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1. Proiectul „Copii între două lumi” 

Cel mai mare secret în găsirea căii celei mai bune constă  

nu în rezolvarea problemelor, ci în identificarea lor. 

(Lawrence A. Appleby) 

 

 

Libertatea de circulație, dreptul de a lucra în altă țară și a căuta un trai mai 
bun este un drept pe care românii și l-au dorit și l-au câștigat odată cu Revoluția 
din 1989. Speranța într-o viață mai bună a determinat ca, progresiv în decursul 
anilor, să emigreze un număr foarte mare de români în toate țările lumii. În anul 
2019, statisticile indicau aproximativ 9.700.000 de români care trăiau în afara 

granițelor, dintre care aproximativ 5.600.000 în Diaspora iar diferența, în 

comunitățile istorice1. 

Foarte puțini au fost cei care, după această perioadă de emigrare 
masivă, s-au gândit și la reversul „fenomenului”, remigrarea, și cu atât mai 
puțini la consecințele pe care acesta le poate avea asupra copiilor. 

Am inițiat acest proiect în contextul în care pandemia de Covid 19 a 
accentuat un fenomen cu care nimeni, timp de 25 de ani, nu credea că se va 
confrunta în mod serios, reîntoarcerea românilor acasă. Anul 2020 a marcat 

o etapă importantă în procesul de remigrare al românilor. Datorită 

crizei generată de pandemia de Coronavirus, mulți români din 

străinătate au luat hotărârea de a reveni în țară cu toată familia. Copiii 
care au studiat în școli din vestul Europei sunt înscriși acum în şcolile 
din România. Revenirea lor în sistemul românesc de învăţământ nu 
este deloc ușoară, mulți nu știu bine limba română, în plus, le este greu 

să se adapteze la sistemul românesc de învăţământ. 

 

1 (http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/07/Raport-IULIE-2019_site.pdf) 

http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/07/Raport-IULIE-2019_site.pdf
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Proiectul „Copii între două lumi” este o continuare a proiectului 

pilot Reîntoarcerea Acasă - Noi Provocări şi Noi Oportunități, implementat în 

Italia de către Asociația culturală româno-italiană Propatria în anul 2020, cu 

sprijinul SGG-DRP. Dacă obiectivele generale ale proiectului pilot au avut ca 
scop informarea cât mai amplă asupra oportunităților pe care le oferă 
România la întoarcerea acasă, prezentul proiect s-a focalizat pe alt aspect, pe 

care îl considerăm de maximă importanță în contextul remigrării: reinserția 
școlară a copiilor reîntorși acasă.  

Proiectul este realizat cu susținerea Secretariatului General al 

Guvernului prin Departamentul Românilor de Pretutindeni, prin programul de 

finanțare „Reintegrare” și vizează realizarea și publicarea unui studiu socio-

pedagogic privind efectele educaționale, psihologice și sociale ale remigrației 

copiilor și modalitățile de facilitare a inserției acestora în mediul școlar în 

momentul revenirii în țară.  

Demersul investigativ a fost focalizat pe identificarea și explorarea 

sugestiilor metodologice ale profesorilor și elevilor cu privire la cele mai 

eficiente activități educaționale care ar putea facilita reintegrarea copiilor 

remigrați.  

Că vrem sau nu, pentru acești copii, România este o țară străină, iar in 

școala românească sunt obligați acum să învețe să o ia de la zero. Ne dorim 

ca acest demers să reprezinte un imput pentru studiul mult mai aprofundat 

al acestui fenomen și să poată fi utilizat în viitoare programe dezvoltate pe 

această temă.  

Pentru continuitatea proiectului și atingerea reală a obiectivelor pe 
viitor este esențială colaborarea instituțiilor statului și factorilor 
importanți de decizie din România cu organizațiile societății civile din țară 
și din diaspora, pârghie nevalorificată suficient și eficient până acum.  
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2. Situația copiilor remigranți 

Situația copiilor remigranți din România a fost pentru prima oară supusă 
analizei științifice în 2012, atunci când Luca, Foca, Gulei şi Brebuleț au 

investigat efectele psihologice şi educaţionale ale remigrației copiilor români 

şi au descris copiii remigranți ca fiind „cunoscător al unei limbi străine; 
familiarizat cu un alt stil de viață şi nostalgic după acesta; apreciat în 
străinătate pentru performanțe şi bagaj de cunoștințe școlare; cu un grad de 
anxietate mediu sau ridicat; temător; ezitant în relațiile cu adulții, dar şi cu 
covârstnicii; fără o preocupare constantă de relaționare socială şi implicare în 
grupurile de covârstnici; cu încredere scăzută în forțele proprii; cu nivel de 
aspirație scăzut, inclusiv în ceea ce privește performanța şcolară; care în mare 
parte din cazuri repetă cel puțin o clasă absolvită în străinătate, fără să 
înțeleagă de ce se întâmplă acest lucru” (Luca, Foca, Gulei, & Brebulet, 2012, 

p. 16). Același studiu menționează faptul că între 20% şi 30% dintre copiii 
remigranți prezintă un risc moderat sau mediu de a dezvolta o tulburare 
specifică din sfera prosocială: dificultăți emoționale, comportamentale, de 
atenție şi relaționale (p. 151). 

Singurele informații oficiale din România privind amploarea 

fenomenului revenirii în țară a copiilor români migrați împreună cu familiile 
lor sunt cele cuprinse într-o statistică a Centrului Național de Recunoaștere și 
Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului, care precizează că „în perioada ianuarie 2008 - mai 2012 au solicitat 

echivalarea studiilor pentru reînmatricularea în sistemul educațional 
românesc 21.325 copii reveniți din Italia și Spania” (Luca, Foca, Gulei, & 
Brebuleţ, 2012, p. 13). Pornind de la informațiile statistice privind revenirea 
copiilor români din Spania (aproximativ 60.000 în perioada 2008-2015, luând 

în calcul şi copiii din intervalul de vârstă 15-18 ani, conform informațiilor 
publicate de I.N.E., 2014) şi estimările referitoare la faptul că numărul copiilor 
remigraţi din Spania reprezintă aproximativ 35% din numărul total al copiilor 
remigraţi (Luca, Foca et al., 2012, p. 40), Brebuleţ (2017, p. 81) estima 

numărul total al copiilor români reveniți în țară în perioada 2008-2015 după 
o experiență mai scurtă sau mai lungă de migrație ca fiind de aproximativ 
150.000-180.000 (conform autorului, ambiguitatea estimării statistice este 
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dată de dificultatea estimării numărului copiilor care migrează şi remigrează 
succesiv). 

Brebuleţ (2017, p.153) a elaborat un profil psihologic al copilului 

remigrat, menţionând că, din punct de vedere statistic, copilul remigrant este 
posibil să aibă stimă de sine scăzută (manifestând dificultăți în a se accepta în 
totalitate şi necondiționat, independent de propriul comportament), 

anxietate ridicată (în special în ceea ce privește fobia socială şi anxietatea de 
separare), stil de coping cognitiv particular, centrat pe căutarea vinovaților 

(gândurile copilului cu privire la remigrație sunt centrate fie pe auto-

învinovățire, fie pe blamarea celorlalți), nivel relativ ridicat al schemelor 

cognitive dezadaptative (în special în ceea ce privește presupunerea că nu vor 
fi satisfăcute nevoile de securitate, siguranță, îngrijire, empatie, acceptare şi 
respect).  

