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Proiectul FORM@ își propune să cali�ce și să faciliteze parcursul de 
reîntregire a familiei prin instruire îninte de plecare.
FORM@ oferă bene�ciarilor un sistem de servicii cu atenţie specială la 
aspecte precum competenţa lingvistică italiană, educaţia civică și 
studiul patrimoniului și valorilor culturale ale Italiei.

Pentru implementarea proiectului FORM@ collaborează cu 4 Patronate CePa (INCA, INAS, ITAL și 

Patronatul A.C.L.I.). cu INCA CGIL ca subiect principal în parteneriatul cu ASOCIAŢIA NEW GENE-

RATION ITALO-CHINEZĂ, ANOLF, UNIRAMA S.A.S. și Școala Internaţională de limbi străine. 

FORM@ este �nanţat de Fondul pentru Azil, Migraţie și Integrare, prin intermediul Ministerului de 

Interne și al Ministerului Muncii și Politicilor Sociale.

Destinatarii proiectului sunt copiii, soţii și părinţii cetăţenilor străini care au făcut cererea de 

reîntregire a familiei din următoarele ţări: Albania, China, Egipt, Ecuador, Maroc, 
Moldova, Peru, Senegal, Tunisia și Ucraina.
Numărul total al destinatarilor este estimat la peste 5.000 de unităţi (trebuie amintit că, din 2011 

până în prezent, intrările pentru reîntregirea familiei reprezintă motivaţia principală pentru 

venirea în ţara noastră).

CE PREVEDE ACEST PROIECT
Proiectul FORM@ funcţionează prin:

• implicarea tuturor membrilor familiei. Nu doar cei care urmează să plece, dar, 
de asemenea, și solicitantul, recunoscând și oferind valoare rolului său de protagonist și 
facilitator pe durata întregului parcurs;

• furnizarea unui sistem de servicii care include: informații, asistență în gestionarea 
procedurilor de intrare, orientare și formare civică - lingvistică;

• promovarea unor procese reale și durabile de integrare a bene�ciarilor, 
oferind cunoștinţe și aptitudini utile pentru participarea activă la viaţa socială a ţării noastre, 
conștienţi de drepturile și obligaţiile prevăzute de legislaţia italiană.

CE OFERĂ
Activităţile și serviciile oferite includ:

• punerea la dispoziţie a spaţiilor și a materialelor de informare, în special, referitor la procedu-
rile de solicitare a vizelor, legislaţia generală privind drepturile sociale și valorile care orien-
tează comportamentul în ţara noastră;

• servicii de informare, asistenţă, orientare și pregătire înainte de plecare, cum ar �:
• orientarea iniţială pentru a evalua abilităţile, capacităţile și aptitudinile generale ale 

subiecţilor implicaţi;
• asistenţă în gestionarea documentelor referitoare la procedurile de intrare;
• formarea lingvistică;
• educaţia civică și culturală;

• organizarea atelierelor de lucru pentru studierea aprofundată a temelor abordate;
• accesul la o platformă de informare online și de formare la distanţă, care să permită îmbună-

tăţirea utilizăriii și personalizarea conţinutului propus.

În baza nevoilor bene�ciarilor, sunt prevăzute acţiuni suplimentare de servicii individuale, cum ar 
� furnizarea de servicii la domiciliu.

CUM APLICĂM
Parcursul este activat în Italia în momentul prezentării cererii de autorizare la unul dintre birouri-
le Patronatelor care au aderat la acest Proiect.
Instrumentul care permite participarea la Proiectul FORM@ este Pactul de servicii, în care sunt 
împărtășite și acceptate obiectivele intervenţiei, acţiunile plani�cate și angajamentele între 
părţile semnatare.

Ce trebuie să facă solicitantul
• semnează acordul de servicii;
• ia legătura cu rudele sale pentru a-i îndruma către structurile responsabile de proiect din 

diferite ţări, încurajând implicarea lor în activităţi și sprijinind participarea acestora la activi-
tăţile de asistenţă, orientare și formare.

