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ÎN ATENTIA TUTUROR UNITĂTILOR DE ÎNV ĂTĂMÂNT DIN JUDET . ' ' ' 

MĂSURI PRIVIND REMIGRA ŢIA COPIILOR ROMÂNI 

Ca urmare a solicitării MECTS, vă transmitem o sinteză a măsurilor care se 
impun în vederea facilitării integrării în mediul şcolar a elevilor care fac parte din 
grupul-ţintă. 

Vă rugăm să stabiliţi un plan de măsuri în conformitate cu propunerile 
prezentate în anexă. 

Inspectori şcolari de :~iAalitate, 

Praf. Anca PRICINA 'efA
Praf. Florenţa CURELW 



DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE 
PE TOT PAR CURSUL VIEŢII 

MĂSURI PRIVIND REMIGRAŢIA COPIILOR ROMÂNI 

1. La nivelul şcolii: 

1 ~Ib~~~E:~~~ 
CERCETĂRII 

j TINERETULUI 1 ŞISPORTULUI 

- Aplicarea art. 69 din Regulamentul de orgamzare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar; 
- Demersuri legale privind echivalarea studiilor şi încadrarea elevilor în sistemul de învăţământ 
românesc şi la nivelul corespunzător experienţei lor şcolare (acţiune realizată în colaborare cu 
compartimentul reţea şcolară de la inspectoratul şcolar), conform normelor metodologice în vigoare; -
întocmirea şi înaintarea promptă către CNRED a dosarelor de echivalare a studiilor făcute în 
străinătate; 

- Organizarea examenelor de diferenţe la disciplinele din planul-cadru; 
- Organizarea în şcoli de cursuri intensive gratuite de limba română pentru elevii reveniţi în ţară şi care 
nu stăpânesc bine limba română; cursurile vor avea în vedere aducerea acestora la Nivelul Prag în 
competenţa de comunicare în limba română, pentru a facilita înţelegerea la toate disciplinele de studiu 
şi succesul şcolar, având în vedere faptul că limba română este şi limbă de şcolarizare pentru 
majoritatea elevilor din România; 
- Colaborarea cu Consiliul Local, Poliţia Locală, Jandarmeria, pentru situaţiile de frecvenţă fluctuantă 
sau de abandon vizând acest grup-ţintă; 
- Întocmirea unor programe speciale, la nivelul unităţilor şcolare, privind evidenţa copiilor care nu se 
află în grija familiei, respectiv a unuia dintre părinţi, pe perioada absenţei părinţilor din ţară, precum si 
monitorizarea, din partea consilierilor şcolari, a tuturor situaţiilor în care copiii provin din familii în 
care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate, pentru a putea interveni în orice situaţie. 
- Stabilirea unor parteneriate cu instituţii şcolare din ţara de adopţie şi încurajarea elevilor în vederea 
comunicării cu foştii colegi /prieteni , prin reţele de socializare; 
- Asigurarea unui mediu şcolar incluziv, deschis, pentru integrarea în colectiv şi în şcoală; 
- Organizarea unor proiecte, activitatea fiind centrată pe munca în echipă, pentru a facilita integrarea 
copiilor reveniţi în unitatea şcolară; 
-Desfăşurarea de activităţi la care să fie antrenaţi atât copiii, cât şi părinţii acestora. 

