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 Proiect TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi! – 
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 14 octombrie - SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA  

 Profesorii, stimulaţi să se perfecţioneze cu 50 mil. Euro 

 PATRICK MODIANO, câştigătorul PREMIULUI NOBEL 2014 pentru 
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 Tarhonul, planta care regenerează ficatul 

 Copiii si tinerii aflati in afara sistemului de educatie preuniversitar superior in 
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 GALA PERSOANELOR CU DIZABILITATI -  a 5-a editie 

 Performanţă REMARCABILĂ pentru un alpinist român în Himalaya 

 IMPACT - model de educatie pentru cetatenie activa si implicare comunitara in randul 

copiilor si tinerilor 

 

 

 

 Proiectul Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și CES 

în România, cu focalizare pe învățământul preșcolar, primar si gimnazial 
 

Proiectul Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și CES în România, cu 

focalizare pe învățământul preșcolar, primar si gimnazial este implementat de Asociatia 

RENINCO Romania, cu sprijin de la UNICEF, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, in 

parteneriat cu Institutul de Stiinte ale Educatiei (pentru partea de cercetare). 

 

Perioada:  octombrie 2014 – iunie 2015 
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Scopul 

Sa contribuie la asigurarea accesului la o educatie incluziva, de calitate, pentru toti copiii, cu 

focalizare pe copiii cu dizabilitati si CES, incepand cu invatamantul prescolar. 

 

 Obiective si directii de activitate 

1. Sporirea capacitatii scolilor si gradinitelor de a oferi un mediu incluziv si sprijinirea 

participarii scolare a tuturor copii, prin dezvoltarea competentelor profesorilor formati si 

monitorizati in acest sens (32 de cadre didactice, din 18 judete) 

2. Elaborarea unei analize de situatie, bazata pe cercetare, privind accesul la educatie a copiilor 

cu dizabilitati in scolile proiectului, de la  gradinita pana la clasa a VIII a 

3. Pregatirea si realizarea a 2 publicatii: 

3.1 Culegere de bune practici in educatia incluziva (publicatie noua) 

3.2 Sa comunicam cu placere (reeditare) 

Sursa:  RENINCO – arr@reninco.ro, site: www.reninco.ro 

 

 

 Proiect TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi! 

– stiri  

Rugam organizatiile care au primit chestionarul trimis in cadrul proiectului „TOATE drepturile fundamentale 

pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!” sa raspunda.  

Asa cum am mai spus, chestionarul  urmareste sa identifice cai de colaborare si sprijin; în funcție de 

disponibilitate, organizaţiile care raspund pot beneficia direct de: 

 cursuri de formare – vom reveni foarte curand cu informatii legate de cursul de formare de 

formatori in domeniul dizabilitatii  

 participare la decizii publice 

 sprijin pentru demersuri de lobby 

 date și studii pe tematica dizabilității 

 

Adresa de trimis chestionarul completat este:  arr@reninco.ro sau fax: 021 312 96 05. 

Multumim! 

Echipa RENINCO – arr@reninco.ro, site: www.reninco.ro 

 

 

 

mailto:arr@reninco.ro
http://www.reninco.ro/
mailto:arr@reninco.ro
mailto:arr@reninco.ro
http://www.reninco.ro/
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 SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA este sărbătorită de Biserica 

Ortodoxă în fiecare an pe 14 octombrie 
 

În anul 1641, moaștele sale au fost aduse la Iași de către domnitorul Vasile Lupu și așezate în 

ctitoria sa, Biserica Sfinții Trei Ierarhi. Aducerea moaștelor la Iași a fost un gest de recunoștință din 

partea patriarhului Partenie I și a membrilor Sinodului Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol 

pentru faptul că domnitorul Vasile Lupu a plătit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice.  

Iniţial, racla a fost aşezată în Biserica Trei Ierarhi, dar în 1888, după slujba de vecernie, a rămas 

aprinsă o lumânare care a declanşat un incendiu. Atunci, doar moaştele au rămas neatinse. Începând 

din anul 1889, moaștele sale au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iași. 