Brebuleț (2017, p.153-154) analizează şi efectele educaţionale ale 
remigrației, menționând că profilul educaţional al copilului remigrat (din 
punct de vedere statistic) este centrat pe următoarele aspecte specifice: 
abilitate de înțelegere a textelor în limba română mai redusă în raport cu 
nivelul ontogenetic sau nivelul educaţional actual, abilități de învăţare 
specifice (centrate pe efortul individual şi mai puțin pe dirijarea învățării de 

către profesor), motivație academică scăzută (în special în ceea ce privește 
motivația intrinsecă, dorința personală de achiziție a unor noi informații), 
anxietate ridicată față de teste (copilul este îngrijorat de evaluarea şcolară, 
este emotiv înainte şi pe timpul evaluărilor, ceea ce poate determina şi 
obiceiuri deficitare de studiu şi de învățare socială).  

Autorul citat menționează explicit faptul că profilul psihologic şi cel 
educaţional se referă la dificultățile pe care copilul remigrat este mai probabil 

să le aibă ulterior revenirii în România, din punct de vedere statistic, iar 
utilitatea acestui profil face referire mai ales la organizarea şi implementarea 
unor acțiuni preventive de tipul consilierii de grup, nu şi la organizarea 
activităţilor individuale sau corective; acest profil statistic nu poate ține locul 
unei evaluări psihologice sau educaţionale, singura evaluare care poate ghida 
un demers de intervenție specializat şi individualizat (Brebuleţ, 2017, p. 154). 
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Popoiu, Gherasim şi Brebuleţ (2018) argumentează faptul că activitățile 

educaţionale destinate copiilor remigraţi contribuie semnificativ la 
dezvoltarea psiho-educațională a beneficiarilor, facilitând reintegrarea 
socială, psihologică şi educațională a acestora ulterior revenirii din străinătate 
în cazul copiilor mai mici, consilierea educaţională are efecte semnificative în 

ceea ce privește dezvoltarea trăsăturilor temperamentale în direcția 
dezirabilităţii sociale, inhibarea comportamentelor disruptive, reducerea 
anxietății, în timp ce în cazul copiilor mai mari, consilierea educaţională 
contribuie semnificativ la dezvoltarea autonomiei personale, în special în 

ceea ce privește autonomia comportamentale şi autonomia emoțională, 
optimizarea strategiei personale de coping cognitiv-emoțional, reducerea 
anxietății stare, optimizarea strategiilor de învăţare, inhibarea factorilor care 
limitează atingerea potențialului educaţional propriu prin creșterea 
semnificativă a motivației academice şi scăderea relevantă a anxietății față de 
teste (p. 91-93).  

 

În privinţa capacității sistemului educaţional românesc de a facilita 
reintegrarea copiilor remigraţi, un prim semnal de alarmă a fost menționat 

încă din 2012, atunci când Luca, Foca, Gulei şi Brebuleţ menționau că 
specialiștii cărora adesea li se atribuie principalul rol în a sprijini copiii 

remigraţi în reintegrarea lor, profesorii consilieri şcolari „admit faptul că nu 
au desfășurat activități sistematice cu copii remigranți, ci doar activități 
punctuale, în cazuri particulare” organizate pe baza unor informații care 

„reflectă mai degrabă cunoștințele teoretice în acest domeniu şi informațiile 

generale disponibile în privinţa migrației, constructele mentale referitoare la 

remigrație fiind în acest caz generalizări ale celor referitoare la efectele 

migrației, fenomen mult mai cunoscut şi analizat” (p.144). Din nefericire, cu 

excepția unor inițiative punctuale (ex. proiecte educaţionale implementate 
de C.J.R.A.E. Vrancea în județul Vrancea, I.S.J. Vaslui şi C.J.R.A.E. Vaslui în 
județul Vaslui), competențele cadrelor didactice şi consilierilor şcolari în 
această privință nu au fost vizate printr-o strategie sistematică sau națională, 

astfel încât Catalano (2018) observă că majoritatea părinţilor copiilor 
remigraţi sunt nemulțumiți de sistemul educaţional românesc, deși mare 
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parte dintre ei declară că au revenit în România tocmai pentru a le da 
oportunitatea copiilor lor să studieze în România.  

Ciomaga (2019) menționează explicit faptul că profesorii şi copiii nativi 
încă analizează şi descoperă impactul educaţional al revenirii acasă şi nevoia 
dezvoltării sistemului educaţional pentru a face față acestei noi provocări (p. 

101), în timp ce aceeași autoare (2020) subliniază faptul că implicarea 
profesorilor în facilitarea reintegrării educaţionale a copiilor remigraţi este 
dependentă mai degrabă de modul în care acești specialiști percep nevoile 
educaţionale ale copiilor care revin în România (şi mai puțin de nevoile reale 
ale acestor copii), astfel încât o strategie de intervenție care să beneficieze de 

sprijinul profesorilor şi chiar al copiilor nativi trebuie fundamentată pe o 
înțelegere profundă a efectelor psihologice şi educaţionale ale remigrației 
asupra copiilor români (p. 87).  

Un studiu mai recent (C.J.R.A.E. Vrancea, 2020) argumentează faptul că 
„în ceea ce privește acțiunile necesare pentru dezvoltarea instituțională a 
școlilor pentru a răspunde mai bine la nevoile specifice ale elevilor remigranți, 
cea mai importantă activitate este percepută ca fiind formarea profesorilor; 
un fapt important este că chiar și profesorii consideră aceste activități ca fiind 
mai importante, arătând că profesorii recunosc nevoia lor de a fi formați 
pentru a răspunde mai bine la nevoile specifice ale remigranților” și 
concluzionează că „factorii de decizie la nivel național și / sau la nivel local ar 
trebui să țină cont de acest lucru atunci când planifică activitățile şi strategia 
de formare a personalului didactic” (p. 39).  

Același studiu (p. 40-41) menționează faptul că şcolile şi factorii de 
decizie care vor să sprijine facilitarea reintegrării educaţionale a copiilor 
remigraţi au nevoie, în primul rând, de informații complete şi relevante, 
această nevoie de informație fiind prezentă atât pentru elevii nativi, cât și 
pentru profesori. Această precizare subliniază nevoia de cercetare în acest 
domeniu pentru a permite o mai bună înțelegere a efectelor şi impactului 
psihologic şi educaţional al remigrației, astfel încât să poată fi dezvoltate 
instrumente eficiente de intervenție, inclusiv programe specifice de formare 
a cadrelor didactice.  
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3. Metodologia cercetării 

3.1. Obiectivele analizei 

Principalul scop al analizei este constituit de investigarea științifică a 
modului în care este perceput impactul psihologic, educaţional şi relațional al 
remigrației copiilor români, în viziunea copiilor remigraţi, părinţilor acestora 
şi profesorilor lor.  

De asemenea, ne-am propus prin cercetarea de față o analiză a modului 
în care copiii remigraţi, părinţii şi profesorii lor percep principalele priorități 
în ceea ce privește strategia de facilitare a reintegrării educaţionale a 
remigraţilor.  

3.2. Loturi de subiecţi 

Pentru realizarea analizei au fost investigate 3 loturi principale de 

subiecţi:  

 copiii remigraţi (copiii reveniți în 
România după o perioadă petrecută 
în Italia, unde au fost înmatriculați în 
sistemul educaţional);  
 părinţii copiilor remigraţi 
 profesorii din România care lucrează la clasă cu copii remigraţi.  

Ca reper comparativ, am chestionat şi copii români din Italia, părinţii lor 
(care intenționează mai devreme 
sau mai târziu să revină în România) 
şi profesori ai copiilor români din 
Italia; numărul respondenților 
pentru fiecare categorie în parte nu 

este suficient de mare pentru a 

realiza analize comparative, astfel 

încât aceste informații vor fi analizate doar ca un reper comparativ general. 
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Pentru rafinarea analizei am realizat 5 interviuri semi-structurate cu 

copii remigraţi din România şi 2 interviuri semi-structurate cu profesorii 

acestora.  

