
 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 24, anul 3, saptamana 21 – 27 septembrie 2015 

 

 

 

P
ag

e1
 

 

 

 

Asociatia RENINCO ROMANIA 
 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 24, anul 3, saptamana 21 – 27 septembrie 2015 
 

 

Cuprins: 

 
 21 septembrie -   Ziua Internationala a Pacii 

 27 septembrie - Ziua Mondială a Turismului 

 Scrisoarea unei mame catre Lume 

 Cel mai mare telescop din lume, amplasat in locul unde nu ploua niciodata 

 Cele 10 sfaturi celebre ale lui Steve Jobs 

 Dispozitivul care ajută nevăzătorii să vadă cu limba 

 Ce sunt Bunicii? 

 Cuvintele magice care fac minuni 

 

 

Ziua Internațională a Păcii 

 
Drapelul Organizației Națiunilor Unite 

Sărbătorită de Toate statele membre ONU 

Tip Internațională 

Data 21 septembrie 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_statelor_membre_ale_Organiza%C8%9Biei_Na%C8%9Biunilor_Unite
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Ziua Internațională a Păcii este sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie. Aceasta este 

dedicată păcii și în special absenței războiului și a violenței. De exemplu, cum ar fi încetarea 

temporară a focului într-o zonă de război pentru accesul ajutorului umanitar. Ziua a fost sărbătorită 

pentru prima oară în 1982, iar de atunci este sărbătorită în fiecare an de mai multe națiuni, 

organizații și oameni. 

 

Pentru a inaugura ziua, „Clopotul Păcii” este sunat la sediul ONU, în New York City. Clopotul este 

turnat din monede donate de copii de pe toate continentele, cu excepția Africii și a fost un cadou de 

la Asociația Națiunilor Unite din Japonia, ca „un memento al costului uman în război”. Pe inscripția 

de pe o parte se poate citi „Trăiască pacea absolută în lume”. 
 

 

 Ziua Mondială a Turismului 
 

Ziua de 27 septembrie a fost declarată Zi Mondială a Turismului în anul 1979 de către Organizaţia 

Mondială a Turismului. A fost sărbătorită prima oară în întreaga lume în 1980. 
 

 

 
 

 
 

 Scrisoarea unei mame catre Lume 

 
Draga Lume, 

 

Fiul meu incepe azi scoala. O vreme, totul va fi nou si ciudat pentru el. Si as dori sa-l tratezi, 

cumva, cu blandete. 

 

Vezi tu, pana acum, el a fost regele gradinii. A fost stapanul curtii. Eu am fost mereu alaturi de el, 

sa-i bandajez  ranile, sa-l alin. 

  

Acum, insa, lucrurile se vor schimba. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pace
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajutor_umanitar&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Clopotul_Japonez_al_P%C4%83cii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sediul_Central_al_Na%C8%9Biunilor_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/New_York_City
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In dimineata aceasta, va cobori treptele din fata casei, imi va face semn cu mana si va porni marea 

aventura care va cuprinde, probabil, si razboaie, drame sau tristeti. 

 

Ca sa-si duca viata in lumea in care trebuie sa traiasca, e nevoie de incredere, dragoste si curaj. 

  

De aceea, Lume, as dori sa-l iei de manuta si sa-l inveti tot ce trebuie sa stie. Invata-l, dar cu 

blandete, daca poti. Invata-l ca pentru fiecare ticalos exista un erou; ca pentru fiecare politician 

corupt exista un lider plin de devotament; ca pentru fiecare dusman exista un prieten. Invata-l 

minunile din carti. 

  

Lasa-i timp, in liniste, sa reflecteze la misterul etern al pasarilor care zboara in inaltul cerului, al 

albinelor in lumina soarelui si al florilor pe dealurile inverzite. Invata-l ca e mai onorabil sa pierzi 

decat sa inseli. 