Ce ar trebui să facă bene�ciarul?
• să participe la serviciile și iniţiativele plani�cate în mod activ și interesat;
• să utilizeze platforma de formare la distanţă care va � pusă la dispoziţie pentru a însuși 

abilităţile civice și lingvistice.

CARE BENEFICII
Alăturarea la proiectul FORM@ permite plasarea parcursului de reîntregire într-un context 

important de cooperare între instituţiile italiene, care implică:

• Ministerul de Interne, pentru sarcinile ce reies în ceea ce privește imigraţia;

• Ministerul Muncii și de Politici Sociale, Direcţia Generală de Imigraţie și a politicilor de 
integrare;

• Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaţionale, prin Reprezentanţele diplomatice și 
consulare ale tuturor ţărilor implicate.

Participarea bene�ciarilor la activităţile propuse reprezintă o oportunitate preţioasă:

• să primească asistenţă directă în ţara de origine cu privire la pregătirea 
documentelor și a procedurii necesare pentru intrarea în Italia;

• să dobândească abilităţi civice și lingvistice și, prin urmare, să înţeleagă identita-
tea, cultura și valorile ţării de destinaţie;

• să promoveze acele abilităţi și competenţe capabile să faciliteze respectarea 
angajamentelor asumate prin Acordul de integrare ca urmare a intrării în Italia.

ACTIVITĂŢILE PREVAZUTE
Activităţile proiectului sunt plani�cate pentru o perioadă de doi ani și sunt structurate în felul 
următor:

 primă etapă pregătitoare, prin crearea �șelor de informaţii ale celor zece ţări implicate în 
activităţi și prelucrarea pro�lului bene�ciarilor;

 a doua etapă în care va � elaborat materialul de informare în aspect civic și lingvistic, prin 
intermediul unor instrumente multi-media și nivele diferite;

 a treia etapă constă în înregistrarea a 5000 de bene�ciari pentru serviciile plani�cate;

 a patra etapă de prezentare a activităţilor de proiect, inclusiv prin realizarea unui raport cu 
privire la tematica politicilor de reîntregire, acordând o atenție deosebită serviciilor oferite și 
durabilității modelelor testate.

FORMAREA LINGVISTICĂ 
Formarea lingvistică își propune să obțină asimilarea unor prime cunoștinţe de bază a 
limbii italiene. 

Cursul va � organizat prin intermediul unei aplicații multilingve și va funcționa ca o modalitate de 
învățare a limbii la distanță pe parcursul a 10 ore de formare la sediul Patronatelor din țările de 
origine. De asemenea, vor � utilizate diferite tehnici de predare pentru a facilita asimilarea 
informațiilor primite. În același timp, conținutul propus va � adaptat în funcţie de limba maternă 
a bene�ciarului. 

Cunoaștinţele strict lingvistice vor � necesare pentru dobândirea celor mai importante funcții 
de comunicare. Cursul a fost structurat în așa fel pentru a permite bene�ciarului să atingă 
treptat nivelul A1 și A2, în conformitate cu prevederile Cadrului european comun de învăţare a 
limbilor străine (CECR), și, prin urmare, dobândirea cunoștinţilor legate de regulile gramaticale 
și lexicale majore. 

În cadrul programului de formare vor � organizate probe speci�ce de veri�care care le va permite 
utilizatorilor să acceseze în mod direct unitățile de învățământ care corespund cel mai bine 
nivelului de aptitudini și capacităților �ecăruia: va exista un punctaj la sfârșitul �ecărei activități, 
care va � înregistrat și va � inclus în raportul de progres. De asemenea, proiectul prevede un curs 
de formare dedicat personalului care lucrează în birourile Patronatelor din străinătate, acesta 
�ind împărțit în două faze distincte: una mai speci�că în cadrul căreia vor � împărtășite noțiuni 
principale ale limbii italiane și o a doua fază legată exclusiv de informațiile necesare pentru 
utilizarea corectă a aplicaţiei.

