atitudini şi din familie, mai spune acesta. „Există o corelaţie 
pozitivă între un mediu şcolar deschis - caracterizat prin discuţie liberă, activităţi 
extracurriculare numeroase, participarea la acţiuni civice, dialog între profesor şi elevi etc. - şi 
atitudinea tolerantă a elevilor”, explică expertul. Însă, în cele mai multe dintre şcoli această 
schimbare către deschidere şi incluziune este abia la început, precizează acesta.  

38% dintre elevi apreciază comunismul  

În ciuda absenţei unor experienţe directe cu regimul comunist, mai mult de o treime (38%) 
dintre adolescenţii chestionaţi într-un studiu al Fundaţiei Soros cred că acesta a reprezentat o 
perioadă "mai bună" sau "mult mai bună" decât cea contemporană.  

În plus, cercetarea "Implicarea civică şi politică a tinerilor", realizată în urma chestionării a 6.000 
de elevi din 86 de şcoli din ţară mai arată că 43% dintre elevii de clasa a XII-a cred asta.  

De asemenea, 38% dintre adolescenţi cred că în sistemul public de sănătate lucrurile mergeau 
mai bine în perioada comunistă, în timp ce 33% cred că este mai bine astăzi.  

În plus, principalul plan de nemulţumire vizează capacitatea statului de a impune respectul 
pentru lege, 72% dintre adolescenţii „nemultumiţi” susţinând că rezultatele regimului actual 
sunt inferioare celor înregistrare de regimul comunist anterior.  

Mai mult, 57% dintre tinerii chestionaţi declară că situaţia este mai rea decât în perioada 
comunistă. Circa 47% dintre „nemulţumiţi” văd sistemul de învăţământ într-o situaţie mai 
proastă decât în urmă cu 20 de ani, iar 46% formulează opinii similare în legatură cu sitemul 
public de sănătate. 



Potrivit studiului, mai mult de 26% dintre adolescenţii intervievaţi declară că nu au abordat 
niciodată subiectul în şcoală. Rezultatul este cel puţin surprinzător în condiţiile în care perioada 
apare în mod explicit în curricula didactică la nivelul mai multor discipline. Puţin peste 12% 
dintre adolescenţi declară că au abordat subiectul deseori în discuţiile cu profesorii, 31% 
ocazional şi mai mult de 30% doar rareori.  

Fundatia Soros România, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 
Românesc şi Asociaţia Profesorilor de Istorie din România - CLIO organizează mâine, începând 
cu ora 10:00, dezbaterea „Istoria comunismului în educaţia românească”.  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/elevii-romani-s-au-nascut-dupa-1989-dar-apreciaza-
comunismul-926547.html  
 

Agerpres – 12 aprilie 2011 
Dezbaterea „Istoria comunismului în educaţia românească” 
 
Dezbatere cu tema 'Istoria comunismului in educatia romaneasca', organizata de Fundatia Soros 
Romania, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc si Asociatia 
Profesorilor de Istorie din Romania - CLIO. 
 

http://foto.agerpres.ro/index.php?i=5256175  
 
 
Ziarul de Bacau – 12 aprilie 2011 
Studiu: Elevii romani idealizeaza perioada comunista 

In ciuda absentei unor experiente directe cu regimul comunist, mai mult de o treime (38%) 
dintre adolescenti cred ca acesta a reprezentat o perioada mai buna decat cea contemporana, 
se arata in studiul „Implicarea civica si politica a tinerilor”, realizat de Fundatia Soros Romania 

38% dintre adolescenti cred ca in sistemul public de sanatate lucrurile mergeau mai bine in 
perioada comunista, in timp ce 33% cred ca este mai bine astazi. 

In studiu se arata ca principalul plan de nemultumire vizeaza capacitatea statului de a impune 
respectulul pentru lege, 72% dintre adolescentii care se declara „nemultumiti” sustinand ca 
rezultatele regimului actual sunt inferioare celor inregistrate de regimul comunist anterior. 

57% dintre tinerii chestionati declara ca situatia este mai rea decat in perioada comunista. Circa 
47% dintre „nemultumiti” vad sistemul de invatamant intr-o situatie mai proasta decat in urma 
cu douazeci de ani, iar 46% formuleaza opinii similare in legatura cu sistemul public de 
sanatate. 

Comunismul apare semnificativ mai rar in discutiile adolescentilor cu profesorii. Mai mult de 
26% dintre adolescenti intervievati declara ca nu au abordat niciodata subiectul in scoala. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/elevii-romani-s-au-nascut-dupa-1989-dar-apreciaza-comunismul-926547.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/elevii-romani-s-au-nascut-dupa-1989-dar-apreciaza-comunismul-926547.html
http://foto.agerpres.ro/index.php?i=5256175


Rezultatul este cel putin surprizator in conditiile in care problematica comunismului apare in 
mod explicit in curricula didactica la nivelul mai multor discipline. 

„In ceea ce priveste respectul fata de lege 65,5% dintre tineri spun că perioada comunistă era 
mai bună”, spune Andrei Gheorghita, unul dintre autorii studiului. In plus acesta a mentionat in 
cadrul dezbaterii ca „41% dintre profesori sunt perceputi de catre elevi ca fiind nostalgici ai 
perioadei comuniste” 

“Aproape jumatate dintre adolescentii romani, nascuti si crescuţi dupa caderea regimului 
comunist, cred ca perioada comunista a fost mai buna decat cea actuala. Doua treimi spun ca in 
timpul comunismului era mai bine in ceea ce priveste respectul fata de lege. Ne referim la 
aceeasi tineri care se arata nemultumiti si neincrezatori in democratie si economie de piata şi 
care nu resping ideea unui lider autoritar. Cercetare Fundatiei Soros ne arata ca intr-o masura 
destul de mare, societatea romaneasca esueaza in efortul deliberat de a transmite informatii si 
atitudini despre regimul totalitar comunist, asa cum a fost el. Societatea romaneasca si in 
primul rand cea mai tanara generatie uita raul comunist pentru a face loc amintirii unei utopii. 
Uitarea poate lasa generatia urmatoare prada unui demagog abil ce poate specula aceasta 
utopie. De aici plecam cu dezbaterea despre istoria comunismului in educatia romaneasca si 
incercam sa gasim un raspuns la intrebarea cum facem sa evitam greselile trecutului.” a 
declarat coordonatorul cercetarii, Ovidiu Voicu. 