  

Invata-l sa aiba incredere in propriile-i idei, chiar daca toti ii spun ca nu sunt bune. Invata-l sa-si 

vanda cat mai bine forta mainilor si a mintii, dar sa nu-si negocieze niciodata sufletul si inima. 

  

Invata-l sa ramana pe pozitie si sa lupte daca crede ca are dreptate… 

  

Invata-l, Lume, cu blandete, dar nu-l cocolosi, caci numai in foc se caleste otelul. 

  

Ai o sarcina grea, Lume, dar vezi ce poti sa faci. E un baietel asa de bun. 
sursa: http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/inspirational-motivational-emotional/scrisoarea-unei-mame-adresata-

lumii/ 

 
 

 

 

Cel mai mare telescop din lume, amplasat in locul unde nu ploua niciodata 
 

Cercetatorii vor sa construiasca, in desertul Atacama (Chile), cel mai mare si mai puternic telescop 

de pe Pamant, al carui scop va fi sa gaseasca alte forme de viata in univers. 

 

Telescopul, numit sugestiv "European Extremely Large Telescope" (Telescopul european extrem de 

mare), va fi adapostit intr-un dom de 74 de metri inaltime si va avea o oglinda aproape cat jumatate 

de teren de fotbal (42 de metri). 
http://infoportal.rtv.net/articol~din-lumea-de-azi~info-4530299~cum-arata-cel-mai-mare-telescop-din-lume-care-va-fi-

amplasat-in-locul.html?utm_medium=email&utm_source=infoportal_newsletter 

http://infoportal.rtv.net/articol~din-lumea-de-azi~info-4530299~cum-arata-cel-mai-mare-telescop-din-lume-care-va-fi-amplasat-in-locul.html?utm_medium=email&utm_source=infoportal_newsletter
http://infoportal.rtv.net/articol~din-lumea-de-azi~info-4530299~cum-arata-cel-mai-mare-telescop-din-lume-care-va-fi-amplasat-in-locul.html?utm_medium=email&utm_source=infoportal_newsletter
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 Cele 10 sfaturi celebre ale lui Steve Jobs 

 

 

Steve Jobs a fost declarat de revista Fortune cel mai celebru manager al deceniului trecut.  Totodată, 

el a rămas cunoscut ca fiind una dintre cele mai influente persoane din ultimul secol în materie de 

tehnologie, inovaţie şi, nu în ultimul rând, business.  

 

Dorinţa lui Steve Jobs de a schimba lumea s-a reflectat în munca şi dedicaţia lui faţă de compania 

Apple, făcând din ea cel mai cunoscut brand la nivel mondial.  Discursurile lui despre importanţa 

pasiunii în tot ceea ce facem şi despre beneficiile curajului de a gândi diferit au inspirat milioane de 

antreprenori din toată lumea.    

 

Iată 10 din cele mai celebre sfaturi pe care Steve Jobs le dă oricui vrea să ajungă un om de 

succes: 
 

1. Cunoaşte-te pe tine însuţi, fii tu însuţi  
Cunoaste-ti punctele puternice, dar si slabiciunile. Nu-ti poti atinge visurile daca nu cunosti 

materialul din care esti creat. Steve Jobs a descoperit cu exactitate cine era, inca din tinerete, si a 

ales sa nu-si ignore inteligenta cu care a fost binecuvantat. 

 2. Nu aştepta 

Cand avea doar 12 ani, lui Steve Jobs i-a venit ideea sa-l caute pe Bill Hewlett (fondatorul HP) 

pentru a-l intreba ce piese ii trebuie pentru a-si construi propriul aparat de masurat frecvente. 

Aceasta atitudine indrazneata a ramas cu el pana la sfarsitul zilelor sale. 

Nimeni nu va face nimic in locul tau. Fii indraznet. Fii curajos si mergi mai departe cu orice incerci 

sa faci. 

