
 

PROPATRIA Associazione culturale rumeno –italiana, Odv 

    CF 97590150583 

Roma, via Morsasco 100 cap 00166 // e-mail: propatria@propatriavox.it //  

info@propatriavox.it // 0039 366 898 63 79 

www.propatriavox.it       

 

1 

 

COMUNICAT DE PRESA  

COPII ÎNTRE DOUĂ LUMI 

Cercetare socio-pedagogică cu privire la 

reinserția școlară a copiilor remigrați 

 

Proiect finantat de SGG-DRP în cadrul programului “Reintegrare” 

 

Vineri, 26 noiembrie la ora 11:00, in Sala Mare a Consiliului Judetean Vrancea,  va avea loc  

Conferinta de inchidere a proiectului de cercetare "Copii între două lumi" realizat  cu susținerea 

Secretariatului General al Guvernului prin Departamentul Romanilor de Pretutindeni,  sub patronajul 

Ambasadei Romaniei în Italia.  

Proiectul este realizat de către Asociația culturală româno-italiană PROPATRIA, Odv din Roma în 

colaborare cu Consiliul Județean Vrancea, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Vrancea, AsociațiaPropatriaVox din Focșani.   

Proiectul s-a desfășurat în perioada iunie-noiembrie 2021 cu obiectivul de a crea un instrument de 

conștientizare și sensibilizare a instituțiilor de resort din România cu privire la faptul că reîntoarcerea 

copiilor din diaspora reprezintă oprioritate și necesită adoptarea și aplicarea de strategii generale, pentru a 

facilita readaptarea copiilor ulterior revenirii înțară.   

În cadrul Conferinței vor fi prezentate rezultatele studiului și raportul cercetării privind efectele 

educaţionale, psihologiceşi sociale ale remigraţiei asupra copiilor și inserimentul lor școlar.  

Accesul în sală se va face incepand cu ora 10:30 pe bază de Green Pass, cu respectarea regulilor 

sanitare în vigoare, impuse de epidemia de Covid 19.  

Evenimentul va fi transmis în steaming pe paginile Facebook ale CJ Vrancea și As. Propatria precum 

și pe pagina specifică dedicată proiectului.  

 
Parteneri media: Agerpres, Radio Romania International 

 

Mioara Moraru 

Coordonator de proiect 

Presedinte Asociatia PROPATRIA a.c.r.i., Odv 

+40725658873 

+393668986379 

info@propatriavox.it  

www.propatriavox.it  #copii_intre2lumi  
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