Vademecum
Pentru suportul si usurarea comunicarii intre
scoala si familiile elevilor cu cetatenie
diferita de cea italiana
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Dragi parinti,
daca ati decis sau va ganditi sa inscrieti
copilul dumneavoastra la unul dintre
nivelurile scolare prezente in Institutul
Comprensiv “Goffredo Mameli”, va poate fi
util acest vademecum, care are scopul de a va
informa despre anumite aspecte organizative si
didactice ale Institutului.
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CE VETI GASI IN ACEST DOCUMENT
1. Adrese, numere de telefon si orarele pentru public ale
Directiei scolare si birourile de secretariat.
2. Unele informatii cu privire la sistemul de invatamant
italian.
3. Despre
inscrierea
clasa/sectiune.

si

includerea

elevului

p. 4
p. 5

in
p. 8

4. Cine poate lua fiica ta sau fiul tau de la scoala :
procure .

p. 11

5. Ce poate face fiica ta sau fiul tau daca va alege sa nu
frecventeze orele de religie catolica.

p. 13

6. Informatii despre Scolile Institutului Comprensiv.

p. 15

7. Informatii despre reuniuni periodice intre scoala-familie.

p. 17

8. Informatii despre: iesiri anticipate, absente, vizite didactice
si excursii scolare .

p. 19

9. Ce obiecte va studia fiica ta sau fiul tau .

p. 22

10 Cum va fi evaluat.

p. 23

11 Informatii despre admiterea la examen si despre Examenul
de Stat de la sfarsitul gimnaziului.

p. 25
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BIROURI DE
SECRETARIAT
Viale della Vittoria, 2
00036 Palestrina (RM)
Telefon: 06/9538171 – Fax: 06/9534166
Sito Internet: www.mamelipalestrina.it
E-mail:
rmic8dq001@istruzione.it rmic8dq001@pec.istruzione.it

-1-

Orare pentru public
Dimineata

Dupa-amiaza

LUNI

De la 11:00 la 12:00

De la 15:00 la 16:00

MARTI

De la 8:30 la 9:30

MIERCURI
JOI

De la 15:00 la 16:00
De la 11:00 la 12:00

VINERI

De la 15:00 la 16:00

Daca doriti sa contactati Directia Institutului puteti
telefona la numarul 069538171 pentru a cere o
programare cu Directorul Scolii.
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SISTEMUL SCOLAR
ITALIAN

-2Sistemul scolar italian primeste fetite si baieti
incepand de la trei ani .
In Italia este obligatorie frecventarea scolii incepand
de la sase ani, pentru cel putin zece ani , si oricum, pana
la obtinerea unei diplome de liceu sau a unei scoli
profesionale de cel putin trei ani pana la implinirea
varstei de 18 ani .
Institutul Comprensiv “G. Mameli” cuprinde
urmatoarele niveluri scolare:
Niveluri scolare
Durata
Varsta
Trei anni
De la trei la
Gradinita
sase ani
(facultativa)

Scoala primara
Gimnaziu

Cinci ani
De la sase la
(obligatorie) unsprezece ani
Trei ani
(obligatorie)
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De la
unsprezece la
paisprezece ani

 Gradinita: nu este obligatorie dar este
foarte
recomandata; permite fetelor si baietilor dezvoltarea
si consolidarea unor importante abilitati cu privire
la: identitate, limbaj, creativitate, exprimare, aptitudini
logice. De asemenea, permite elevilor sa interiorizeze
normele de convietuire pentru a evita conflictele .
 Scoala primara: sunt obligati a se inscrie si a
frecventa scoala primara toate fetitele si baietii care
implinesc sase ani pana la 31 decembrie, chiar daca
nu au frecventat gradinita.
Parintii sunt responsabili de aceste obligatii.
Scoala primara dureaza cinci ani; admiterea la clasa
succesiva se face prin vot.
Este posibila alegerea orariului scolar de 27 sau 40
ore saptamanale:
27 ore saptamanale
(orar antimeridian)

40 ore saptamanale
(norma intreaga)

- 4 zile de la 8:20 la 13:20;
- 1 zi de la 8:20 la 12:20;
- 1 zi de la 8:20 la 16:20
cu pranzul scolar de platit.
Sambata libera