 3. Învaţă din propriile tale greşeli 

Nu poti atinge perfectiunea peste noapte. E de asteptat sa gresesti. Insa ce este important, e cum 

reactionezi la acele greseli. Fa greseli, recunoaste-le, invata din ele si mergi mai departe. E simplu. 

4. Lasă întotdeauna uşa deschisă pentru excelenţă 
Steve Jobs a cautat intotdeauna iluminarea spirituala si excelenta in toate lucrurile. Nu a spus 

niciodata “nu” daca gasea ceva care se potrivea cu idealul sau de perfectiune. Era dispus sa 

priveasca toate unghiurile de abordare, modelele si design-urile pentru a gasi tehnica perfecta care 

sa duca la produsul perfect.  Nu conta cum ajungea la perfectiune, atata timp cat reusea sa o atinga. 

 

http://fortune.com/2009/11/05/fortune-magazine-names-apples-steve-jobs-ceo-of-the-decade/
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5. Păstrează controlul de fiecare dată când este posibil 
Sa fii atent la detalii este un lucru care te poate duce departe. Produsele Apple sunt o dovada a 

acestei filozofii. Poate ca Steve Jobs a fost un maniac al controlului, insa acest lucru a dat rezultate. 

Pentru el fiecare produs era o extensie a propriei persoane. 

6. Creează-ţi propria realitate 
Traieste viata pe care o iubesti. Daca nu esti fericit cu locul unde te afli, cu ceea ce faci, sau cu ceea 

ce esti, incearca sa faci o schimbare. Nimic nu este batut in cuie. Nu lasa nemultumirea sa se 

instaleze, actioneaza si fa ceva diferit! 

7. Fii convingător 
Steve Jobs putea sa-si convinga angajatii sa faca lucruri care pareau la limita imposibilului. Cum? 

Prin sofisticata arta a persuasiunii. Avand o tehnica unica, la limita manipularii, el reusea sa 

convinga oamenii sa faca anumite lucruri şi obţinea rezultate mai mult decat satisfacatoare. 

8. Fă ceva măreţ, apoi fă ceva şi mai bun 
Nu-i de ajuns sa faci ceva maret si apoi sa fii satisfacut cu asta. Fa ceva deosebit, apoi incearca sa 

faci ceva si mai bun. Daca Steve Jobs nu ar fi esuat la un moment dat in cariera, probabil ca nu ar fi 

reusit sa aiba acelasi succes imens in restul carierei lui. 

9. Ia decizii înţelepte 
Liderii gresesc daca nu sunt in stare sa ia decizii dure cat mai rapid, lucru care poate sa-i coste si 

popularitatea. Daca te concentrezi prea mult sa fii placut si iei decizii doar ca sa-ti salvezi reputatia, 

atunci gresesti atat fata de tine insuti cat si fata de ceilalti.  

10. Împărtăşeşte-ţi înţelepciunea cu ceilalţi 
Steve Jobs si-a dedicat intreaga viata succesului produselor sale. Atunci cand s-a imbolnavit, s-a 

adresat comunitatii, oferind sfaturi pentru a trai o viata mai buna. Astfel, a lasat o mostenire de 

neuitat. 
sursa: http://ideisibani.ro/finpers/10-sfaturi-celebre-steve-jobs/ 

 

 Dispozitivul care ajută nevăzătorii să vadă cu limba 

Share pe Facebook Share pe 

Twitter  

https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=280149482402&link=http%3A%2F%2Fwww.realitatea.net%2Fdispozitivul-care-ajuta-nevazatorii-sa-vada-cu-limba-cum-functioneaza_1728265.html&display=popup&redirect_uri=http://www.realitatea.net/closeredirect.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.realitatea.net%2Fdispozitivul-care-ajuta-nevazatorii-sa-vada-cu-limba-cum-functioneaza_1728265.html&related=realitatea&text=Dispozitivul+care+ajut%C4%83+nev%C4%83z%C4%83torii+s%C4%83+vad%C4%83+cu+limba.+Cum+func%C5%A3ioneaz%C4%83
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.realitatea.net%2Fdispozitivul-care-ajuta-nevazatorii-sa-vada-cu-limba-cum-functioneaza_1728265.html&related=realitatea&text=Dispozitivul+care+ajut%C4%83+nev%C4%83z%C4%83torii+s%C4%83+vad%C4%83+cu+limba.+Cum+func%C5%A3ioneaz%C4%83
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Administraţia americană pentru alimente şi medicamente (Food and Drug Administration, 