FORMAREA CIVICĂ ȘI CULTURALĂ
Formarea civică și culturală va � organizată în funcție de patru domenii tematice majore:

 prima parte se va referi la Constituția italiană, cu referire specială la valorile și principiile 
fundamentale, fără a neglija trecutul istoric și politic care a însoțit pregătirea și redactarea 
acesteia;

 a doua parte se referă la drepturile femeilor și ale familiei, în cadrul căreia vor � abordate cele 
mai importante etape din punct de vedere istoric și legislativ care au caracterizat parcursul 
de emancipare a femeilor și elaborarea noii legi asupra familiei din Italia, bazată pe ceea ce 
este prevăzut de Constituția republicii;

 o a treia parte se referă la drepturile lucrătorilor și lucrătoarelor, care va oferi o scurtă prezen-
tare a momentelor istorice care au permis elaborarea celor mai importante realizări legislati-
ve în ceea ce privește protecția și siguranța la locul de muncă; 

 și o ultimă parte �nală cu privire la drepturile minorilor, cu referire în special la Convenția 
privind drepturile copilului și a dreptului la educație;

Totul va � prezentat printr-o scurtă introducere în istoria Italiei și un preambul care va explica 
modul și ipotezele care ghidează materialul didactic.

Se va folosi un limbaj simplu și discursiv, precum și un registru bazat în mare parte pe o povestire 
scurtă, pentru a face cât mai ușoară citirea și înțelegerea textului.

În ceea ce privește partea civică, mai precis, referitor la drepturile și îndatoririle fundamentale, 
precum și la modul de funcționare a Republicii Italiene, în mod natural nu va exista termeni de 
specialitate și se va axa pe o discuție mai generală, la evenimente istorice majore, la evoluția 
obiceiurilor și tradițiilor culturale, la valorile și principalele linii directoare, și la modul în care 
acestea s-au stabilit în timp, reprezentând astăzi rezultatul relațiilor în care este articulată viața 
socio-culturală a țării noastre.

Cu toate acestea, �ind conștienţi de faptul că pe termen lung elementele culturale ce caracteri-
zează identitatea unei țări – care cu siguranţă trebuie să �e cultivate și păstrate în cele mai bune 
trasaturi sale – nu constituie un element etern și imutabil, ceva ce este obţinut pentru totdeauna, 
ci reprezintă, după cum ne învață istoria continentului european din care face parte și Italia, 
rezultatul unui proces de contaminare între diferitele obiceiuri și tradiții, care nu este niciodată 
de�nitiv, dar care evoluează și se transformă în mod continuu.
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reîntregire a familiei prin instruire îninte de plecare.
FORM@ oferă bene�ciarilor un sistem de servicii cu atenţie specială la 
aspecte precum competenţa lingvistică italiană, educaţia civică și 
studiul patrimoniului și valorilor culturale ale Italiei.

Pentru implementarea proiectului FORM@ collaborează cu 4 Patronate CePa (INCA, INAS, ITAL și 

Patronatul A.C.L.I.). cu INCA CGIL ca subiect principal în parteneriatul cu ASOCIAŢIA NEW GENE-

RATION ITALO-CHINEZĂ, ANOLF, UNIRAMA S.A.S. și Școala Internaţională de limbi străine. 

FORM@ este �nanţat de Fondul pentru Azil, Migraţie și Integrare, prin intermediul Ministerului de 

Interne și al Ministerului Muncii și Politicilor Sociale.

Destinatarii proiectului sunt copiii, soţii și părinţii cetăţenilor străini care au făcut cererea de 

reîntregire a familiei din următoarele ţări: Albania, China, Egipt, Ecuador, Maroc, 
Moldova, Peru, Senegal, Tunisia și Ucraina.
Numărul total al destinatarilor este estimat la peste 5.000 de unităţi (trebuie amintit că, din 2011 

până în prezent, intrările pentru reîntregirea familiei reprezintă motivaţia principală pentru 

venirea în ţara noastră).