 

SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA  s-a născut în Epivatos, un sat situat pe lângă mare, nu 

departe de cetatea Calicatria, unde s-a călugărit de tânără, împreună cu fratele ei, Evtimie. A dus o 

viaţă ascetică în pustie, rugându-se neîncetat. Într-o noapte i s-a arătat un înger, care i-a spus să se 

întoarcă acasă, căci acolo trebuie să moară. S-a întors şi a murit la 27 de ani. A fost îngropată ca o 

străină, departe de sat, căci nimeni nu recunoscuse în ea pe fata frumoasă de odinioară. Cuvioasă 

Parascheva s-a arătat în vis la doi oameni evlavioşi, în strălucirea ei cerească, cerând ca trupul ei 

înmiresmat să fie scos din mormânt. Sfintele moaşte au făcut minuni pentru mii de oameni. 

Duse din Epivatos la Târnovo şi apoi la Constantinopol, după sute de ani, moaştele Sfintei 

Parascheva au ajuns la Iaşi, unde se află şi acum. Ele au fost aduse pe 14 octombrie 1641 şi în 

această zi este cinstită Cuvioasa Parascheva de Biserică şi de miile de români evlavioşi care vin în 

pelerinaj din toate părţile ţării. 

Preoţii spun că moaştele sunt îmbrăcate după ritualuri bisericeşti, la care iau parte doar preoţi ai 

Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Hainele Sfintei Cuvioase Parascheva se fac după un ritual 

special, în atelierele Arhiepiscopiei. Croitorii ţin post şi fac rugăciune înainte de a începe să le 

lucreze, spun preoţii de la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei."Este pe o catifea albă şi florile sunt la 

fel în aceeaşi nuanţă cum este împodobit baldachinul Sfintei Parascheva", spune Valerian Radu, 

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Veşmintele ocrotitoarei Moldovei sunt schimbate de cinci ori pe 

an şi sunt dăruite de Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Moldovei Teofan unor biserici care au hramul 

Sfintei Parascheva. Ritualul după care sunt schimbate veşmintele este unul sacru, la care participa 

doar câţiva preoţi ai Mitropoliei. 

Tradiţii şi obiceiuri  

Este interzis în această zi să calci, să cosi, să faci mâncare sau alte treburi în gospodărie dacă vrei să 

eviți durerile de cap și cele de ochi. 

Conform unei superstiții străvechi, printre bucatele mâncate sau date de pomană nu trebuie să se 

numere și poamele cu cruce, nucile, castraveții sau pepenele roșu. Împarte în schimb must și vin 

nou, dar și pâine sau lipie.  

Sfânta Parascheva se roagă lui Dumnezeu și pentru femeile însărcinate. Dacă urmează să devii 

mămica, se spune în popor că este bine să împarți din bucățele tale unor copii sărmani. Vei avea 

astfel parte de ocrotirea Sfintei la naștere, iar nașterea ta va fi una ușoară, fără dureri. 

Mai mult, se fac previziuni ale vremii în funcție de starea vremii în ziua de 14 octombrie, dar și 

ținând cont de somnul oilor. Dacă oile dorm înghesuite și strânse laolaltă în această zi, ciobanii cred 

că iarna care va veni va fi una lungă, grea și friguroasă. Dacă în schimb oile dorm risipite, iată un 

semn că iarna care va veni va fi domoală și blândă. 

Sursa:www.realitatea.net/sfanta-cuvioasa-parascheva-traditii-si-superstitii-de-ce-nu-e-bine-sa-

calci-pe-14-octombrie_1291667.html#ixzz2hfFFVKZw 

 

http://www.realitatea.net/sfanta-cuvioasa-parascheva-traditii-si-superstitii-de-ce-nu-e-bine-sa-calci-pe-14-octombrie_1291667.html#ixzz2hfFFVKZw
http://www.realitatea.net/sfanta-cuvioasa-parascheva-traditii-si-superstitii-de-ce-nu-e-bine-sa-calci-pe-14-octombrie_1291667.html#ixzz2hfFFVKZw
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 Profesorii, stimulaţi să se perfecţioneze cu 50 mil. Euro 

 

 
 

Cadrele didactice vor fi stimulate cu 50 mil. euro din fonduri europene să se perfecţioneze, 

profesorii putând doar aplica on-line pentru obţinerea acestor stimulente, accesând pagina de 

internet a AMPOSDRU, secţiunea „Cerere de propuneri de proiecte”, link „Actionweb” – 

www.fonduri-ue.ro. 