FDA), care autorizează vânzarea de medicamente pe teritoriul Statelor Unite, a aprobat 

introducerea pe piaţă a unui dispozitiv care ar putea revoluţiona viaţa oamenilor nevăzători 

sau cu deficienţe de vedere, pe care îi va ajuta "să vadă cu limba". 

 

Cu ajutorul mai multor senzori plasaţi pe limbă, dispozitivul, numit BrainPortV100, alimentat cu 

baterii, îl va ajuta pe utilizator să se deplaseze şi chiar îi permite să-şi facă o idee despre cum arată 

lumea înconjurătoare. 

 

Principiul este simplu. O cameră video este montată pe o pereche de ochelari, iar un aparat mic 

intraoral echipat cu un set de electrozi este plasat pe limbă. Un software are apoi sarcina de a 

transforma imaginile înregistrate de camera video în semnale electrice care sunt transmise 

electrozilor şi percepute ca vibraţii şi furnicături pe limbă. Cu pregătire şi experienţă, utilizatorul 

învaţă să interpreteze semnalele pentru a determina locaţia, poziţia, dimensiunea şi forma 

obiectelor, precum şi a determina dacă acestea se mişcă sau sunt staţionare, se explică într-un 

comunicat publicat pe site-ul FDA, citat de descoperă.ro. 

 

Dispozitivul poate fi folosit împreună cu alte mijloace de asistenţă, precum un baston sau un câine 

utilitar. 

'Inovaţii ca aceasta sunt în măsură să ajute milioane de oameni', a declarat William Maisel, 

reprezentant al FDA. 'Şi este important ca tehnologia să continue să progreseze pentru a-i ajuta pe 

americanii orbi să trăiască mai bine, să fie mai independenţi', a adăugat el, citat în comunicat. 
sursa: http://www.realitatea.net/dispozitivul-care-ajuta-nevazatorii-sa-vada-cu-limba-cum-

functioneaza_1728265.html#ixzz3dxG1GpNo  

 

 

 

http://www.descopera.ro/
http://www.realitatea.net/dispozitivul-care-ajuta-nevazatorii-sa-vada-cu-limba-cum-functioneaza_1728265.html#ixzz3dxG1GpNo
http://www.realitatea.net/dispozitivul-care-ajuta-nevazatorii-sa-vada-cu-limba-cum-functioneaza_1728265.html#ixzz3dxG1GpNo
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 CE SUNT BUNICII?  (În viziunea unor copii de până la 8 ani)  
 
 Bunicii sunt o doamna si un domn care nu au proprii copii,  de aceea le plac de  copiii altora.  

  

Bunicii nu au nimic altceva de facut decat sa ne astepte cand mergem sa-i  vizitam.  

   

Sunt atat de batrani incat nu ar trebui sa se joace mult sau  sa alerge. Dar  sunt de treaba pentru ca 

ne duc la magazin si ne dau bani.  

 

Sunt oamenii aceia care, cand merg cu noi la plimbare,  incetinesc pasul ca sa ne  arate frunze sau 

insecte pe jos. Ei nu tipa niciodata la noi sa ne grabim. 

 

In general bunicile sunt grase, dar nu chiar atat de grase incat sa nu ne poata lega sireturile.  

 

Bunicii nu trebuie sa fie destepti. Ei trebuie sa raspunda  la intrebari ca:  

 "De ce Dumnezeu nu este casatorit" sau "De ce cainii fugaresc pisicile".  