3.3. Instrumente de cercetare 

Instrumentul de cercetare a fost elaborat având în vedere efectele 

potențiale ale remigrației şi strategiile potențiale de intervenție evidențiate 
în cercetări anterioare (Luca, Foca, Gulei & Brebulet, 2012; Popoiu, Gherasim 
& Brebulet, 2018; Brebuleţ, 2018; Ciomaga, 2019, 2020, C.J.R.A.E. Vrancea, 
2020 etc.), cuprinzând 4 secțiuni cu itemi de tip Likert (afirmație pe care 

respondentul este rugat să o evalueze printr-o valoare cantitativă conform 
unui criteriu obiectiv sau subiectiv, cel mai frecvent pe baza gradului de acord 

/ dezacord (Likert, 1932)) şi o secțiune de date factuale.  

 prima secțiune cuprinde 6 itemi Likert şi vizează evaluarea percepției 
impactului educaţional al remigrației copiilor români; scala cuprinde şi 2 itemi 
cu cotare inversată; 
 a doua secțiune cuprinde 6 itemi Likert şi vizează evaluarea percepției 
impactului psihologic al remigrației copiilor români; scala cuprinde şi 2 itemi 
cu cotare inversată; 
 a treia secțiune cuprinde 6 itemi Likert şi vizează evaluarea percepției 
impactului relaţional al remigrației copiilor români; scala cuprinde şi 2 itemi 
cu cotare inversată;  
 a patra secțiune cuprinde 7 itemi Likert şi vizează evaluarea percepției 
potențialelor strategii educaţionale de intervenție pentru facilitarea integrării 
copiilor remigraţi.  
 secțiunea de date factuale cuprinde informații despre gen, nivelul 
educaţional (gimnaziu sau liceu), perioada petrecută de copil în străinătate şi 
specificul remigrației în termeni familiali (copil remigrat singur, cu un părinte 
sau ambii părinţi).  

Analiza fidelității instrumentului a fost realizată cu ajutorul 
coeficientului de consistență internă alpha-Cronbach; pentru întreg 

chestionarul şi 509 cazuri valide a fost obținută valoarea 0,886, 
corespunzătoare unei fidelități bune (Cortina, 1993); pentru fiecare scală în 
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parte au fost obținute valorile 0,631 – scala de evaluare a impactului 

educaţional (fidelitate acceptabilă), 0,740 - scala de evaluare a impactului 

psihologic (fidelitate bună), 0,736 - scala de evaluare a impactului relațional 
(fidelitate bună) şi 0,879 – scala de evaluare a potențialelor strategii 
educaţionale (fidelitate bună).  

Chestionarele au fost administrate online, prin intermediul unui 

formular google, respondenții din România fiind selectați conform 
evidențelor Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea şi al instituțiilor 
educaţionale, care au facilitat şi contactarea potențialilor respondenți. 
Culegerea datelor a fost realizată în perioada 29.09.2021-05.11.2021.  

4. Date de cercetare 

4.1. Impactul remigrației asupra copiilor români 

4.1.1. Analiză de ansamblu 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului educaţional, impactului psihologic şi impactului 
relațional al remigrației asupra copiilor români (toți respondenții):  

 

Analiza statistică a datelor (paired samples t test) relevă existența unor 
diferenţe semnificative între evaluările celor trei tipuri de impact asociat 
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remigrației: educaţional vs. psihologic (p<0,001), educaţional vs. relațional 
(p<0,001) şi respectiv psihologic vs. relațional (p<0,001).  

Atunci când analizează efectele remigrației, respondenții se 
concentrează în primul rând pe impactul educaţional, apoi pe cel psihologic 
şi, în cele din urmă pe impactul relațional al revenirii în țara de origine.  

Această percepție a impactului remigrației poate fi datorată, pe de o 
parte, existenței unor dificultăți obiective mai mari în plan educaţional decât 
în plan psihologic şi relațional, susținând rezultatele cercetărilor anterioare 
(Luca, Foca, Gulei & Brebuleţ, 2012), dar, pe de altă parte, poate fi rezultatul 

unei modalități subiective de percepție a dificultăților asociate remigrației. 
Astfel, pe termen scurt, cea mai importantă, inclusiv pentru părinţi, este 
readaptarea educaţională (în special într-un sistem educaţional în care 
evaluarea are o mare importanta pentru toți actorii educaționali – cum este 

sistemul educaţional românesc), şi astfel atât copiii, cât şi profesorii şi părinţii 
sunt mai sensibili asupra impactului negativ al remigrației în privinţa integrării 
educaţionale comparativ cu impactul psihologic şi cel relațional.  

Pentru a înțelege mai profund impactul educaţional al remigrației şi de 
ce a fost acesta atât de important pentru copiii remigraţi putem analiza 
mărturia unui copil remigrat:  

„eram clasa a VII-a când m-am întors în România, însă ajunsă aici am fost 
nevoită sa dau un test de echivalare a cunoștințelor și am fost trecută în clasa a 
VI-a. Practic, am fost nevoită sa repet un an pentru ca eram în urma cu materia și 
nici nu trecusem prin anumite materii, cum ar fi chimia sau fizica. Bineînțeles, a 
fost frustrant, la vârsta aceea nu înțelegeam întocmai ce înseamnă aceasta 
echivalare și ca nu m-as fi putut descurca dacă exista acest decalaj de un an” 

Deși acest aspect nu ar mai trebui să reprezinte o problemă la momentul 
actual (O.M.E.C. nr. 5638/2020 prevede, în Anexa 1, art. 3, alin 5 că 
„Echivalarea se realizează la nivelul ultimei clase absolvite sau în curs de 
absolvire”), dar dificultățile educaţionale întâmpinate de copiii remigraţi sunt 
încă de actualitate, așa cum menționează un alt elev:  

„când am venit în România mi-a fost foarte greu pentru că nici limba nu o 
știam foarte bine, adică nu știam să scriu, să vorbesc, la matematica eram destul 
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în urma și mi-a fost destul de greu la început. Dar am făcut pregătire, am 
recuperat tot și acum sunt chiar foarte bine” 

Interviurile cu elevii relevă şi modul în care ei percep cele două sisteme 
educaţionale, diferențele percepute între școala italiană şi cea românească 
reprezentând un indicator puternic al dificultăților educaţionale pe care le-au 

întâmpinat la revenirea în România:  

„în clasa din care făceam eu parte în România nivelul de competiție dintre 
elevi era unul destul de ridicat. Toți puneau accentul foarte mult pe note.” 

„pot spune ca în România modalitatea de transmitere a informațiilor de 
către profesori este un proces este destul de mecanic, profesorul predă, elevul 
scrie, iar ulterior este ascultat sau primește test din acele informații. În Italia, în 
schimb, elevii aveau o libertate mai mare de a afla singuri informațiile necesare, 
mai exact fiecare învață ceea ce credea ca îi este de folos. Aveam posibilitatea de 
a alege și câteva opționale care sa ne ajute în viitor. În plus, acolo se punea accent 
mai mult pe partea practica, eram implicați în proiecte în grup și așa mai departe.” 

Diferențele dintre cele două sisteme educaţionale sunt percepute nu 
doar la nivel de metodologie de predare, ci şi la nivelul regulilor de 
comportament, după cum subliniază alt elev intervievat:  

„când am venit în prima zi tot ieșeau în pauza, în Italia nu aveam voie să 
ieșim de capul nostru, trebuia să cerem voie și aveam o singura pauza și era foarte 
ciudat, nu știam pe cine să întreb dacă avem voie sau unde trebuie sa mergem.” 

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului educaţional, impactului psihologic şi impactului 
relațional al remigrației asupra copiilor români, separat pentru respondenții 
din România şi cei din Italia.  

Ierarhia nevoilor copiilor remigraţi este similară în România şi Italia: 
impact educaţional, impact psihologic şi impact relațional. De menționat este 
că în Italia diferențele dintre impactul educaţional şi cel psihologic nu sunt 
semnificative statistic.  