Potrivit anunţului făcut ieri de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, banii sunt alocaţi 

Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) „pentru a sprijini profesorii României, prin intermediul 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”. „Cadrele didactice care vor 

urma cursuri de formare profesională vor primi un stimulent în valoare de minimum 150 de euro, 

urmând să vedem, în funcţie de alocarea financiară, dacă putem acorda o sumă puţin mai mare, de 

160 de euro, pentru cumpărarea de materiale didactice. Am găsit soluţia să folosim fondurile 

europene pentru a-i ajuta pe dascălii noştri”, a declarat ministrul în comunicatul remis presei. 

Potrivit MFE, prin acest program se urmăreşte asigurarea unui înalt nivel de calificare a cadrelor 

didactice, la nivel naţional.  

„Va fi finanţat un proiect sistemic, cu implementare la nivel naţional, care va susţine formarea 

iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi a resurselor umane din educaţie, respectiv va sprijini 

debutul în carieră şi dezvoltarea carierei didactice”, a informat MFE. 

 

Sunt vizaţi profesorii din licee şi facultăţi 
Ca atare, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar pot depune cereri de 

finanţare, împreună cu parteneri sociali din educaţie şi din zona formării profesionale. 

Printre activităţile eligibile se numără dezvoltarea, acreditarea/autorizarea şi furnizarea de programe 

de formare şi de perfecţionare pentru persoanele din grupurile-ţintă, inclusiv formarea la distanţă, 

dezvoltarea sistemelor de stimulente şi de sprijin financiar pentru debutul şi dezvoltarea carierei 

didactice etc. 

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minimum 6 luni şi maximum 12 luni. 

Cererile de finanţare a căror durată de implementare este mai mică de 6 luni sau mai mare de 12 

luni vor fi respinse.  

„Dacă proiectul dumneavoastră are o durată între limitele specificate mai sus, în timpul 

implementării aveţi posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, 

fără însă a depăşi limita maximă admisă pentru acest tip de cereri de finanţare (12 luni), fără a 

modifica valoarea totală eligibilă a finanţării şi cu o justificare bine fundamentată”, se arată în 

Ghidul solicitantului. 
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Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile va fi de 21%, iar valoarea 

maximă a finanţării publice (UE+RO) acordate din totalul costurilor eligibile 79%. 

 

Ce cheltuieli sunt eligibile 
Cheltuieli eligibile sunt cele cu salariile şi onorariile personalului implicat în implementarea 

proiectului, contribuţiile sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 

(contribuţii angajaţi şi angajatori), cheltuielile cu cazarea, transportul şi diurna, cu transportul 

persoanelor şi al materialelor şi echipamentelor, cheltuieli pentru derularea proiectului, servicii de 

sonorizare, traducere şi interpretare, prelucrare date, întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii 

informatice, achiziţia de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în 

format tipărit şi/sau electronic, concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active 

similare, materiale consumabile, cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate). 

 Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial 

a ghidului, ora 10.00, până în a 30-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00 sau până 

la momentul depunerii cererii de finanţare de către solicitant. 

AMPOSDRU va informa pe site-ul www.fonduri-ue.ro data publicării în Monitorul Oficial şi data 

închiderii sistemului informatic.  
 http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2014-10-

10/Profesorii,+stimulati+sa+se+perfectioneze++cu+50+mil.+euro, Eveniment - Afrodita Cicovschi  

 

 

 PATRICK MODIANO, câştigătorul PREMIULUI NOBEL 2014 pentru 

LITERATURĂ 
 

Scriitorul francez PATRICK MODIANO, în vârstă de 69 de ani, considerat un veritabil "artist al 

memoriilor" şi un fin cunoscător al psihologiei compatrioţilor săi din timpul Ocupaţiei naziste, a 

primit premiul Nobel pentru literatură pe anul 2014. 