   

 Sunt oamenii care, atunci cand ne citesc povesti, nu sar  peste pasaje ca sa scape mai repede. Si nu 

se supara daca ii rugam sa ne mai  citeasca o data povestea.  

 

 Toata lumea ar trebui sa incerce sa aiba bunici, mai ales  daca nu au televizor  pentru ca sunt 

singurii carora le place sa petreaca timp cu  noi.  

 

 Sunt oamenii care stiu ca nu ar trebui sa mancam dulce  inainte de culcare, dar  totusi ascund 

dulciuri pentru noi si ni le aduc in pat si ne  saruta de noapte buna  chiar daca am fost rai mai 

devreme.  

   

 Raspunsul unui copil de 6 ani la intrebarea unde locuieste  bunica lui: 

 Bunica locuieste la aeroport si cand avem chef de ea mergem  acolo si o luam. Cand vizita s-a 

terminat, o ducem inapoi la aeroport... 

 

 

 Cuvintele magice care fac minuni 
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Cuvintele magice care fac minuni: te rog frumos…, fii amabil…, mi-ar plăcea, ai putea te rog 

să... la care adăugăm un mulţumesc şi un zâmbet sunt reţeta ideală pentru buna înţelegere în 

relaţiile interumane, pentru o viaţă trăită în armonie. Am învăţat aceste lucruri în copilărie, 

de la părinţi, iar ele trebuie să ne ghideze mereu! 

 

Limbajul reprezintă, poate, cea mai importantă funcţie a corpului uman, una dintre trăsăturile 

definitorii ale speciei umane şi resortul care ajută la evoluţia umanităţii. Nu ne putem imagina 

lumea fără existenţa unui limbaj şi a unei modalităţi de comunicare care să ne permită transmiterea 

rapidă a informaţiilor de orice fel. Cum folosim în avantajul nostru şi al societăţii acest 

"instrument", limbajul, ţine de noi înşine. 

 

Sunt importante educaţia încă din fragedă pruncie, exemplul oferit în casă, mediul social în care 

creştem şi în care ne dezvoltăm, însă noi suntem cei care trebuie să ne autoeducăm şi să luăm 

exemplul celor care folosesc un limbaj frumos. Frumuseţea limbajului este o calitate inteligentă, dar 

şi una umană. 

 

Nu este nevoie de şcoli înalte pentru a fi civilizat în exprimare. Din păcate, exprimarea simplă şi 

frumoasă este înlocuită şi de o exprimare agresivă. 

 

Oamenii se războiesc, uneori, în cuvinte dure, jignitoare şi umilitoare. Înjurăm, ne jignim, ne 

aducem reproşuri sau, pur şi simplu, facem remarci pline de răutate pe stradă, în mijloacele de 

transport în comun, la şcoală şi la serviciu, pe stadion şi la restaurant. Nicun mediu nu este scutit de 

această poluare fonică! 

 

Nu ne naştem învăţaţi, însă este de datoria noastră să comunicăm într-o manieră constructivă. Dacă 

apelăm la limbajul agresiv, în afara satisfacţiei de moment că ne-am impus punctul de vedere, avem 

mult mai multe dezavantaje dacă jignim, decât dacă ne adaptăm stilul de a comunica vis-a-vis de 

ceea ce ne nemulţumeşte la noi şi la ceilalţi sau la o anumită situaţie. 

 

Psihologii ne îndrumă să fim atenţi, de fiecare dată, la modul în care ne exprimăm dacă vrem să 

avem o viaţă frumoasă! 
sursa: http://www.realitatea.net/cuvintele-magice-care-fac-minuni_1791974.html#ixzz3m1OHdvF1  

 

 

 

 

 

 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 

 

http://www.realitatea.net/cuvintele-magice-care-fac-minuni_1791974.html#ixzz3m1OHdvF1

	galerie

