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Circ. n. 36 
Lodi, 4 ottobre 2021  
  

Alle famiglie di origine e/o nazionalità romena 

Ai docenti  

Al personale ATA 
Al DSGA  
  

Oggetto: Corsi di Lingua, cultura e civiltà romena.  

 

Con la presente, si informa che anche durante quest’anno scolastico si prevede lo svolgimento del corso 

opzionale di LINGUA, CULTURA E CIVILTÀ ROMENA come previsto dalla collaborazione tra il 

Ministero dell’Istruzione e il Governo Romeno- 

Il corso: 

- è completamente gratuito; 

- si svolgerà online fino al 31 di dicembre 2021; sulla base dell'evolversi dell'emergenza sanitaria si 

deciderà la modalità di svolgimento dal 1 di gennaio fino al mese di giugno 2022;  

- prevede la frequenza obbligatoria al 75% delle lezioni; 

- si svolge solo una volta alla settimana, orario da definire. 

ATTIVITÀ PREVISTE  

Scuola primaria e secondaria di primo grado:  

- le attività interdisciplinari comprendono contenuti di lingua, letteratura, storia, geografia della Romania 

e tradizioni romene. Per quanto riguarda la lingua, si procede all’ampliamento delle strutture e funzioni 

linguistiche principali attraverso esercizi mirati al potenziamento del lessico, al consolidamento della 

conoscenza ortografica e della capacità espressiva.  

Scuola primaria (classi prime):  

- l’albero genealogico in immagini, i giorni della settimana, le stagioni, giochi di gruppo volti a 

promuovere i valori del rispetto, usanze, canzoni, danze, colori, numeri, animali domestici e selvatici, 

ascolto di fiabe, filastrocche, poesie, racconti in lingua romena e altre attività mirate allo sviluppo delle 

capacità di comunicazione.  

Si chiede alle famiglie interessate ad iscrivere il proprio figlio/la propria figlia a questo corso di 

compilare il modulo al link 
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Altrimenti si prega di NON compilare nulla. Grazie.  

§§§§ 

Vă facem cunoscut că și în acest an şcolar se va desfăşura cursul opțional de LIMBĂ, CULTURĂ ŞI 

CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ.  

Cursul: 

- este gratuit; 

- până pe 31 decembrie se va desfășura online, urmând ca, în baza evoluției situației sanitare din Italia, să 

se decidă dacă din 1 ianuarie până în luna iunie 2022 modalitatea de desfășurare rămâne la distanță (on-

line) sau dacă se va ține în clasă; 

- prevede frecvența obligatorie la cel puțin 75% din orele de curs; 

- se desfășoară o singură dată pe săptămână; orarul va fi comunicată ulterior. 

ACTIVITĂȚI PREVĂZUTE 

Școala primară și gimnazială: 

- participanții se vor familiariza cu limba şi literatura română, cu istoria poporului român, cu geografia 

României și cu tradițiile din diferite zone ale țării;  

- în ceea ce privește limba, se va avea în vedere cultivarea principalelor structuri și funcții lingvistice prin 

  



exerciții care vizează dezvoltarea abilităților lingvistice, consolidarea cunoștințelor de ortografie și a 

capacității expresive. 

 

Clasa I:  

- jocuri în grup cu scopul de a promova respectul, obiceiuri, sărbători, cântece; 

- arborele genealogic în imagini, numerele, zilele săptămânii, anotimpurile, animale domestice și 

sălbatice;  

- ascultarea unor basme, poezioare, povești în limba română; 

- alte activități care vizează dezvoltarea capacității de comunicare. 

Dacă doriți să vă înscrieți copiii la acest curs, vă invităm să completați formularul de mai jos. Dacă NU 

sunteți interesați, vă rugăm să NU completați. Vă mulțumim! 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Stefania Menin  
Documento firmato digitalmente                                                                                    

ai sensi del CAD e normativa connessa   