CE PREVEDE ACEST PROIECT
Proiectul FORM@ funcţionează prin:

• implicarea tuturor membrilor familiei. Nu doar cei care urmează să plece, dar, 
de asemenea, și solicitantul, recunoscând și oferind valoare rolului său de protagonist și 
facilitator pe durata întregului parcurs;

• furnizarea unui sistem de servicii care include: informații, asistență în gestionarea 
procedurilor de intrare, orientare și formare civică - lingvistică;

• promovarea unor procese reale și durabile de integrare a bene�ciarilor, 
oferind cunoștinţe și aptitudini utile pentru participarea activă la viaţa socială a ţării noastre, 
conștienţi de drepturile și obligaţiile prevăzute de legislaţia italiană.

CE OFERĂ
Activităţile și serviciile oferite includ:

• punerea la dispoziţie a spaţiilor și a materialelor de informare, în special, referitor la procedu-
rile de solicitare a vizelor, legislaţia generală privind drepturile sociale și valorile care orien-
tează comportamentul în ţara noastră;

• servicii de informare, asistenţă, orientare și pregătire înainte de plecare, cum ar �:
• orientarea iniţială pentru a evalua abilităţile, capacităţile și aptitudinile generale ale 

subiecţilor implicaţi;
• asistenţă în gestionarea documentelor referitoare la procedurile de intrare;
• formarea lingvistică;
• educaţia civică și culturală;

• organizarea atelierelor de lucru pentru studierea aprofundată a temelor abordate;
• accesul la o platformă de informare online și de formare la distanţă, care să permită îmbună-

tăţirea utilizăriii și personalizarea conţinutului propus.

În baza nevoilor bene�ciarilor, sunt prevăzute acţiuni suplimentare de servicii individuale, cum ar 
� furnizarea de servicii la domiciliu.

CUM APLICĂM
Parcursul este activat în Italia în momentul prezentării cererii de autorizare la unul dintre birouri-
le Patronatelor care au aderat la acest Proiect.
Instrumentul care permite participarea la Proiectul FORM@ este Pactul de servicii, în care sunt 
împărtășite și acceptate obiectivele intervenţiei, acţiunile plani�cate și angajamentele între 
părţile semnatare.

Ce trebuie să facă solicitantul
• semnează acordul de servicii;
• ia legătura cu rudele sale pentru a-i îndruma către structurile responsabile de proiect din 

diferite ţări, încurajând implicarea lor în activităţi și sprijinind participarea acestora la activi-
tăţile de asistenţă, orientare și formare.

Ce ar trebui să facă bene�ciarul?
• să participe la serviciile și iniţiativele plani�cate în mod activ și interesat;
• să utilizeze platforma de formare la distanţă care va � pusă la dispoziţie pentru a însuși 

abilităţile civice și lingvistice.

CARE BENEFICII
Alăturarea la proiectul FORM@ permite plasarea parcursului de reîntregire într-un context 

important de cooperare între instituţiile italiene, care implică:

• Ministerul de Interne, pentru sarcinile ce reies în ceea ce privește imigraţia;

• Ministerul Muncii și de Politici Sociale, Direcţia Generală de Imigraţie și a politicilor de 
integrare;

• Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaţionale, prin Reprezentanţele diplomatice și 
consulare ale tuturor ţărilor implicate.

Participarea bene�ciarilor la activităţile propuse reprezintă o oportunitate preţioasă:

• să primească asistenţă directă în ţara de origine cu privire la pregătirea 
documentelor și a procedurii necesare pentru intrarea în Italia;

• să dobândească abilităţi civice și lingvistice și, prin urmare, să înţeleagă identita-
tea, cultura și valorile ţării de destinaţie;

• să promoveze acele abilităţi și competenţe capabile să faciliteze respectarea 
angajamentelor asumate prin Acordul de integrare ca urmare a intrării în Italia.