- 5 zile de la 8:20 la 16:20
cu pranzul scolar de platit.
Sambata libera
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Atentie: pentru a cunoaste orarele saptamanale ale
diverselor scoli primare ale Institutului “G. Mameli”
consultati punctul 6 “Scolile Institutului Comprensiv
G. Mameli” (p. 15)
 Gimnaziul: se incepe dupa clasa a V-a a scolii
primare. Acesta dureaza trei ani.
Orariul saptamanal este de 30 ore (de luni pana vineri,
ore 8:10 – 14:10).
La sfarsitul celui de-al treilea an este prevazut
Examenul de Stat, concluziv al primului ciclu de
invatamant. Sunt admisi la examenul final cei care au
obtinut un vot de cel putin 6/10 in fiecare materie,
inclusiv la comportament.

De asemenea este util de stiut ca …
 Daca ati ajuns in Italia in timpul anului scolar
inceput puteti oricum sa faceti inscrierea la scoala: copiii
dumneavoastra vor incepe frecventarea scolii imediat dupa
inscriere.
 Daca locuiti departe de scoala sau nu puteti sa
insotiti copiii , puteti utiliza serviciul de autobuz scolar
(de platit).
 Este necesara efectuarea inscrierii scolare doar pentru
primul an al fiecarui nivel scolar ; pentru anii succesivi
inscrierea este automatica.
7

 Nu are importanta daca permisul vostru de sedere nu

INSCRIEREA LA
SCOALA
SI INTRODUCEREA
este in regula: scoala primeste toti copiii si nu intervine
in posibilele nereguli .

-3Inscrierea la scoala poate fi efectuata prin
modalitatea “on line” urmarind aceasta procedura :
 Acceseaza site-ul scolii www.mamelipalestrina.it;
 Faceti clic in meniu la vocea “Inscrieri anul scolar
20../20..”. Se va deschide o pagina cu butonul
“Inscrieri on line”; clicand pe acest buton se accede la
pagina care furnizeaza unele informatii utile.
In partea de sus sunt trei butoane: “Cum se face ?”;
“Inregistrare”; “Conectati-va”.
 Apasa pe “Cum se face?” si urmareste procedura
pentru inregistrare.
 Dupa ce v-ati inregistrat puteti efectua inscrierea
completand modelul si trimitand cererea la scoala.
 Iti va fi trimis in automat o confirmare de primire a
cererii.
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Daca nu ai posibilitatea de a efectua inscrierea on
line sau te gasesti in dificultate, poti sa te adresezi
Biroului de Secretariat (orare si contacte la pag. 5);
personalul administrativ iti va da ajutor si suport.
Daca de abia ati ajuns in Italia dar a expirat
termenul pentru inscrierea on line, adresati-va Biroului
de Secretariat care va vor ajuta la completarea manuala al
modelului de inscriere.
Documentele pentru inscriere
 Codul fiscal al elevei/ elevului;
 Eventuala documentatie de la scoala de
provenienta.