 



12 

 

Înainte de remigrație, impactul educaţional şi cel psihologic al revenirii 
acasă sunt considerate la fel de importante, dar ulterior remigrației impactul 
educaţional este considerat mai important decât cel psihologic; şi înainte, şi 
după remigrație, impactul relațional al revenirii acasă este considerat cel mai 
puțin important. 

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului educaţional, impactului psihologic şi impactului 
relațional al remigrației asupra copiilor români (separat pentru copiii români 
remigraţi, părinţii acestora şi respectiv profesorii lor):  

 

Dacă avem în vedere respondenții din România, ierarhia nevoilor 
copiilor după remigrație este similară pentru toate cele trei categorii de 
respondenți; totuși, în cazul copiilor români remigraţi, diferența dintre 
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evaluarea impactului educaţional şi evaluarea impactului psihologic nu este 
semnificativă statistic.  

Pentru copiii români remigraţi, impactul negativ în plan educaţional este 
similar ca intensitate cu impactul psihologic, subliniind faptul că acești copii 
resimt în aceeași măsură nevoia sprijinului psihologic şi educaţional, aspect 
care nu este sesizat de părinţi şi profesori, care se concentrează pe nevoia de 
sprijin educaţional.  

4.1.2. Impactul educaţional al remigrației 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului educaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru copiii români remigraţi, părinţii acestora şi respectiv profesorii 
lor: 

 

În România, impactul educaţional al remigrației este perceput diferit de 

profesori, părinţi şi copiii remigraţi (OneWay Anova p<0,001); profesorii 

percep nevoile educaţionale ale copiilor remigraţi ca fiind semnificativ mai 

intense decât părinţii (p=0,017) şi copiii (p<0,001). 

Pe de o parte, acest rezultat poate reflecta competențele mai dezvoltate 
ale cadrelor didactice în privinţa identificării şi evaluării corecte a impactului 
educaţional al remigrației, dar, pe de altă parte, această modalitate specifică 
de evaluare poate reflecta o importanță mai mare acordată educației de către 
profesori comparativ cu copiii şi părinţii.  
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Independent de modalitatea de interpretare a datelor, este de reținut 
faptul că în realizarea eventualelor analize de nevoi care să fundamenteze 
intervenția pentru facilitarea reintegrării copiilor remigraţi trebuie consultate 
toate cele trei categorii de actori educaționali, perspectiva lor privind 
importanța intervenției într-un domeniu sau altul fiind subiectivă şi putând 
varia semnificativ.  

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului educaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru respondenții din România şi cei din Italia:  

 

Impactul educaţional perceput similar in România şi Italia; intensitatea 
impactului negativ al remigrației în plan educaţional este similară înainte şi 
după revenirea în România.  

4.1.2.1. Impactul educaţional perceput de copiii români remigraţi 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului educaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru elevii români de gimnaziu şi cei de liceu: 
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Impactul negativ al remigrației în plan educaţional este perceput similar 
de elevii de gimnaziu şi cei de liceu.  

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului educaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru elevii români de gen masculin şi gen feminin:  

 

Impactul negativ al remigrației în plan educaţional este perceput similar 
de elevii de gen masculin şi cei de gen feminin.  

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului educaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru copiii remigraţi singuri, cu unul dintre părinţi şi cu ambii 
părinţi:  
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Impactul negativ al remigrației în plan educaţional este perceput similar 
de elevii care au remigrat singuri, cei care au remigrat cu un părinte şi cei care 
au remigrat cu ambii părinţi.  

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului educaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru copiii remigraţi care au stat în Italia mai puțin de 2 ani, între 2 

şi 5 ani şi mai mult de 5 ani: 

 

Impactul negativ al remigrației în plan educaţional este perceput similar 
de elevii care au stat în Italia mai puțin de 2 ani, cei care au stat între 2 şi 5 ani 
şi cei care au stat mai mult de 5 ani.  
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4.1.2.2. Impactul educaţional perceput de părinţii copiilor români remigraţi 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului educaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru părinţii copiilor de gimnaziu şi părinţii copiilor de liceu: 

 

Impactul negativ al remigrației în plan educaţional este perceput similar 
de părinţii elevilor de gimnaziu şi celor de liceu.  

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului educaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru părinţii copiilor de gen masculin şi de gen feminin: 

 

Impactul negativ al remigrației în plan educaţional este perceput similar 
de părinţii elevilor de gen masculin şi feminin.  
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Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului educaţional al remigrației asupra copiilor români, 

separat pentru părinţii copiilor care au remigrat singuri, cu unul dintre părinţi 
şi cu ambii părinţi:  

 

Impactul negativ al remigrației în plan educaţional este perceput similar 
de părinţii elevilor care au remigrat singuri, cei care au remigrat cu un părinte 
şi cei care au remigrat cu ambii părinţi. 

4.1.2.3. Impactul educaţional perceput de profesorii copiilor români remigraţi 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului educaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru profesorii de gimnaziu şi profesorii de liceu:  

 

Impactul negativ al remigrației în plan educaţional este perceput similar 
de profesorii de gimnaziu şi profesorii de liceu.  
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Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului educaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru profesorii care au lucrat în ultimii ani cu mai puțin de 5 copii 
remigraţi, cu între 5 şi 15 copii remigraţi şi profesorii care au lucrat cu mai 

mult de 15 copii remigraţi:  

 

Impactul negativ al remigrației în plan educaţional este perceput similar 
de profesorii care au lucrat în ultimii ani cu mai puțin de 5 copii remigraţi, cu 
între 5 şi 15 copii remigraţi şi respectiv cu mai mult de 15 copii remigraţi.  

4.1.3. Impactul psihologic al remigrației 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului psihologic al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru copiii români remigraţi, părinţii acestora şi respectiv profesorii 
lor: 
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Impactul psihologic al remigrației este perceput în mod similar de copiii 
remigraţi, părinţii acestora şi profesorii care lucrează cu ei.  

Impactul psihologic al remigrației este descris de copiii remigraţi astfel:  

„pentru mine a fost ciudat, cumva am simțit ca mi-am pierdut identitatea și 
simțeam ca nu aparțin de ceva […] eram frustrat pentru tot ce se întâmpla și tot 
speram ca o sa mă sune ai mei sa îmi spună că ne întoarcem înapoi.” 

„cumva refuzăm să mă adaptez pentru ca aveam senzația ca toată lumea e 
vinovată de situația in care mă aflu. Am avut o perioadă în care îmi consideram 
familia vinovată pentru că simțeam că nu sunt ascultată.” 

Interviurile cu cadrele didactice reflectă faptul că şi profesorii români 
care interacționează cu copiii remigraţi sunt conștienți de impactul psihologic 
al remigrației, un cadru didactic observând 

„frica lor de a se apropia prea mult de colegi, deoarece le e frica sa nu fie 

luați în râs din cauza modului în care vorbesc limba romana și, alta cauza, frica de 
a răspunde la ore cu gândul ca răspunsurile vor fi greșite”. 

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului psihologic al remigrației asupra copiilor români, 

separat pentru respondenții din România şi cei din Italia:  

 

Impactul psihologic al remigrației este perceput ca fiind mai mare de 
către respondenții din Italia comparativ cu cei din România (independent 
samples t test p=0,020); consecințele negative ale remigrației în plan 
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psihologic sunt percepute ca fiind mai intense anterior reveniri în țară decât 
după revenirea în țară.  

Acest rezultat argumentează faptul că temerile copiilor români privind 
consecințele psihologice ale remigrației sunt, cel puțin în parte, nejustificate.  