2. Activităţi destinate adulţilor (pădnţi, profesori): 
- Aplicarea unor chestionare din care să rezulte aşteptările pe care le au aceşti elevi de la şcoala în care 
sunt înscrişi, precum şi problemele cu care ei se confruntă; 
- Consilierea psihologică a părinţilor în vederea adoptării de către aceştia a unei conduite adecvate 
privind acordarea de sprijin copiilor pentru obţinerea performanţei şcolare în România; 
- Implicarea comitetului de părinţi din şcoală în vederea elaborării de strategii adecvate şi personalizate 
pentru asigurarea unei inserţii corecte şi rapide a copiilor în noile colective şcolare; 
-Implicarea mediatorilor şcolari în informarea familiilor care solicită reînmatricularea copiilor; 
- Informarea familiei cu privire posibilitatea de continuare a studiilor, în conformitate cu răspunsul 
MECTS referitor la echivalarea studiilor; 
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- Activităţi specifice dirigintelui clasei privind identificarea problemelor de adaptare a copiilor la 
mediul şcolar şi la colectivul clasei, cât şi la specificul sistemului educaţional românesc, pentru a evita 
insuccesul şcolar; 
- Consultanţă de specialitate şi metodică acordată cadrelor didactice, în vederea tratării diferenţiate 
adaptate nevoilor educaţionale ale acestor elevi, prin cursuri de formare derulate la nivelul cercurilor 
metodice şi prin CCD; 
- Activităţi de cunoaştere de către cadrele didactice a sistemelor de învăţământ europene, în special a 
celor din ţările în care elevii au învăţat o perioadă de timp, în vederea adoptării unor strategii 
integratoare adecvate şi compatibile cu nivelul de bază al competenţelor deţinute de cei şcolarizaţi o 
perioadă de timp în alte sisteme de educaţie; 
- Elaborarea unor planuri comune de acţiune de către colectivele didactice ale claselor în componenţa 
cărora sunt elevi din grupul-ţintă; 
- Păstrarea legăturii permanente cu familia, indiferent dacă aceasta este în ţară sau în străinătate, sau cu 
tutorele legal, în vederea informării cu privire la evoluţia copilului; 
- Monitorizarea evoluţiei elevilor care fac parte din aceste grupuri-ţintă ( dobândirea de competente 
specifice disciplinelor din curriculum şi acomodarea cu noul mediu şcolar); 
- Utilizarea strategiilor de diferenţiere şi individualizare în activitatea de predare-învăţare-evaluare; 
- Propunerea de teme diferenţiate, adaptate ca volum şi ca grad de dificultate, care să stimuleze elevii şi 
să înlesnească învăţarea; 

- Organizarea colectivelor de elevi în echipe/ perechi pentru încurajarea interacţiunilor verbale ale 
acestor elevi; 
- Derularea de programe de consiliere psihopedagogică pentru ameliorarea eventualelor probleme 
emoţionale şi a celor legate de diminuarea stimei şi respectului de sine, ca rezultat al schimbărilor 
intervenite în viaţa elevilor din grupul-ţintă, a eventualelor inechităţi trăite de aceştia anterior; 
-Evaluarea periodică a nivelului cunoştinţelor şi deprinderilor de comunicare în limba română, precum 
şi al competenţelor dobândite de elevi la celelalte discipline de studiu, la intervale de timp personalizate 
în funcţie de ritmul individual al elevului; 
- Elaborarea de materiale auxiliare destinate acestor elevi, avizate de MECTS, în vederea utilizării în 
activitatea didactică specifică; 
- Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare destinate punerii în valoare a competenţelor individuale şi 
pentru asigurarea integrării acestora în mediul şcolar românesc; 
- Consilierea părinţilor care pleacă la lucru în străinătate, privind drepturile şi obligaţiile ce le revin şi 
importanţa menţinerii legăturilor personale cu copiii care rămân în ţară. Pentru responsabilizarea 
părinţilor care nu locuiesc cu copiii lor, se impune consilierea nu doar a părintelui rămas în ţară, ci şi a 
persoanelor în grija cărora rămâne copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 
- Adecvarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de instruire la nivelul particularităţilor psiho
intelectuale ale elevilor remigranţi, prin conceperea, proiectarea şi elaborarea instrumentelor potrivite 
pentru diferenţierea, până la individualizare, a activităţilor de predare-învăţare-evaluare; 
- Asigurarea unui climat stimulativ pentru instruirea elevilor remigranţi, prin realizarea unei comunicări 
eficiente, de tip empatie, între profesor şi elevi, dublată de comunicarea elev-elev, în cadrul activităţilor 
de învăţare în pereche/pe grupe; 
- Dozarea corespunzătoare a conţinuturilor de instruire în cadrul orelor şi monitorizarea continuă a 
înţelegerii acestora, prin observarea sistematică a ritmului de lucru, prin explicaţii suplimentare, prin 
accesibilizarea informaţiei la nivelul competenţelor probate de elevi; 
- Elaborarea şi utilizarea la lecţii a materialelor didactice suport, în vederea asigurării condiţiilor pentru 
comprehensiunea şi asimilarea activă a conţinutului ştiinţific; 
-Valorificarea stilurilor individuale de învăţare, prin apelul permanent la principiul egalităţii şanselor 
la instruire; 
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- Dozarea corespunzătoare a volumului sarcinilor de lucru pentru acasă, cu respectarea bugetului de 
timp, a nivelului de competenţe lingvistice şi a principiului individualizării pentru elevii cu nevoi 
speciale; 
- Aplicarea ştiinţifică a formelor, instrumentelor şi modalităţilor de evaluare, în vederea asigurării 
progresului şcolar şi a creşterii motivaţiei pentru studiul limbii şi literaturii române, prin crearea unui 
climat stimulativ, de încredere în propriile capacităţi ale elevilor; 
- Cuprinderea, în portofoliu! profesorului, a propriului plan de măsuri remediale, în vederea măsurării 
e:>~acte a progresului şcolar, a cuantificării ştiinţifice a rezultatelor instruirii curente, de parcurs şi finale; 
- Intocmirea catalogului individual de evaluare/notare, înregistrarea observaţiilor sistematice în fişa de 
observare a elevilor, pentru flexibilizarea demersului didactic, în funcţie de feed-back-ul obţinut. 
- Identificarea stilurilor personale de învăţare, cu scopul proiectării unor strategii adaptate nevoilor 
educaţionale ale copiilor care întâmpină dificultăţi în învăţare. 
- Abordarea interculturală a elementelor de cultură tradiţională prin raportarea la arhetip; 