 

 
 

Premiul Nobel pentru literatură pe anul 2014 a fost acordat scriitorului francez PATRICK 

MODIANO, "pentru arta memoriilor, prin care a evocat cele mai greu de înţeles destine umane şi a 
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dezvăluit universul ţărilor aflate sub ocupaţie", a precizat Comitetul Nobel. 

 

PATRICK MODIANO este al 11-lea laureat al premiului Nobel pentru literatură care s-a născut în 

Franţa. Scriitorul francez a câştigat anterior alte două distincţii literare prestigioase - marele premiu 

pentru roman decernat de Academia franceză (pentru "Les Boulevards de ceinture", 1972) şi 

premiul Goncourt (pentru "Rue des boutiques obscures", 1978). 

 

Potrivit AFP, romancierul francez şi-a centrat întreaga operă pe evenimente petrecute în oraşul Paris 

şi împrejurimile acestuia, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Textele sale descriu 

sentimentul de apăsare generat de evenimentele tragice dintr-o epocă influenţată de destinele unor 

personaje obişnuite. 

 

Peter Englund, secretarul Academiei regale de ştiinţe din Suedia, a dezvăluit pentru postul public de 

televiziune din Suedia, SVT, că instituţia pe care o reprezintă nu a reuşit să îl contacteze 

pe PATRICK MODIANO înainte de a anunţa numele câştigătorului din acest an. 

 

PATRICK MODIANO s-a născut în 1945, în Boulogne-Billancourt, dintr-un tată evreu italian şi o 

mamă belgiană, potrivit site-ului editurii Art, care, în 2012, i-a publicat în limba română romanul 

"În cafeneaua tinereţii pierdute" (tradus de Constantin Abăluţă). 

 

În liceu îl întâlneşte pe Raymond Queneau, care îl introduce în lumea literară şi care îi citeşte 

manuscrisul primei sale cărţi înainte de publicare, în 1968, "La Place de l'Étoile", care a câştigat 

premiul Roger Nimier şi premiul Feneon. 

 

MODIANO este un scriitor prolific, publicând, de atunci, câte un roman la un interval de maximum 

trei ani. Printre cărţile sale se numără: "Le Rond de nuit" (1969), "De si braves garçons" (1982), 

"Remise de peine" (1987), "Fleur de ruine" (1991), "Chien de printemps" (1993), "La petite bijou" 

(2001, premiul Jean Monnet pentru literatură europeană, oferit de departamentul Charente), "Dans 

le café de la jeunesse perdue" (2007). 

 

Opera romancierului PATRICK MODIANO are în centrul ei teme majore precum memoria, 

ignoranţa, identitatea şi sentimentul de vină. Oraşul Paris este adeseori prezent în textele scrise de  

Modiano şi poate fi considerat un personaj care participă în mod activ la intriga romanelor sale. La 

fel de des, povestirile sale sunt construite pe baza unor evenimente biografice şi pe evenimente care 

au avut loc în timpul ocupaţiei germane. Alteori, Modiano se inspiră în operele sale din interviuri, 

articole de presă şi notiţe proprii pe care le-a redactat şi colecţionat de-a lungul anilor. 

 

Romanele lui Modiano arată o afinitate între ele şi anumite episoade dintr-un roman sunt dezvoltate 

ulterior în alte lucrări. După acelaşi model, diverse personaje apar în mai multe povestiri. Oraşul 

natal al scriitorului şi istoria oraşului servesc adeseori de liant între povestiri. Un personaj dintr-o 

lucrare de-a sa, ce are ca fundal Al Doilea Război Mondial, este Dora Bruder (eroina din romanul 

omonim publicat în 1997). Acel volum spune povestea unei fete de 15 ani din Paris care devine una 

dintre victimele Holocaustului. Printre celelalte opere ale scriitorului francez care dezvăluie 

elemente autobiografice evidente se află şi volumul "Un pedigree" apărut în anul 2005. 