4.2.2.1. Impactul psihologic perceput de copiii români remigraţi 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului psihologic al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru elevii de gimnaziu şi liceu:  

 

Percepţia impactului psihologic al remigrației este semnificativ mai 

intensă la elevii de liceu comparativ cu cei de gimnaziu (independent samples 
t test p=0,003).  

Elevii români de liceu consideră că efectele negative ale remigrației în 
plan psihologic sunt semnificativ mai intense comparativ cu elevii de 

gimnaziu; pe de o parte, aceste rezultate ar putea sugera o mai mare 

adaptabilitate a copiilor de vârste mai mici, ceea ce face ca readaptarea 

psihologică să fie mai facilă în cazul acestora, iar pe de altă parte aceste 
rezultate ar putea argumenta faptul că eforturile de readaptare psihologică 
după remigrație sunt semnificativ mai mari în adolescență (când elevul 
trebuie să facă față unei multitudini de schimbări în plan psihologic) 
comparativ cu pre-adolescența.  
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Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului psihologic al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru elevii români de gen masculin şi gen feminin:  

 

Impactul psihologic al remigrației este similar pentru elevii români de 
gen masculin şi cei de gen feminin.  

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului psihologic al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru copiii remigraţi singuri, cu unul dintre părinţi şi cu ambii 
părinţi:  

 

Impactul psihologic al remigrației este similar pentru elevii români care 
au revenit acasă singuri, cu unul dintre părinţi sau cu ambii părinţi.  
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Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului psihologic al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru copiii remigraţi care au stat în Italia mai puțin de 2 ani, între 2 

şi 5 ani şi mai mult de 5 ani: 

 

Impactul psihologic al remigrației este similar pentru elevii români 
reveniți acasă după o perioadă în Italia de mai puțin de 2 ani, între 2 şi 5 ani 
şi respectiv mai mare de 5 ani.  

4.2.2.2. Impactul psihologic perceput de părinţii copiilor români remigraţi 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului psihologic al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru părinţii copiilor de gimnaziu şi părinţii copiilor de liceu: 

 

Impactul psihologic al remigrației este perceput similar de părinţii 
copiilor români de gimnaziu şi de liceu.  
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Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului psihologic al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru părinţii copiilor de gen masculin şi de gen feminin: 

 

Impactul psihologic al remigrației este perceput similar de părinţii 
copiilor români de gen masculin şi de gen feminin. 

  

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului psihologic al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru părinţii copiilor care au remigrat singuri, cu unul dintre părinţi 
şi cu ambii părinţi:  

 

Impactul psihologic al remigrației este perceput similar de părinţii 
copiilor români care au revenit acasă singuri, cu unul dintre părinţi sau cu 
ambii părinţi.  
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4.2.2.3. Impactul psihologic perceput de profesorii copiilor români remigraţi 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului psihologic al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru profesorii de gimnaziu şi profesorii de liceu:  

 

Impactul psihologic al remigrației este perceput similar de profesorii 

români de gimnaziu şi de liceu.  
 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului psihologic al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru profesorii care au lucrat în ultimii ani cu mai puțin de 5 copii 
remigraţi, cu între 5 şi 15 copii remigraţi şi profesorii care au lucrat cu mai 
mult de 15 copii remigraţi:  

 

Impactul psihologic al remigrației este perceput similar de profesorii 

români care au lucrat în ultimii ani cu mai puțin de 5 copii remigraţi, cu între 
5 şi 15 copii remigraţi şi respectiv cu mai mult de 15 copii remigraţi. 
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4.1.4. Impactul relațional al remigrației 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului relaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru copiii români remigraţi, părinţii acestora şi respectiv profesorii 
lor: 

 

În România, impactul relațional al remigrației este perceput diferit de 

profesori, părinţi şi copiii remigraţi (OneWay Anova p=0,031); profesorii 

percep nevoile educaţionale ale copiilor remigraţi ca fiind semnificativ mai 
intense decât părinţii (p=0,05). 

Contactul direct al cadrelor didactice cu grupurile de copii din care fac 

parte şi cei remigraţi avantajează profesorii în ceea ce privește identificarea 
şi evaluarea mai corectă a impactului relațional al remigrației, comparativ cu 
părinţii care observă copiii remigraţi doar în mediul familial, acolo unde 
dificultățile de relaționare şi integrare sunt mai puțin vizibile.  

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului relațional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru respondenții din România şi cei din Italia:  



27 

 

Impact relațional al remigrației este perceput ca fiind mai mare in Italia 

comparativ cu România (independent samples t test p=0,028); consecințele 
negative ale remigrației în plan relațional sunt percepute ca fiind mai intense 

anterior reveniri în țară decât după revenirea în țară. 

Acest rezultat argumentează faptul că temerile copiilor români privind 
consecințele remigrației în plan relațional sunt, cel puțin în parte, 
nejustificate.  

4.3.2.1. Impactul relațional perceput de copiii români remigraţi 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului relațional al remigrației asupra copiilor români, 
pentru respondenții din România şi din Italia:  

 

Percepţia impactului relațional al remigrației este semnificativ mai 
intensă la elevii de liceu comparativ cu cei de gimnaziu (independent samples 

t test p=0,018). Așa cum am precizat în cazul analizei impactului psihologic, 
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aceste rezultate pot argumenta fie o mai mare capacitate de adaptare a 

copiilor de gimnaziu, fie o adaptare mai dificilă a adolescenților datorată 
schimbărilor multiple asociate acestei perioade ontogenetice.  

Cadrele didactice cunosc, din observațiile proprii, această diferență în 
potențialul de adaptare relațională al copiilor remigraţi de diferite vârste, 
unul dintre profesorii intervievați menționând că:  

„am observat că elevilor mai mari le este mai greu sa se adapteze decât celor 
mici. În clasele I-IV cei mici se împrietenesc încă din prima zi și îi poți vedea 
jucându-se împreuna și făcând schimb de rechizite încă din prima pauză”. 

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului relațional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru elevii români de gen masculin şi gen feminin:  

 

Impactul relaţional al remigrației este similar pentru elevii români de 

gen masculin şi cei de gen feminin.  

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului relaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru copiii remigraţi singuri, cu unul dintre părinţi şi cu ambii 
părinţi:  
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Impactul relaţional al remigrației este similar pentru elevii români care 
au revenit acasă singuri, cu unul dintre părinţi sau cu ambii părinţi.  

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 

realizate asupra impactului relaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru copiii remigraţi care au stat în Italia mai puțin de 2 ani, între 2 

şi 5 ani şi mai mult de 5 ani: 

 

Impactul relațional al remigrației este similar pentru elevii români 

reveniți acasă după o perioadă în Italia de mai puțin de 2 ani, între 2 şi 5 ani 
şi respectiv mai mare de 5 ani.  

4.3.2.2. Impactul relațional perceput de părinţii copiilor români remigraţi 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului relațional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru părinţii copiilor de gimnaziu şi părinţii copiilor de liceu: 
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Impactul relațional al remigrației este perceput similar de părinţii 
copiilor români de gimnaziu şi de liceu.  

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului relaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru părinţii copiilor de gen masculin şi de gen feminin: 

 

Impactul relaţional al remigrației este perceput similar de părinţii 
copiilor români de gen masculin şi de gen feminin. 

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului relaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru părinţii copiilor care au remigrat singuri, cu unul dintre părinţi 
şi cu ambii părinţi:  
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Impactul relațional al remigrației este perceput similar de părinţii 
copiilor români care au revenit acasă singuri, cu unul dintre părinţi sau cu 
ambii părinţi.  

4.3.2.3. Impactul relațional perceput de profesorii copiilor români remigraţi 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului relaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru profesorii de gimnaziu şi profesorii de liceu:  

 

Impactul relaţional al remigrației este perceput similar de profesorii 

români de gimnaziu şi de liceu.  