3. Activităţi destinate elevilor: 
- Informarea cu privire la sistemul educaţional din România; 
- Organizarea de activităţi remediale şi asigurarea posibilităţii participării la ore suplimentare de 
pregătire recuperatorie; 
- Învăţarea în cadrul şcolii a limbii române de către elevii care s-au născut în ţara de adopţie şi 
organizarea unor activităţi în şcoală şi în afara şcolii, cu elevii colectivelor din care fac parte, în vederea 
socializării rapide şi a învăţării limbii române, prin conversaţie; 
-Realizarea unor programe speciale extracurriculare în regim intensiv, adaptate la nevoile de învăţare 1 
de comunicare în limba română a fiecărui elev, la solicitarea părinţilor; 
- Asigurarea de asistenţă psihopedagogică prin intermediul consilierilor şcolari, în vederea depăşirii 
factorilor inhibatori, a prevenirii dificultăţilor emoţionale, comportamentale, de atenţie sau de 
relaţionare, a minimizării impactului şocului cultural asociat remigraţiei; 
- Derularea unor activităţi interculturale în care să fie valorificată şi experienţa acestor copii, pentru a 
facilita relaţionarea; 
-Organizarea unor activităţi remediale prin programe after-school; 
- Adaptarea programei de limba şi literatura română, mai ales pentru elevii care s-au născut în ţara de 
adopţie şi au crescut într-un alt mediu lingvistic, în vederea învăţării eficiente a comunicării; 
-Asigurarea unui climat atractiv şi afectiv, motivant pentru învăţare şi pentru stimularea elevului; 
- Elaborarea şi derularea unor programe de consiliere psihopedagogică individualizată, care să 
stimuleze nevoia de autocunoaştere şi dezvoltare personală, ameliorarea imaginii de sine prin creşterea 
stimei de sine, înlăturarea barierelor în comunicarea cu colegii, creşterea nevoii de coeziune socială; 
- Valorificarea experienţei lor şcolare dintr-un unui alt sistem de învăţământ, în cadrul orelor de 
dirigenţie sau în cadrul activităţilor extracurriculare, pentru a determina creşterea încrederii în sine şi 
pentru a consolida motivaţia pentru performanţă în aceste domenii; 
- Cunoaşterea valorilor autohtone şi naţionale pentru a conştientiza apartenenţa la o colectivitate; 
- Creşterea nivelului de implicare a copilului în luarea deciziilor care îl privesc, atât în familie, cât şi în 
societate în general, precum şi în sesizarea încălcării drepturilor sale; 
- Implicarea elevilor în activităţi de voluntariat ale unor ONG care acţionează în mai multe state 
europene şi în activităţi ale unor cercuri care se desraşoară într-o limbă străină; 
- Consilierea logopedică si psihopedagogică în vederea adaptării acestor elevi /a asigurării unei 
integrări optime în şcoală şi societate; 
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- Cursuri intensive de limba română/cultură şi civilizaţie românească, dacă situaţia impune astfel de 
iniţiative. 

Director General, 
Liliana PREOTEASA 
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Inspector General, 
Mina-Maria RUSU 