 

Cel mai recent roman al său se intitulează "Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier", care a fost 

publicat de prestigioasa editură Gallimard pe 2 octombrie. 
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PATRICK MODIANO a obţinut şi distincţii pentru întreaga operă: premiul Prince Pierre de 

Monaco (1984), marele premiu pentru literatură Paul Morand (2000), premiul mondial Cino del 

Luca (2010), premiul BnF, premiul Marguerite Duras (2011) şi premiul de stat pentru literatură din 

Austria (2012). 

 

În colaborare cu regizorul Louis Malle, PATRICK MODIANO a scris şi scenarii de film 

("Lacombe Lucien", 1973, "Bon Voyage", 2003), precum şi versuri pentru cântece. 

 

PATRICK MODIANO mai are publicate în limba română cărţile "Dora Bruder" (apărută în 2006 la 

Rao, în traducerea Simonei Brânzaru), "Micuţa Bijou" (apărută în 2003, la editura Humanitas) şi 

"Bulevardele de centură" (apărută în 1975, la editura Univers). 

 

În 2013, premiul Nobel pentru literatură a fost atribuit scriitoarei Alice Munro (Canada), 

considerată un maestru al prozei scurte contemporane. 

 

Laureaţii vor primi câte o medalie din aur şi un premiu în valoare de 8 milioane de coroane suedeze 

(circa 880.000 de euro), care poate fi împărţit între cel mult trei câştigători pe fiecare categorie. 

 

Laureaţii îşi vor primi premiile Nobel în timpul unor ceremonii oficiale organizate la Stockholm şi 

la Oslo, pe 10 decembrie, ziua în care se comemorează moartea fondatorului premiilor, Alfred 

Nobel, decedat în 1896. 

 

Premiile Nobel sunt decernate din 1901, cu excepţia celui pentru economie, instituit în 1968 de 

Banca centrală din Suedia, cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la fondarea acestei instituţii. Premiile 

au fost create după moartea inginerului sudez Alfred Nobel (1833 - 1896), inventatorul dinamitei, 

conform voinţei sale din testament. 
http://www.realitatea.net/patrick-modiano-patrick-modiano-nobel_1543460.html#ixzz3FgRhxlQo  
 
 
 

 Iluzia optică care îi uimește pe londonezi 

 
Un artist a reușit să transforme, peste noapte, o clădire istorică din Londra, cea a pieței din Covent 

Garden, într-un paradox gravitațional. 

 

Alex Chinneck a reușit să creeze un efect de imponderabilitate pentru partea superioară a clădirii, 

care pare ruptă de fundație. 

 

Este o sculptură lungă de 12 metri, iar suspendarea a fost făcută posibilă cu ajutorul mai multor 

contragreutăți, ascunse în spatele unei structuri de oțel. 

http://www.realitatea.net/patrick-modiano-patrick-modiano-nobel_1543460.html#ixzz3FgRhxlQo
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”Nu poți să îți dai seama cum rezistă în aer nici măcar dacă privești de aproape sau o atingi. Este 

foarte complicat. Vreau doar ca oamenii să se bucure de experiment”, a spus creatorul instalației, 

care va fi expusă până în 24 octombrie. 
 

http://www.realitatea.net/iluzia-optica-care-ii-uime-te-pe-londonezi_1545142.html#ixzz3Fv1WU9Ci  
 
 
 

 Tarhonul, planta care regenerează ficatul 
 

Stiati ca numele latinesc al tarhonului inseamna dragon mic?  Pe vremuri, planta era folosita nu 

numai pentru a da gust mancarii dar si pentru a trata muscaturile de sarpe veninos. 

 

 

http://www.realitatea.net/iluzia-optica-care-ii-uime-te-pe-londonezi_1545142.html#ixzz3Fv1WU9Ci
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Tarhonul este o planta indragita mai ales de gospodinele din Transilvania desi isi are radacinile mult 

mai la rasarit. De fapt, se pare ca planta vine din stepele Mongoliei si din Siberia si a patruns in 

Europa abia prin secolul al saptesprezecelea.  