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra impactului relaţional al remigrației asupra copiilor români, 
separat pentru profesorii care au lucrat în ultimii ani cu mai puțin de 5 copii 
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remigraţi, cu între 5 şi 15 copii remigraţi şi profesorii care au lucrat cu mai 
mult de 15 copii remigraţi:  

 

Impactul psihologic al remigrației este perceput similar de profesorii 

români care au lucrat în ultimii ani cu mai puțin de 5 copii remigraţi, cu între 
5 şi 15 copii remigraţi şi respectiv cu mai mult de 15 copii remigraţi. 
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4.2. Posibile soluții pentru facilitarea reintegrării educaţionale 
a copiilor români remigraţi 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra posibilelor soluții pentru facilitarea reintegrării educaţionale 
a copiilor remigraţi (toți respondenții): 

 

Cea mai bună soluție pentru facilitarea reintegrării educaţionale a 
copiilor remigraţi este, în opinia respondenților noștri, alocarea unor intervale 
de timp în care profesorii să discute cu copiii remigraţi pentru a înțelege mai 
bine ce dificultăți au aceștia. Urmează două posibile soluții evaluate într-o 

manieră relativ similară, ambele referindu-se la metodologia didactică 
utilizată: sarcini educaţionale realizate în grup şi activități școlare interactive.  

Aceste soluții sunt, de altfel, menționate direct sau indirect şi de cadrele 

didactice în timpul interviurilor:  

„Orele de consiliere, activități colective cu rolul de a fuziona clasa, discuțiile 
deschise în cadrul orelor de dirigenție reprezintă doar câteva metode pe care le 
recomand” 

„Am încercat exercițiile și proiectele în grup, care din punctul meu de vedere 

au dat cel mai bun randament, deoarece elevii erau nevoiți sa interacționeze și sa 
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lucreze împreună, fapt ce contribuia la apropierea lor si in afara cursurilor, iar pe 
elevii remigraţi îi ajuta sa fie mai siguri pe propriile idei” 

De remarcat este faptul că toate aceste trei schimbări educaţionale care 
ar facilita reintegrarea copiilor remigraţi sunt relativ facil de pus în practică: 

considerată cea mai eficientă soluție, discuțiile profesor-elev necesită doar 
resurse de timp (şi, poate, de buget), în timp ce actualizarea metodologiei 
didactice presupune doar o minimă formare a cadrelor didactice (deși 
utilizarea metodelor de grup şi metodelor interactive reprezintă o temă de 
formare continuă destul de comună în ultima decadă). Şi atunci de ce aceste 
soluții, care par a fi cunoscute şi de copiii remigraţi, şi de părinţii acestora, dar 
şi de cadrele didactice, nu se aplică în învăţământul românesc?  

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra posibilelor soluții pentru facilitarea reintegrării educaţionale 
a copiilor remigraţi, separat pentru respondenții din România şi cei din Italia:  
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Potențialele soluții de facilitare a reintegrări remigranților sunt evaluate 
similar de respondenții din România şi cei din Italia; cu alte cuvinte, soluțiile 
sunt considerate aceleași înainte şi după remigrație. Singura excepție de la 
această regulă este referitoare la „mai puține teste, cel puțin în perioada de 
readaptare”, respondenții din România considerând acest aspect semnificativ 
mai important comparativ cu respondenții din Italia (independent samples t 
test p=0,028); probabil că această percepție diferită reflectă importanța 
diferită a evaluării în cele două sisteme educaţionale, dar şi modalitățile 
dominante de evaluare în cele două țări (în Italia evaluarea este preponderent 
formativă, iar în România evaluarea este preponderent sumativă şi, evident, 
mult mai stresantă pentru elevi).  

 

Graficul următor prezintă în manieră comparativă mediile evaluărilor 
realizate asupra posibilelor soluții pentru facilitarea reintegrării educaţionale 
a copiilor remigraţi, separat pentru copiii români remigrați, părinţii acestora 
şi profesorii lor:  
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Oarecum surprinzător, majoritatea soluțiilor educaţionale propuse 
pentru analiză beneficiază de o evaluare semnificativ mai bună din partea 
cadrelor didactice:  

 „orele separate de limba română” sunt considerate mai eficiente de 

profesori decât de copii (p=0,022);  

 „comunicarea cu colegii în timpul orelor” este considerată mai benefică 
de profesori decât de părinţi (p=0,029);  

 „sarcinile educaţionale realizate în grup” sunt mai solicitate de profesori 

decât de copii (p<0,001) şi părinţi (p=0,021);  

 „alocarea unor intervale de timp în care profesorii să discute cu copiii 
remigraţi pentru a înțelege mai bine ce dificultăți au aceștia” este mai 

solicitată de profesori decât de copii (p<0,001); 

 „mai puține lucrări, măcar în perioada de readaptare” este un aspect 

considerat mai important de profesori decât de copii (p=0,031) şi părinţi 
(p=0,026); 

 „realizarea temelor la școală cu profesorii” este o soluție evaluată mai 
bine de profesori decât de copiii (p=0,001) şi părinţi (p=0,047).  

Aceste diferenţe ne sugerează o temă pentru continuarea acestei 
analize pentru a răspunde întrebării: dacă profesorii sunt mai convinși decât 
copiii remigraţi şi părinţii acestora despre utilitatea şi eficiența acestor 
modalități de facilitare a readaptării copiilor remigraţi, în ce măsură sunt 
acestea aplicate şi cum ar fi putea fi generalizată aplicarea lor? 
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5. Observații din vizita de studiu în Italia 

 

În perioada 08-12.11.2021, nouă specialiști în educaţie din România 
(reprezentanți ai I.S.J. Vrancea, C.J.R.A.E. Vrancea, directori, profesori, 

psihologi, sociologi etc.) au efectuat o vizită de studiu pentru schimb de 
experiență în Italia, principalul obiectiv fiind identificarea, prin observare 

directă şi interviuri cu cadre didactice, personal de conducere şi factori 
decizionali, a exemplelor de bune practici de integrare educaţională a copiilor 
români în Italia care pot fi preluate şi adaptate pentru facilitarea reintegrării 
educaţionale a copiilor români remigraţi.  

Au fost observate activități educaţionale în Istituto Comprensivo 

„Corrado Melone” Ladispoli (vizită mediată de directorul Riccardo Agresti şi 
profesorul român Angela Nicoară) şi au fost organizate discuții de lucru cu 
profesorii din Istituto Comprensivo Narni Scalo (directorul Sandra Catozzi, 

profesorul de limbă, cultură şi civilizaţie românească Gina Dumitriu, cadre 
didactice), Istituto Comprensivo Cecchina (director Pietro Volpones) şi Istituto 

Comprensivo Albano Laziale (director Luigia Mastrosanti), precum şi cu 

reprezentanții Primăriei din Albano Laziale responsabili de organizarea, 

monitorizarea şi evaluarea activităţilor educaţionale (Alessandra Zeppieri, 

consilier pe educaţie). Nu în ultimul rând, la Ambasada României în Republica 

Italiană, delegația română a participat la o întâlnire de lucru cu E.S. George 
Bologan, Ambasadorul României în Republica Italia.  

Observarea directă a activităţilor educaţionale şi dialogul cu cadrele 

didactice şi personalul de decizie educaţională a relevat atât asemănările, cât 

mai ales deosebirile dintre cele două sisteme educaţionale, acestea din urmă 
explicând, poate, şi succesul școlar al elevilor români din Italia (încă din 2012, 
un studiu coordonat de G.G. Valtolina argumenta faptul că integrarea școlară 
a copiilor români în străinătate pare a fi realizată la un nivel bun, facilitată de 
prezența unor profesori cu statut special: mediatorul lingvistic în Italia, 

profesorul pentru copii imigranți în Spania) raportat la dificultățile 
educaţionale ale acelorași elevi odată reîntorși în România (Valtolina, 2012; 

Luca, Foca, Gulei & Brebuleţ, 2012; Brebuleţ, 2017 etc.).  
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Din perspectiva participanților la această vizită de studiu şi din 
observațiile acestora putem menționa atât aspecte sistemice, care nu pot fi 
influențate de cadrele didactice prin eforturi individuale, cât şi aspecte 
particulare, specifice, pe care fiecare cadru didactic le poate avea în vedere în 

activitatea sa pentru a facilita reintegrarea socială şi educaţională a copiilor 
remigraţi.  