ACTIVITĂŢILE PREVAZUTE
Activităţile proiectului sunt plani�cate pentru o perioadă de doi ani și sunt structurate în felul 
următor:

 primă etapă pregătitoare, prin crearea �șelor de informaţii ale celor zece ţări implicate în 
activităţi și prelucrarea pro�lului bene�ciarilor;

 a doua etapă în care va � elaborat materialul de informare în aspect civic și lingvistic, prin 
intermediul unor instrumente multi-media și nivele diferite;

 a treia etapă constă în înregistrarea a 5000 de bene�ciari pentru serviciile plani�cate;

 a patra etapă de prezentare a activităţilor de proiect, inclusiv prin realizarea unui raport cu 
privire la tematica politicilor de reîntregire, acordând o atenție deosebită serviciilor oferite și 
durabilității modelelor testate.

FORMAREA LINGVISTICĂ 
Formarea lingvistică își propune să obțină asimilarea unor prime cunoștinţe de bază a 
limbii italiene. 

Cursul va � organizat prin intermediul unei aplicații multilingve și va funcționa ca o modalitate de 
învățare a limbii la distanță pe parcursul a 10 ore de formare la sediul Patronatelor din țările de 
origine. De asemenea, vor � utilizate diferite tehnici de predare pentru a facilita asimilarea 
informațiilor primite. În același timp, conținutul propus va � adaptat în funcţie de limba maternă 
a bene�ciarului. 

Cunoaștinţele strict lingvistice vor � necesare pentru dobândirea celor mai importante funcții 
de comunicare. Cursul a fost structurat în așa fel pentru a permite bene�ciarului să atingă 
treptat nivelul A1 și A2, în conformitate cu prevederile Cadrului european comun de învăţare a 
limbilor străine (CECR), și, prin urmare, dobândirea cunoștinţilor legate de regulile gramaticale 
și lexicale majore. 

În cadrul programului de formare vor � organizate probe speci�ce de veri�care care le va permite 
utilizatorilor să acceseze în mod direct unitățile de învățământ care corespund cel mai bine 
nivelului de aptitudini și capacităților �ecăruia: va exista un punctaj la sfârșitul �ecărei activități, 
care va � înregistrat și va � inclus în raportul de progres. De asemenea, proiectul prevede un curs 
de formare dedicat personalului care lucrează în birourile Patronatelor din străinătate, acesta 
�ind împărțit în două faze distincte: una mai speci�că în cadrul căreia vor � împărtășite noțiuni 
principale ale limbii italiane și o a doua fază legată exclusiv de informațiile necesare pentru 
utilizarea corectă a aplicaţiei.

FORMAREA CIVICĂ ȘI CULTURALĂ
Formarea civică și culturală va � organizată în funcție de patru domenii tematice majore:

 prima parte se va referi la Constituția italiană, cu referire specială la valorile și principiile 
fundamentale, fără a neglija trecutul istoric și politic care a însoțit pregătirea și redactarea 
acesteia;

 a doua parte se referă la drepturile femeilor și ale familiei, în cadrul căreia vor � abordate cele 
mai importante etape din punct de vedere istoric și legislativ care au caracterizat parcursul 
de emancipare a femeilor și elaborarea noii legi asupra familiei din Italia, bazată pe ceea ce 
este prevăzut de Constituția republicii;

 o a treia parte se referă la drepturile lucrătorilor și lucrătoarelor, care va oferi o scurtă prezen-
tare a momentelor istorice care au permis elaborarea celor mai importante realizări legislati-
ve în ceea ce privește protecția și siguranța la locul de muncă; 

 și o ultimă parte �nală cu privire la drepturile minorilor, cu referire în special la Convenția 
privind drepturile copilului și a dreptului la educație;

Totul va � prezentat printr-o scurtă introducere în istoria Italiei și un preambul care va explica 
modul și ipotezele care ghidează materialul didactic.

Se va folosi un limbaj simplu și discursiv, precum și un registru bazat în mare parte pe o povestire 
scurtă, pentru a face cât mai ușoară citirea și înțelegerea textului.