 

Tarhonul regleaza si stimuleaza functia gastrica si ajuta la asimilarea substantelor nutritive, de aceea 

se recomanda persoanelor cu tulburari digestive. Este o planta-minune in cazul aerofagiilor, 

balonarilor, constipatiei sau gastritelor. 

 

Datorita calitatilor sale, tarhonul se recomanda in cazul bolilor de ficat si rinichi. Fiind bogat in iod 

si in saruri minerale tarhonul inlocuieste sarea, piperul si otetul, tarhonul se recomanda persoanelor 

care sunt la regim, aroma sa puternica fiind suficienta pentru a da gust mancarii. 

 

Infuzia de tarhon, bauta seara, inainte de culcare, este un bun remediu in caz de insomnii. De 

asemenea, ca remediu natural, mareste eliminarea biliara, fluidifica secretiile bronhice si este 

diuretic. Infuzia de tarhon se prepara turnand o cana de apa clocotita peste o lingurita de planta 

uscata si maruntita. Se acopera vasul pentru zece minute, apoi se strecoara si ceaiul se bea cald. Se 

pot bea doua - trei cani de ceai pe zi in caz de boli renale, boli de ficat si boli renale, bronsita sau 

probleme digestive. 

 

De asemenea, ceaiul de tarhon alunga oboseala si ajuta la eliminarea mai rapida a toxinelor din 

corp. Compresele cu infuzie de tarhon, de data asta ceva mai concentrata, 2-3 lingurite de planta la 

o cana de apa, se folosesc pentru calmarea durerilor. Uite de ce tarhonul trebuie sa fie nelipsit din 

camara! 
http://www.realitatea.net/fresh-refresh-tarhonul-planta-care-regenereaza-

ficatul_1540760.html#ixzz3FNm8SRoz Alexandra Pacuraru 

 

 

 Copiii si tinerii aflati in afara sistemului de educatie preuniversitar 

superior in Romania 
 

UNICEF lanseaza studiul privind Participarea la educatie in 

invatamantul secundar superior - O provocare pentru politicile curente 

in Romania, ce se concentreaza, in principal, pe situatia copiilor in risc major de 

excluziune. 

Background                                                                                                           

Acest studiu reprezinta o continuare si o completare a studiului „Toti copiii la scoala pana in 2015. 

Initiativa globala privind copiii in afara sistemului de educatie. Studiu national  – Romania. 

Analiza situatiei copiilor aflati in afara sistemului de educatie din Romania”, elaborat de UNICEF 

si Institutul de Stiinte ale Educatiei (ISE) alaturi de Ministerul Educatiei Nationale – Directia de 

Invatamant Preuniversitar si Invatare pe Tot Parcursul Vietii, Institutul National de Statistica si 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, in cadrul initiativei globale 

derulate de UNICEF in parteneriat cu Institutul de Statistica al UNESCO privind copiii in afara 

sistemului de educatie (Out Of School Children – OOSC). 

http://www.realitatea.net/fresh-refresh-tarhonul-planta-care-regenereaza-ficatul_1540760.html#ixzz3FNm8SRoz
http://www.realitatea.net/fresh-refresh-tarhonul-planta-care-regenereaza-ficatul_1540760.html#ixzz3FNm8SRoz
http://www.realitatea.net/tag/alexandra-pacuraru_581422
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Daca studiul din 2012 s-a focalizat pe participarea la educatie a copiilor de varsta nivelului primar si 

gimnazial de educatie (7-14 ani), in acest caz am urmarit situatia copiilor de varsta invatamantului 

secundar superior de educatie (15-18 ani), pentru a obtine un tablou cat mai complet cu privire la 

acest fenomen, acoperind astfel in intregime invatamantul primar si secundar. 