 

Din perspectiva factorilor de sistem care facilitează integrarea 
migranților în şcolile italiene putem menționa:  

 existența şi activitatea profesorilor de sprijin şi a mediatorilor culturali; 

în Istituto Comprensivo Ladispoli, conform precizărilor personalului de 
conducere, 35 (treizeci şi cinci!) de profesori de sprijin lucrează cu aproximativ 
50 de copii cu cerințe educaţionale speciale, în contextul în care în tot județul 
Vrancea sunt 10 profesori itineranți şi de sprijin;  
 importanța acordată activităţii profesorilor de sprijin subliniază 
importanța acordată incluziunii educaţionale, întreaga activitate 

educaţională fiind organizată pentru dobândirea competenţelor de bază de 
către toți elevii, indiferent de cât sprijin este necesar pentru unii dintre ei, şi 
nu pentru obținerea unor performanțe academice înalte de către o mică parte 
dintre elevi;  

 numărul elevilor din clasă – cadrele didactice din Istituto Comprensivo 

Ladispoli au insistat asupra faptului că este foarte dificil să lucreze cu un 
număr foarte mare de elevi la clasă, menționând că „avem şi clase de 25 de 
elevi”, în contextul în care în România sunt frecvente clasele cu mai mult de 

30 de elevi; 

 colaborarea dintre cadrele didactice şi lucrul în echipă, aspecte clar 

prevăzute în legislația şcolară; spre exemplu, în Istituto Comprensivo Ladispoli 

a fost observată o oră de educaţie fizică şi sport susținută de 3 cadre didactice: 
profesorul de sport coordona activitatea, dar învățătorul şi profesorul de 
sprijin erau implicați activ în activități şi în relaționarea cu elevii;  
 organizarea unor cursuri de învăţare a limbii italiene ca limbă străină, 

activități care au ca obiectiv dezvoltarea competenţelor lingvistice ale copiilor 

migranți: „cu cat elevul este la un nivel de școlarizare superior, cu atât mai 
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mult el are nevoie de un lexic specializat de baza mai pe discipline (geografie, 

istorie, literatura, fizica). Pentru acesta se vor face ore de limba intensiva si 

specializata, adică un elev poate fi scos de la ora de specialitate și ajutat cu 
metode didactice diferențiate la nivel individual sau în grup cu ajutorul unui 
profesor mentor / ajutător pentru îmbogățirea lexicului” (Gina Dumitriu, 

profesor român în Istituto Comprensivo Narni Scalo”; 
 cursurile de limbă, cultură şi civilizație românească predate în şcolile 
italiene în care numărul copiilor români este destul de mare. Deși, poate, 

numărul profesorilor români care predau aceste cursuri nu este suficient 
(pentru comparație, putem avea în vedere că Episcopia Română Ortodoxă a 
Italiei are 286 de parohii (https://episcopia-italiei.it) şi peste 300 de preoți 
români (informație actualizată în 2012, este posibil ca acum să fie mai mulți) 
în timp ce Ambasada României menționează doar 55 de profesori care susțin 
cursul de limbă, cultură şi civilizație românească în 207 unități școlare 
(https://roma.mae.ro), în unitățile școlare vizitate acești profesori români 

sunt bine percepuți de colegii italieni iar activitatea lor este apreciată. 

„Predarea cursului de limbă, cultură şi civilizație românească în modalitate 
interculturală presupune mini proiecte tematice de minim 4 ore, săptămânal, 
pentru îmbogățirea cunoștințelor despre culturi și limbi străine. De obicei, 
temele sunt alese în coroborarea cu programa școlară, propuse colectivului de 

profesori” (Gina Dumitriu, profesor român în Istituto Comprensivo Narni 

Scalo, unitate şcolară în care la cursurile de limbă, cultură şi civilizație română 
participă atât copiii români, cât şi copii italieni);  
 dotările școlii, care pe de o parte facilitează activitatea didactică, dar pe 
de altă parte aproape obligă cadrele didactice să utilizeze o metodologie 
didactică interactivă şi modernă; spre exemplu, în Istituto Comprensivo 

Ladispoli, deși nivelul general al dotărilor școlii este relativ similar cu cel al 

multor scoli românești, în fiecare sală de clasă exista un calculator si un TV de 
mari dimensiuni, în timp ce tablele clasice aveau mai mult rol decorativ 

(dimensiunea lor fiind foarte redusă, aproximativ o treime din mărimea 
tablelor din clasele românești), profesorul fiind astfel încurajat să utilizeze 
resursele TIC în defavoarea celor „tradiționale”; 
 autonomia acordată cadrelor didactice, atât în ceea ce privește 
organizarea şi desfășurarea activităţilor, cât şi în privinţa formării continue; 
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directorul Istituto Comprensivo Albano Laziale menționa explicit faptul că 
profesorii sunt singurii care decid modalitatea de organizare a activităţilor 
didactice şi extracurriculare, în baza unor linii directoare stabilite de factorii 
decizionali, precum şi modalitățile de realizare a formării continue; evident, 

există un cadrul legislativ european şi național, normative generale stabilite 
la nivel național, dar fiecare școală are autonomie să dezvolte programe şi 
strategii adaptate nevoilor specifice ale copiilor, cadrele didactice cu care am 

interacționat menționând că „tot procesul educaţional din Italia este centrat 

pe copil şi pe nevoile lui specifice”;  

 atitudinea față de evaluare; în special în clasele primare, evaluarea este 

preponderent formativă, astfel încât să ghideze cadrul didactic pentru 
organizarea activităţilor curente şi eventual a măsurilor remediale, şi mai 
puțin sumativă, având în vedere că, în conformitate cu ceea ce ne-au declarat 

cadrele didactice, copii sunt integrați în clase conform vârstei şi posibilitatea 
de a repeta o clasă este inexistentă. Evident, această atitudine față de 
evaluarea şcolară descurajează competiția dintre elevi (spre exemplu, în 
școala vizitată lipseau de pe pereți „tradiționalele” diplome obținute de elevi 
la olimpiade şi concursuri, dar erau prezente informații despre proiectele de 
colaborare cu alte scoli din Italia sau Europa) şi încurajează colaborarea dintre 
ei pentru învăţare. Despre organizarea evaluării elevilor, Gina Dumitriu, 
profesor de limbă, cultură şi civilizație românească în Istituto Comprensivo 

Narni Scalo preciza că „pentru cel puțin doi-trei ani, elevul migrant va fi 

evaluat doar pentru ceea ce dovedește că a dobândit personal, fără a putea 
echivala/ compara performanța personală cu cea a elevilor din clasă.” 