INTRODUCEREA ELEVEI SAU ELEVULUI
CLASA

SAU

IN

SECTIUNE

In primul rand este necesara precizarea termenului
de “clasa” si “sectiune”.
“Sectiunile” sunt clasele de la gradinita si sunt
indicate doar cu o litera de alfabet.
“Clasele”, in schimb, apartin scolii primare si
gimnaziului ; sunt indicate cu numeral ordinal. Deoarece
in aceeasi scoala sunt mai multe clase de acelasi nivel
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este necesara deosebirea lor printr-o litera a alfabetului
care indica sectiunea. Asadar un copil poate frecventa,
de exemplu, sectiunea C de la gradinita sau clasa a II^ B
a scolii primare sau clasa a III^ A de la gimnaziu.
In care clasa sau sectiune vor fi introdusi elevii care
vin pentru prima data in I. C. “G. Mameli”?
 Daca este vorba despre un copil intre trei si cinci ani
va fi introdus in sectiunea de gradinita corespunzatoare
varstei sale.
 Un copil care implineste sase ani pana in 31
decembrie va fi introdus intr-o clasa I^ . Multe
sisteme scolare incep obligatia la sapte ani; daca
copilul tau are aceasta varsta dar inca nu a frecventat
scoala primara , va incepe cu clasa I^ .
 Daca este vorba despre o eleva sau un elev intre sapte
si unsprezece ani va merge in clasa successiva a celei
frecventate in tara de origine .
 Daca inscrierea se face dupa ce a inceput anul scolar ,
noua eleva sau noul elev va continua clasa care a
inceput sa o frecventeze in tara de origine .
Profesorii, in interesul elevilor nou veniti,
pot opta pentru includerea, chiar si temporara, intr-o clasa
inferioara varstei lor.
Aceasta decizie este luata dupa observarea atenta si
administrarea de teste initiale.
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-4CINE POATE LUA
COPILUL DE LA
SCOALA:
PROCURILE
Elevii de la gradinita si scoala primara pot fi luati
de la scoala doar de catre parinti sau de persoana direct
responsabila . La inscriere vi se cere sa indicati numele
persoanelor care, cu autorizatia voastra, pot lua de la
scoala copilul dumneavoastra in cazul in care voi nu
puteti sa il luati personal.
Procura consta, prin urmare, in a declara ca aveti o
persoana de incredere care va poate inlocui pentru a lua
copilul dumneavoastra de la scoala.
ATENTIE
Si in cazul iesirii anticipate de la scoala ,
copiii pot fi luati doar de catre parinti sau de
persoanele care au procura, fara exceptii!

Cum trebuie facuta procura
In afara numelui si a relatiei familiare existente , este
necesar sa furnizati scolii:
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 Fotocopia de
buletin a persoanei care
face
procura(mama sau tatal);
 Fotocopia de buletin a persoanei care are procura ;
Fotocopiile trebuiesc semnate de persoana care face
procura dar si de cea care o primeste .
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CE POATE FACE
ELEVUL/A CARE NU
FRECVENTEAZA
PREDAREA RELIGIEI
CATOLICE
-5Daca nu doriti ca fiica/fiul dumneavoastra sa
frecventeze orele de religie catolica trebuie sa il
specificati in momentul inscrierii si sa indicati ce
preferati in locul orei de religie (doua ore saptamanale
la gradinita si la scoala primara ; o ora la gimnaziu).
Puteti alege intre :
 Obiectul alternativ: Comitetul
Profesorilor va
defini continutul si modalitatile; puteti, totusi, exprima
opinia dumneavoastra (indicand, de exemplu, activitati
de consolidare a limbii italiene daca credeti ca
fiul/fiica are nevoie ).
 Studierea asistata: aceasta solutie este mai indicata
la gimnaziu;
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 Intrarea posticipata sau iesirea anticipata: aceasta
solutie, totusi, nu este mereu posibila deoarece
depinde de organizarea orelor de la clasa fiului/fiicei
(este posibil ca predarea orei de religie sa fie pusa
in orele centrale ale zilei si nu in prima sau
ultima ora).
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SCOLILE
INSTITUTULUI
COMPRENSIV
“GOFFREDO MAMELI”
-6Institutul Comprensiv “G. Mameli” cuprinde mai
multe scoli, situate o parte la Palestrina si o parte in
fractiunea
Carchitti. Mai jos scolile cu respectivele
clase/sectiuni si organizarea orarelor pentru anul scolar
2015/2016.
Niveluri
Localitatea
Numarul
Orar
scolare
si adresa claselor/sectiunilor saptamanal
5 sectii:
Orar
Gradinita Palestrina, Via
Porta del Sole
s.n.c.

A, B, C, D, E

antimeridian

Carchitti,
Via Lago S.
Caterina s.n.c.

3 sectii:
A, B, C

Norma
intreaga,
Ore 8:00 –
16:00
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Scoala
primara

Palestrina,
Viale della
Vittoria, 2

16 clase:
I^ A, B, C, D
II^ A, B, C
III^ A, B, C
IV^ A, B, C
V^ A, B, C

Clasele de la
sectiunea A si
I^ B:
norma intreaga,
ore 8:20 –
16:20
Clasele de la
sectiunea B, C:
orar
antimeridian.

Carchitti,
Via Vittorio
Veneto s.n.c.