În ceea ce privește partea civică, mai precis, referitor la drepturile și îndatoririle fundamentale, 
precum și la modul de funcționare a Republicii Italiene, în mod natural nu va exista termeni de 
specialitate și se va axa pe o discuție mai generală, la evenimente istorice majore, la evoluția 
obiceiurilor și tradițiilor culturale, la valorile și principalele linii directoare, și la modul în care 
acestea s-au stabilit în timp, reprezentând astăzi rezultatul relațiilor în care este articulată viața 
socio-culturală a țării noastre.

Cu toate acestea, �ind conștienţi de faptul că pe termen lung elementele culturale ce caracteri-
zează identitatea unei țări – care cu siguranţă trebuie să �e cultivate și păstrate în cele mai bune 
trasaturi sale – nu constituie un element etern și imutabil, ceva ce este obţinut pentru totdeauna, 
ci reprezintă, după cum ne învață istoria continentului european din care face parte și Italia, 
rezultatul unui proces de contaminare între diferitele obiceiuri și tradiții, care nu este niciodată 
de�nitiv, dar care evoluează și se transformă în mod continuu.
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Proiectul FORM@ își propune să cali�ce și să faciliteze parcursul de 
reîntregire a familiei prin instruire îninte de plecare.
FORM@ oferă bene�ciarilor un sistem de servicii cu atenţie specială la 
aspecte precum competenţa lingvistică italiană, educaţia civică și 
studiul patrimoniului și valorilor culturale ale Italiei.

Pentru implementarea proiectului FORM@ collaborează cu 4 Patronate CePa (INCA, INAS, ITAL și 

Patronatul A.C.L.I.). cu INCA CGIL ca subiect principal în parteneriatul cu ASOCIAŢIA NEW GENE-

RATION ITALO-CHINEZĂ, ANOLF, UNIRAMA S.A.S. și Școala Internaţională de limbi străine. 

FORM@ este �nanţat de Fondul pentru Azil, Migraţie și Integrare, prin intermediul Ministerului de 

Interne și al Ministerului Muncii și Politicilor Sociale.

Destinatarii proiectului sunt copiii, soţii și părinţii cetăţenilor străini care au făcut cererea de 

reîntregire a familiei din următoarele ţări: Albania, China, Egipt, Ecuador, Maroc, 
Moldova, Peru, Senegal, Tunisia și Ucraina.
Numărul total al destinatarilor este estimat la peste 5.000 de unităţi (trebuie amintit că, din 2011 

până în prezent, intrările pentru reîntregirea familiei reprezintă motivaţia principală pentru 

venirea în ţara noastră).

CE PREVEDE ACEST PROIECT
Proiectul FORM@ funcţionează prin:

• implicarea tuturor membrilor familiei. Nu doar cei care urmează să plece, dar, 
de asemenea, și solicitantul, recunoscând și oferind valoare rolului său de protagonist și 
facilitator pe durata întregului parcurs;

• furnizarea unui sistem de servicii care include: informații, asistență în gestionarea 
procedurilor de intrare, orientare și formare civică - lingvistică;

• promovarea unor procese reale și durabile de integrare a bene�ciarilor, 
oferind cunoștinţe și aptitudini utile pentru participarea activă la viaţa socială a ţării noastre, 
conștienţi de drepturile și obligaţiile prevăzute de legislaţia italiană.

CE OFERĂ
Activităţile și serviciile oferite includ:

• punerea la dispoziţie a spaţiilor și a materialelor de informare, în special, referitor la procedu-
rile de solicitare a vizelor, legislaţia generală privind drepturile sociale și valorile care orien-
tează comportamentul în ţara noastră;

• servicii de informare, asistenţă, orientare și pregătire înainte de plecare, cum ar �:
• orientarea iniţială pentru a evalua abilităţile, capacităţile și aptitudinile generale ale 

subiecţilor implicaţi;
• asistenţă în gestionarea documentelor referitoare la procedurile de intrare;
• formarea lingvistică;
• educaţia civică și culturală;

• organizarea atelierelor de lucru pentru studierea aprofundată a temelor abordate;
• accesul la o platformă de informare online și de formare la distanţă, care să permită îmbună-

tăţirea utilizăriii și personalizarea conţinutului propus.