 

Din perspectiva factorilor individuali sau instituționali care facilitează 
integrarea migranților în şcolile italiene putem menționa: 

 metodologia didactică interactivă, cu multe activități de grup, cu sarcini 
rezolvate colectiv care permit valorificarea punctelor forte ale fiecărui elev, 
cu accent pe comunicarea şi interacțiunea dintre elevi; profesorii ale căror 
activități au fost observate permit şi încurajează deplasarea elevilor în clasă, 
comunicarea directă dintre elevi pentru rezolvarea sarcinilor, încurajează 
elevii să se ajute reciproc;  
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 proiectele extra-curriculare, integrate intrinsec în activitatea cadrelor 

didactice şi elevilor, în viaţa școlii; Gina Dumitriu, profesor român în Istituto 

Comprensivo Narni Scalo, menționează multiple activități extracurriculare 
desfăşurate cu elevii români şi italieni, de la prezentarea şi analiza unei zile 
uzuale de viață în fiecare cultură (identificarea elementelor comune şi 
diferențelor pentru relaționarea interculturală), analiza unor opere de artă 
internaționale şi a modului în care sunt percepute în fiecare cultură, traduceri 
realizate de copii ale unor fragmente de opere literare etc., toate aceste 

activități fiind fundamentate pe ideea că limbajul artei este universal şi orice 
activitate creativă încurajează comunicarea, chiar în lipsa unui limbaj comun; 
 atitudinea cadrelor didactice față de migranți; în condițiile în care, spre 
exemplu, în Istituto Comprensivo Ladispoli sunt şi clase în care 75% dintre 
elevi sunt migranți, atitudinea profesorilor față de aceștia este un aspect 
foarte important al integrării lor educaţionale, aspect subliniat de Gina 
Dumitriu care menționa că stabilirea relației de comunicare profesor – elev 

migrant şi elev migrant – elevi nativi precede învățarea limbii, iar 

disponibilitatea cadrului didactic este esențială pentru stabilirea acestor 
relații de comunicare;  
 stimularea comunicării interculturale şi a dialogului intercultural, atât 
prin activități de grup, cât şi prin valorificarea potenţialului cultural al fiecărui 
elev: „este valorificată cultura etnică a elevului (cultura în care a fost crescut) 
pentru a crea continuitate, devenire, dezvoltare și progres în personalitatea 
elevului; noua limbă și cultură trebuie învățate din perspectiva celor pe care 
elevul deja le stăpânește ca identitate etnică de bază” (Gina Dumitriu).  
 Nu în ultimul rând trebuie subliniat rolul esențial al cadrelor didactice, 
care trebuie să își asume rolul lor şi responsabilitățile asociate acestui rol, 
după cum menționa E.S. George Bologan, Ambasadorul României în 

Republica Italia, care a subliniat „rolul fundamental al dascălilor în 
transmiterea valorilor și plăsmuirea generațiilor viitoare de români, calitatea 
de formator fiind esențială pentru sădirea încrederii în copii și educarea 

acestora pentru deslușirea sensurilor lucrurilor, pentru igiena morală și 
perspectivele de dezvoltare ale unui popor”. 
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6. Concluzii 

Atunci când analizează efectele remigrației, respondenții se concentrează 
în primul rând pe impactul educaţional, apoi pe cel psihologic şi, în cele din urmă 
pe impactul relațional al revenirii în țara de origine, confirmând rezultatele 
cercetărilor anterioare (Luca, Foca, Gulei & Brebuleţ, 2012) care menționau 
existența unor dificultăți după remigrație mai mari în plan educaţional decât în 
plan psihologic şi relațional.  

Înainte de remigrație, impactul educaţional şi cel psihologic al revenirii 
acasă sunt considerate la fel de importante, dar ulterior remigrației impactul 
educaţional este considerat mai important decât cel psihologic; şi înainte, şi 
după remigrație, impactul relațional al revenirii acasă este considerat cel mai 
puțin important. 

Pentru copiii români remigraţi, impactul negativ în plan educaţional este 
similar ca intensitate cu impactul psihologic, subliniind faptul că acești copii 
resimt în aceeași măsură nevoia sprijinului psihologic şi educaţional, aspect care 
nu este sesizat de părinţi şi profesori, care se concentrează pe nevoia de sprijin 
educaţional.  

Cea mai bună soluție pentru facilitarea reintegrării educaţionale a copiilor 
remigraţi este, în opinia respondenților noștri, alocarea unor intervale de timp 
în care profesorii să discute cu copiii remigraţi pentru a înțelege mai bine ce 
dificultăți au aceștia. Urmează două posibile soluții evaluate într-o manieră 
relativ similară, ambele referindu-se la metodologia didactică utilizată: sarcini 
educaţionale realizate în grup şi activități școlare interactive.  

De remarcat este faptul că toate aceste trei schimbări educaţionale care 
ar facilita reintegrarea copiilor remigraţi sunt relativ facil de pus în practică: 
considerată cea mai eficientă soluție, discuțiile profesor-elev necesită doar 
resurse de timp (şi, poate, de buget), în timp ce actualizarea metodologiei 
didactice presupune doar o minimă formare a cadrelor didactice (deși utilizarea 
metodelor de grup şi metodelor interactive reprezintă o temă de formare 
continuă destul de comună în ultima decadă). Şi atunci de ce aceste soluții, care 
par a fi cunoscute şi de copiii remigraţi, şi de părinţii acestora, dar şi de cadrele 
didactice, nu se aplică în învăţământul românesc? 

Desigur, un prim răspuns la această întrebare poate face referire la 
finanțarea acordată educației şi resursele disponibile pentru unitățile școlare 
din România, care limitează posibilitățile de intervenție. În condițiile în care într-
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o singură școală italiană sunt mai mulți profesori de sprijin decât într-un județ 
din România, în condițiile în care în România nici nu se pune în discuție predarea 
limbii române ca limbă străină (deși din ce în ce mai mulți dintre copiii români 
reveniți din străinătate nu vorbesc limba română) sau a unor cursuri de limbă, 
cultură şi civilizație română (deși mulți dintre copiii reveniți din străinătate 
aparțin mai mult culturii italiene decât celei românești), în condițiile în care 
autonomia cadrelor didactice din România este puternic limitată de documente 
programatice (programă, modalitate de evaluare etc.), poate că, într-adevăr, 
sistemul educaţional românesc nu este pregătit pentru a facilita reintegrarea 
educaţională a copiilor români remigraţi.  

Pe de altă parte însă, sunt multe activități pe care fiecare școală şi fiecare 
cadru didactic le poate implementa, independent de resursele alocate şi de 
modul în care sistemul educaţional românesc conceptualizează şi planifică 
educația, cel mai important aspect fiind, evident, disponibilitatea cadrului 
didactic pentru a discuta cu elevii remigraţi, pentru a înțelege dificultățile pe 
care aceștia le au; organizarea unor activități extracurriculare şi integrarea 
metodologiei educației interculturale în activitățile educaţionale sunt, de 
asemenea, exemple de bune practici care pot fi preluate din sistemul 

educaţional italian.  
Totuși, înainte de a identifica posibile soluții şi schimbările necesare în 

sistemul educaţional românesc, poate ar fi cazul să analizăm şi să definim corect 
situația remigrației copiilor români; așa cum sublinia directorul Istituto 

Comprensivo Albano Laziale, situația educaţională a migranților şi remigranților 
s-a modificat radical în ultimii ani. Dacă acum 10-15 ani sistemul educaţional 
italian a trebuit să se adapteze pentru a integra copiii români migranți, care nu 

vorbeau limba italiană şi nu avuseseră nici un contact cu cultura italiană, acum 
integrarea copiilor români se desfășoară fără dificultăți, întrucât majoritatea 
acestor copii sunt migranți de a doua generație, sunt născuți în Italia, vorbesc 
limba italiană şi sunt buni cunoscători ai culturii italiene. Dar această schimbare 
pozitivă pentru sistemul educaţional italian presupune mai mari dificultăți în 
ceea ce privește sistemul educaţional românesc odată cu revenirea acestor 
copii în România, pentru că ei sunt „mai mult italieni decât români din punct de 

vedere cultural (chiar dacă au cetățenie română); chiar dacă, poate, înțeleg un 
pic limba română, limba lor maternă este italiana, ei gândesc în italiană şi traduc 
în română, cultura lor maternă este cea italiană”... 
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