Gimnaziu

8 clase:
I^ A, B
II^ A, B
III^ A
IV^ A, B
V^ A, B
5 clase:
I^ A
II^ A, B
III^ A, B

Carchitti,
Via Lago S.
Caterina s.n.c.
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Norma
intreaga,
ore 8:20 –
16:20
Ore 8:10 –
14:10

REUNIUNI PERIODICE
INTRE SCOALA FAMILIE
-7Profesorii intalnesc periodic parintii elevilor pentru
a-i informa despre situatia scolara si pentru alte
comunicari utile .
In
general
sunt
stabilite, in timpul anului
scolar,urmatoarele reuniuni care vor avea loc intre
16:30 si 18:30 in zilele stabilite:
Perioada

Tipul de reuniune

Octombrie

Alegerea reprezentantului de
clasa/sectiune
Sedinta bimestriala

Noiembrie - Decembrie
Februarie

Inmanarea documentului cu
valutarea I° patru luni
Sedinta bimestriala

Aprilie
Iunie

Inmanarea documentului cu
valutarea II° patru luni
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Este foarte importanta participarea la reuniuni dar
daca se intampla sa nu puteti participa din cauza unui
impediment (motive de munca, sanatate sau altele), puteti
cere profesorilor o programmare intr-o zi diferita de
cea stabilita.
In afara reuniunilor periodice scoala-familie puteti
cere profesorilor o programare pentru a putea face orice
comunicare importanta pentru voi.
Daca, in schimb, doriti explicatii, clarificari sau vreti
sa faceti propuneri care nu sunt direct legate de educatie ,
puteti lua contact cu reprezentantul parintilor clasei/
sectiunii , care are rolul de purtator de cuvant intre
familie si scoala . Mentinerea unei relatii constante cu
reprezentantul clasei este importanta deoarece permite
parintilor sa se cunoasca, sa colaboreze si sa se ajute
reciproc.
Important: toti parintii au
dreptul de a vota si de a fi
votati ca reprezentanti ai clasei
copilului lor.
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ABSENTE,
IESIRI ANTICIPATE,
IESIRI SI VIZITE
DIDACTICE,
EXCURSII
-8 Absentele: trebuiesc mereu justificate.In scoala
gimnaziala exista un carnet special pentru absente; la
scoala primara si la gradinita unul din parinti trebuie
sa comunice scolii motivul pentru care fiul/fiica a
fost absent scriind un mesaj pe caiet. Absentele de
cinci sau mai multe zile continuative trebuiesc
justificate cu:
Certificat medical daca Autocertificare
daca
absenta este datorata unei absenta este datorata unor
boli.
motive diverse de cele de
sanatate.
 Iesiri anticipate: in timpul anului scolar se poate
verifica ca un elev sa trebuiasca sa plece de la
scoala inainte de terminarea lectiilor. Motivele pot
fi diverse : vizita specialistica, motive familiare, etc.
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In acest caz mergeti
la scoala
fiului/fiicei
dumneavoastre si semnati un formular pentru “iesirea
anticipata”. Tineti minte, totusi, ca intr-un an scolar
fiecare elev poate iesi anticipat nu mai mult de cinci
ori.
In cazul in care un copil se simte rau in timp ce
este la scoala (vorbim de boli lejere de care pot suferi
copiii: febre, dureri de burta, dureri de cap,etc)
profesorul va chema familia care se va activa pentru a
lua elevul/a , semnand mereu formularul de “iesire
anticipata”. Iesirea anticipata pentru motive de
sanatate nu este inclusa in cele cinci iesiri anticipate
anuale.
Foarte Important:
pot prelua elevii doar parintii sau persoanele
care au procura.
 Vizite si iesiri didactice: in timpul anului scolar
profesorii organizeaza iesiri si vizite didactice care se
desfasoara, de obicei, in orarul scolar.
Daca clasa fiului/fiicei are planificata o vizita sau o
iesire didactica, veti primi o cerere de autorizare
adica un formular, de completat si de dat inapoi la
profesor, in care exprimati consimtamantul vostru
pentru propunere . In formular sunt precizate toate
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detaliile iesirii (orare, profesorii care ii insotesc ,
eventuale costuri suportate de catre familie , etc.).
Desigur nimeni nu este obligat sa participe, prin
urmare puteti si sa nu autorizati.
Pentru iesirile pe teritoriul Palestrinei (de
exemplu o vizita la Muzeu, un spectacol teatral in
teatrul local) nu este necesara nici o autorizare.
In momentul inscrierii, de fapt, ati semnat o autorizare
pentru participarea la iesirile scolare de zi pe
teritoriul orasului unde este situata scoala , pe toata
durata ciclului scolar. Si in acest caz profesorii vor
informa familiile elevilor despre toate initiativele
clasei.
 Excursiile: profesorii pot decide sa organizeze o
excursie adica o iesire de mai multe zile pentru a
vizita locuri de particular interes cultural. Initiativele
de acest gen sunt aduse la cunostinta familiilor cu
mult timp inainte ;realizarea lor, oricum, este
conditionata de participarea majoritatii din grupul
clasei.
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CARE MATERII SE
STUDIAZA LA SCOALA
-9Gradinita
Nu prevede nici o materie ci activitati ludice, cu
scopul de a promova dezvoltarea identitatii, a autonomiei
si a competintelor .
Scoala primara
Incepand cu clasa intai :
Limba italiana;
Stiinte ale naturii;
Limba engleza;
Musica;
Istoria;
Desen;
Geografia;
Educatie fizica;
Matematica;
Tehnologie;
Religia catolica(facultativa); Comportament.
Scoala gimnaziala
Materiile sunt aceleasi ca la scoala primara
adaugarea celei de-a doua limbi straine (franceza).
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cu