În baza nevoilor bene�ciarilor, sunt prevăzute acţiuni suplimentare de servicii individuale, cum ar 
� furnizarea de servicii la domiciliu.

CUM APLICĂM
Parcursul este activat în Italia în momentul prezentării cererii de autorizare la unul dintre birouri-
le Patronatelor care au aderat la acest Proiect.
Instrumentul care permite participarea la Proiectul FORM@ este Pactul de servicii, în care sunt 
împărtășite și acceptate obiectivele intervenţiei, acţiunile plani�cate și angajamentele între 
părţile semnatare.

Ce trebuie să facă solicitantul
• semnează acordul de servicii;
• ia legătura cu rudele sale pentru a-i îndruma către structurile responsabile de proiect din 

diferite ţări, încurajând implicarea lor în activităţi și sprijinind participarea acestora la activi-
tăţile de asistenţă, orientare și formare.

Ce ar trebui să facă bene�ciarul?
• să participe la serviciile și iniţiativele plani�cate în mod activ și interesat;
• să utilizeze platforma de formare la distanţă care va � pusă la dispoziţie pentru a însuși 

abilităţile civice și lingvistice.

CARE BENEFICII
Alăturarea la proiectul FORM@ permite plasarea parcursului de reîntregire într-un context 

important de cooperare între instituţiile italiene, care implică:

• Ministerul de Interne, pentru sarcinile ce reies în ceea ce privește imigraţia;

• Ministerul Muncii și de Politici Sociale, Direcţia Generală de Imigraţie și a politicilor de 
integrare;

• Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaţionale, prin Reprezentanţele diplomatice și 
consulare ale tuturor ţărilor implicate.

Participarea bene�ciarilor la activităţile propuse reprezintă o oportunitate preţioasă:

• să primească asistenţă directă în ţara de origine cu privire la pregătirea 
documentelor și a procedurii necesare pentru intrarea în Italia;

• să dobândească abilităţi civice și lingvistice și, prin urmare, să înţeleagă identita-
tea, cultura și valorile ţării de destinaţie;

• să promoveze acele abilităţi și competenţe capabile să faciliteze respectarea 
angajamentelor asumate prin Acordul de integrare ca urmare a intrării în Italia.

ACTIVITĂŢILE PREVAZUTE
Activităţile proiectului sunt plani�cate pentru o perioadă de doi ani și sunt structurate în felul 
următor:

 primă etapă pregătitoare, prin crearea �șelor de informaţii ale celor zece ţări implicate în 
activităţi și prelucrarea pro�lului bene�ciarilor;

 a doua etapă în care va � elaborat materialul de informare în aspect civic și lingvistic, prin 
intermediul unor instrumente multi-media și nivele diferite;

 a treia etapă constă în înregistrarea a 5000 de bene�ciari pentru serviciile plani�cate;

 a patra etapă de prezentare a activităţilor de proiect, inclusiv prin realizarea unui raport cu 
privire la tematica politicilor de reîntregire, acordând o atenție deosebită serviciilor oferite și 
durabilității modelelor testate.

FORMAREA LINGVISTICĂ 
Formarea lingvistică își propune să obțină asimilarea unor prime cunoștinţe de bază a 
limbii italiene. 

Cursul va � organizat prin intermediul unei aplicații multilingve și va funcționa ca o modalitate de 
învățare a limbii la distanță pe parcursul a 10 ore de formare la sediul Patronatelor din țările de 
origine. De asemenea, vor � utilizate diferite tehnici de predare pentru a facilita asimilarea 
informațiilor primite. În același timp, conținutul propus va � adaptat în funcţie de limba maternă 
a bene�ciarului. 

Cunoaștinţele strict lingvistice vor � necesare pentru dobândirea celor mai importante funcții 
de comunicare. Cursul a fost structurat în așa fel pentru a permite bene�ciarului să atingă 
treptat nivelul A1 și A2, în conformitate cu prevederile Cadrului european comun de învăţare a 
limbilor străine (CECR), și, prin urmare, dobândirea cunoștinţilor legate de regulile gramaticale 
și lexicale majore. 