45% dintre tinerii romani nu stiu sa raspunda la intrebarea: “A fost instaurarea comunismului 
un lucru bun sau rau?” spune Raluca Grosescu, Institutul pentru Investigarea Crimelor 
Comunismului si Memoria Exilului Romanesc. 

Dezbaterea „Istoria Comunismului in Educatia Romaneasca” a avut loc astazi, 12 aprilie, si a fost 
organizata de Fundatia Soros in parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, alaturi de Asociatia Profesorilor de Istorie din 
Romania-CLIO. 

http://www.ziaruldebacau.ro/ziarul/2011/04/12/studiu-elevii-romani-idealizeaza-perioada-
comunista.html  

 
Ziua de Constanţa – 12 aprilie 2011 
Trecutul comunist in constiinta adolescentilor 
 

In ciuda absentei unor experiente directe cu regimul comunist, mai mult de o treime (38%) 
dintre adolescenti cred ca acesta a reprezentat o perioada mai buna decat cea contemporana, 
se arata in studiul „Implicarea civica si politica a tinerilor", realizat de Fundatia Soros Romania.  

38% dintre adolescenti cred ca in sistemul public de sanatate lucrurile mergeau mai bine in 
perioada comunista, in timp ce 33% cred ca este mai bine astazi.  

http://www.ziaruldebacau.ro/ziarul/2011/04/12/studiu-elevii-romani-idealizeaza-perioada-comunista.html
http://www.ziaruldebacau.ro/ziarul/2011/04/12/studiu-elevii-romani-idealizeaza-perioada-comunista.html


In studiu se arata ca principalul plan de nemultumire vizeaza capacitatea statului de a impune 
respectulul pentru lege, 72% dintre adolescentii care se declara „nemultumiti" sustinand ca 
rezultatele regimului actual sunt inferioare celor inregistrate de regimul comunist anterior.  

57% dintre tinerii chestionati declara ca situatia este mai rea decat in perioada comunista. Circa 
47% dintre „nemultumiti" vad sistemul de invatamant intr-o situatie mai proasta decat in urma 
cu douazeci de ani, iar 46% formuleaza opinii similare in legatura cu sistemul public de 
sanatate.  

Comunismul apare semnificativ mai rar in discutiile adolescentilor cu profesorii. Mai mult de 
26% dintre adolescenti intervievati declara ca nu au abordat niciodata subiectul in scoala. 
Rezultatul este cel putin surprizator in conditiile in care problematica comunismului apare in 
mod explicit in curricula didactica la nivelul mai multor discipline.  

„In ceea ce priveste respectul fata de lege 65,5% dintre tineri spun că perioada comunistă era 
mai bună", spune Andrei Gheorghita, unul dintre autorii studiului. In plus acesta a mentionat in 
cadrul dezbaterii ca „41% dintre profesori sunt perceputi de catre elevi ca fiind nostalgici ai 
perioadei comuniste"  

"Aproape jumatate dintre adolescentii romani, nascuti si crescuţi dupa caderea regimului 
comunist, cred ca perioada comunista a fost mai buna decat cea actuala. Doua treimi spun ca in 
timpul comunismului era mai bine in ceea ce priveste respectul fata de lege. Ne referim la 
aceeasi tineri care se arata nemultumiti si neincrezatori in democratie si economie de piata şi 
care nu resping ideea unui lider autoritar. Cercetare Fundatiei Soros ne arata ca intr-o masura 
destul de mare, societatea romaneasca esueaza in efortul deliberat de a transmite informatii si 
atitudini despre regimul totalitar comunist, asa cum a fost el. Societatea romaneasca si in 
primul rand cea mai tanara generatie uita raul comunist pentru a face loc amintirii unei utopii. 
Uitarea poate lasa generatia urmatoare prada unui demagog abil ce poate specula aceasta 
utopie. De aici plecam cu dezbaterea despre istoria comunismului in educatia romaneasca si 
incercam sa gasim un raspuns la intrebarea cum facem sa evitam greselile trecutului." a 
declarat coordonatorul cercetarii, Ovidiu Voicu.  

45% dintre tinerii romani nu stiu sa raspunda la intrebarea: "A fost instaurarea comunismului 
un lucru bun sau rau?" spune Raluca Grosescu, Institutul pentru Investigarea Crimelor 
Comunismului si Memoria Exilului Romanesc.  

Dezbaterea „Istoria Comunismului in Educatia Romaneasca" a avut loc astazi, 12 aprilie, si a fost 
organizata de Fundatia Soros in parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, alaturi de Asociatia Profesorilor de Istorie din 
Romania-CLIO.  

http://www.ziuaconstanta.ro/rubrici/fundatii---comunicate/trecutul-comunist-in-constiinta-
adolescentilor-22400.html  

http://www.ziuaconstanta.ro/rubrici/fundatii---comunicate/trecutul-comunist-in-constiinta-adolescentilor-22400.html
http://www.ziuaconstanta.ro/rubrici/fundatii---comunicate/trecutul-comunist-in-constiinta-adolescentilor-22400.html