Prin intermediul acestui studiu, am urmarit sa evaluam amploarea fenomenului de neparticipare 

scolara a copiilor/tinerilor de varsta invatamantului secundar superior, sa exploram 

unele caracteristiciale acestora si sa identificam bariere si provocari in legatura cu participarea la 

educatia de nivel secundar superior. Astfel, pornind de la datele de cercetare ale acestui raport, vom 

putea contura un profil mai detaliat al copiilor de varsta invatamantului secundar superior care se 

afla in afara sistemului de educatie sau in risc major de a ajunge in aceasta situatie. In acest fel, 

putem face un pas inainte in procesul complex de identificare si eliminare a multiplelor forme de 

excludere cu care se confrunta acesti copii prin politici educationale si interventii mai eficiente si 

focalizate. 

In categoria copiilor/tinerilor din afara sistemului de educatie am inclus pe cei care au urmat scoala 

in trecut, dar au abandonat, precum si copiii care nu au frecventat niciodata scoala. Astfel, in cadrul 

acestui studiu, copiii in afara sistemului de invatamant reprezintadiferenta dintre totalul 

populatiei in varsta de 15-18 ani si suma copiilor de aceeasi varsta din urmatoarele categorii: 

copii/tineri cuprinsi in invatamantul secundar superior, cei care frecventeaza deja invatamantul post 

secundar (tertiar sau non-tertiar), precum si copiii care inca urmeaza gimnaziul. 

 Rezultate 

 Pe baza metodologiei folosite s-a putut stabili ca aproape183.000 de copii in anul scolar 

2010/2011 si 174.000 de copiiin 2011/2012 nu erau cuprinsi in sistemul de invatamant. 

Aceste cifre reprezinta 19% din populatia de 15-18 ani, proportie ce ramane constanta la 

nivelul celor doi ani asupra carora s-a focalizat analiza. 

 Segmentul de populatie de varsta corespunzatoare invatamantului secundar superior 

care prezinta riscul cel mai ridicat privind participarea la educatie este reprezentat de 

copiii din mediul rural. Rata abandonului scolar din anul 2011/2012 indica un risc crescut 

pentru elevii din zonele rurale: valoarea indicatorului este cu aproximativ 30% mai mare in 

cazul acestora fata de cei din urban. Ratele repetentiei in acelasi an scolar, pentru clasele IX, 

X si XII, erau cu peste 40% mai mari in cazul populatiei elevilor din mediul rural, 

comparativ cu cei din urban. 

 Rata abandonului a evidentiat si prezenta unor inegalitati de gen. Diferentele constatate 

intre fete si baieti, de aproximativ 1 punct procentual plaseaza fetele in pozitie de avantaj 

 Rata abandonului in functie de cele doua criterii – mediu de rezidenta si gen – indica faptul 

(cel putin pentru anul scolar 2011/2012) ca riscul cel mai inalt de excluziune prin 

abandon este asociat baietilor din mediul rural (6% in anul mentionat, comparativ cu 

4,7% pentru baietii din urban). 

 La nivelul anului 2011, cea mai mare proportie a populatiei din afara sistemului de 

educatie era in varsta de 16 ani(aproape 85%), iar aproximativ 81% finalizasera cel mult 
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nivelul gimnazial. Aceasta situatie semnifica faptul ca o proportie importanta din 

populatia de 15-18 ani necuprinsa in sistemul de invatamant a fost supusa riscului 

excluziunii de la educatie inainte sau cel mult la absolvirea gimnaziului sub aspectul 

educatiei. 

 Peste jumatate dintre copiii din afara scolii intervievati au lucrat in cursul ultimei 

saptamani, aproape doua treimi fiind de gen masculin. Mai mult de 99% dintre acestia 

au lucrat, insa, fara contract de munca. 

 In privinta participarii la educatie, rata bruta de cuprindere 

in invatamantul secundar superior subliniaza disparitatile dintre urban si rural, 

diferentele ajungand la 27-28 puncte procentuale, ceea ce evidentiaza faptul ca o proportie 

importanta a segmentului de tineri din zonele rurale nu frecventeaza invatamantul secundar 

superior. 