EVALUAREA

-10In scoala primara si la gimnaziu evaluarea se face in
doua momente al anului scolar:
 La sfarsitul primelor patru luni ;
 La sfarsitul anului scolar .
Evaluarea primelor patru luni: primele patru luni
se termina,de obicei,pe 30 ianuarie. In zilele imediat
urmatoare acestei date au loc votarile adica reuniunea
profesorilor de la fiecare clasa pentru a decide notele
pentru fiecare copil la fiecare materie. Notele, inregistrate
pe parcursul perioadei in registrul electronic, sunt
imprimate automat pe Documentul de evaluare, care va
fi inmanat familiilor intr-o data prestabilita (de obicei
pana la jumatatea lunii februarie).
Evaluarea finala: urmareste aceleasi proceduri ale
evaluarii primelor patru luni cu diferenta
ca pe
documentul de evaluare gasiti cuvantul
admis sau
neadmis la urmatorul an.
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Pentru fetele si baietii care au frecventat clasa a IIIa^ de la gimnaziu , admiterea da posibilitatea de a sustine
examenul de stat ( votul de idoneitate) care, in sistemul
scolar italian, este prevazut la sfarsitul primului ciclu de
scoala (scoala primara si gimnaziul).

24

EXAMENUL DE STAT LA
SFARSITUL PRIMULUI
CICLU DE INVATAMANT
-11 Admiterea.
Pentru a fi admisi la examenul final este necesara
obtinerea, la votul de idoneitate, o nota de cel putin 6/10
in fiecare materie, inclusiv comportamentul.
La sfarsitul anului scolar listele cu elevii admisi si
neadmisi vor fi afisate in vitrina scolii.
 Examenul.
Examenul cuprinde:
1)Patru probe scrise;
2)O proba nationala;
3)O proba orala.
1)Cele patru probe scrise contin : limba italiana; limba
engleza; matematica si stiinte; a doua limba straina
(franceza). Textele probelor sunt prelucrate de catre
Consiliul de Clasa.
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2) Proba nationala este pregatita de INVALSI1 si consta
in doua testari (italiana si matematica).
3)Proba orala este un interviu multidisciplinar din
materiile din ultimul an , excluzand religia catolica.
 Votul final.
Este constituit din media aritmetica a voturilor in
zecimi obtinute la fiecare proba si a votului de
idoneitate (votul de admitere). Examenul este luat
daca se obtine o votare de cel putin 6/10.
 Certificarea competintelor.
La incheierea examenului , impreuna cu diploma si
votul final, vine inmanat un alt document: Certificatul
competintelor. Consta in descrierea analitica a
competintelor obtinute, insotita de evaluarea in
zecimi.

1

L’INVALSI è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione.
INVALSI este Institutul National pentru Evaluarea Sistemului educativ de instru ctie si formare .
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