În cadrul programului de formare vor � organizate probe speci�ce de veri�care care le va permite 
utilizatorilor să acceseze în mod direct unitățile de învățământ care corespund cel mai bine 
nivelului de aptitudini și capacităților �ecăruia: va exista un punctaj la sfârșitul �ecărei activități, 
care va � înregistrat și va � inclus în raportul de progres. De asemenea, proiectul prevede un curs 
de formare dedicat personalului care lucrează în birourile Patronatelor din străinătate, acesta 
�ind împărțit în două faze distincte: una mai speci�că în cadrul căreia vor � împărtășite noțiuni 
principale ale limbii italiane și o a doua fază legată exclusiv de informațiile necesare pentru 
utilizarea corectă a aplicaţiei.

FORMAREA CIVICĂ ȘI CULTURALĂ
Formarea civică și culturală va � organizată în funcție de patru domenii tematice majore:

 prima parte se va referi la Constituția italiană, cu referire specială la valorile și principiile 
fundamentale, fără a neglija trecutul istoric și politic care a însoțit pregătirea și redactarea 
acesteia;

 a doua parte se referă la drepturile femeilor și ale familiei, în cadrul căreia vor � abordate cele 
mai importante etape din punct de vedere istoric și legislativ care au caracterizat parcursul 
de emancipare a femeilor și elaborarea noii legi asupra familiei din Italia, bazată pe ceea ce 
este prevăzut de Constituția republicii;

 o a treia parte se referă la drepturile lucrătorilor și lucrătoarelor, care va oferi o scurtă prezen-
tare a momentelor istorice care au permis elaborarea celor mai importante realizări legislati-
ve în ceea ce privește protecția și siguranța la locul de muncă; 

 și o ultimă parte �nală cu privire la drepturile minorilor, cu referire în special la Convenția 
privind drepturile copilului și a dreptului la educație;

Totul va � prezentat printr-o scurtă introducere în istoria Italiei și un preambul care va explica 
modul și ipotezele care ghidează materialul didactic.

Se va folosi un limbaj simplu și discursiv, precum și un registru bazat în mare parte pe o povestire 
scurtă, pentru a face cât mai ușoară citirea și înțelegerea textului.

În ceea ce privește partea civică, mai precis, referitor la drepturile și îndatoririle fundamentale, 
precum și la modul de funcționare a Republicii Italiene, în mod natural nu va exista termeni de 
specialitate și se va axa pe o discuție mai generală, la evenimente istorice majore, la evoluția 
obiceiurilor și tradițiilor culturale, la valorile și principalele linii directoare, și la modul în care 
acestea s-au stabilit în timp, reprezentând astăzi rezultatul relațiilor în care este articulată viața 
socio-culturală a țării noastre.

Cu toate acestea, �ind conștienţi de faptul că pe termen lung elementele culturale ce caracteri-
zează identitatea unei țări – care cu siguranţă trebuie să �e cultivate și păstrate în cele mai bune 
trasaturi sale – nu constituie un element etern și imutabil, ceva ce este obţinut pentru totdeauna, 
ci reprezintă, după cum ne învață istoria continentului european din care face parte și Italia, 
rezultatul unui proces de contaminare între diferitele obiceiuri și tradiții, care nu este niciodată 
de�nitiv, dar care evoluează și se transformă în mod continuu.
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Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
PROGETTO FORM@ - PROG-1563 

Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione Legale • Obiettivo Nazionale 1 Migrazione Legale

reîntregirii familiei
Drumul

trece pe aici.

reuneşti familia
Te ajutăm să-ţi

şi solidaritate.
cu competenţă

www.progettoforma.eu
segreteria@progettoforma.eu
via Paisiello, 43, 00198 Roma
tel. +39 06 85563657

Să începem cu 
formarea.

Pentru a ajunge 
la integrare.

Formazione e Orientamento per il Ricongiungimento Familiare.

Vă ajutăm 
pe calea 

reuni�cării 
familiei din 

țara dvs.
de origine.
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