 Rata neta ajustata de cuprindere scolara permite identificarea unor disparitati privind 

participarea la educatia de nivel secundar superior si intre diferitele regiuni de dezvoltare, 

diferentele ajungand pana la 23-26 puncte procentuale. Valoarea cea mai redusa a 

indicatorului este inregistrata in Regiunea Nord-Est, regiune cu nivel mai redus de 

dezvoltare economica, iar cea mai ridicata in Regiunea Bucuresti-Ilfov, cu cel mai inalt 

nivel de dezvoltare. 

 Recomandari 

o Romania a asumat o tinta ambitioasa de reducere a fenomenului de parasire 

timpurie a sistemului de educatie la 11,3% pana in anul 2020 (de la 17,4% valoare a 

acestui indicator in 2012) si masurile in aceasta arie trebuie sa continue si sa 

dezvolte interventiile sustinute in nivelurile inferioare de invatamant (ante si 

prescolar, primar, gimnazial). 

o In paralel, avand in vedere dimensiunea ingrijoratoare a fenomenului de excludere 

din sistemul de educatie (prin nescolarizare sau abandon scolar) in invatamantul 

secundar superior, o serie de politici si masuri de interventie focalizata trebuie sa 

se afle printreprioritatile Ministerului Educatiei. 

o Sustinerea unor politici educationale coerente si a unor programe la nivel national 

pentru prevenirea abandonului scolar in invatamantul primar, gimnazial si secundar 

superior, dublate de masuri de sustinere de continuare a studiilor dupa clasa a VIII-a 

in cazul copiilor cu oportunitati reduse, pot conduce in mod direct la diminuarea 

fenomenului de parasire timpurie a sistemului de educatie. 

o In conditiile in care participarea la invatamantul secundar superior prezinta, in 

continuare, disparitati importante pe medii de rezidenta, in defavoarea mediului 

rural, este nevoie de noi programe de sprijin pentru segmentul de tineri din aceasta 

zona, atat de prevenire, cat si de interventie pentru reintoarcerea la scoala. Aceste 

masuri pot viza, cu prioritate, anumite regiuni de dezvoltare,unde rata neta ajustata 

de cuprindere scolara inregistreaza cele mai scazute valori (N-E, S, S-V). 

o Masurile privind cresterea calitatii trebuie, de asemenea, sa vizeze in mod sistematic 

atat unitatile de invatamant de nivel secundar superior din mediul rural (tinand cont, 

de exemplu, de faptul ca rata repetentiei este mult mai inalta in cazul populatiei 

elevilor din mediul rural, comparativ cu cei din urban), cat si toate unitatile care 

scolarizeaza un numar ridicat de copii aflati in situatie de risc: copii care provin din 

familii foarte sarace, copii de etnie roma, copii cu dizabilitati. 
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o Masurile de interventie trebuie sa tina cont si de faptul ca riscul cel mai ridicat de 

excluziune prin abandon este asociat baietilor din mediul rural, aceasta categorie 

fiind, in prezent intr-o masura redusa tintita in mod focalizat de politicile 

educationale. 
o De asemenea, sistemul de educatie trebuie sa clarifice rolul si statutul 

invatamantului profesional si tehnic(oferit in cadrul programelor de studii ale 

scolilor profesionale si ale liceelor tehnologice) si sa promoveze mecanisme si 

instrumente mai clare de adaptare a retelei si ofertei scolare la realitatile pietei 

muncii si de implicare a angajatorilor. 

 Sursa: www.stiriong.ro, sept2014 

 

 GALA PERSOANELOR CU DIZABILITATI – a 5-a editie! 
 

Au început înscrierile în cadrul celei de-a 5-ea ediții a Galei Persoanelor cu Dizabilități, 

evenimentul organizat de ActiveWatch și Fundația Motivation, coproducător fiiind TVR1. Scopul 

acestei Gale este de a ilustra publicului beneficiile pe care le are societatea ca urmare a integrării 

persoanelor cu dizabilități: în învățământul de masă (școli normale) / pe piața muncii / în viața 

culturală (acces facil / liber) și în politici publice. De aceea, și în acest an, se urmărește prezentarea 

către public de cazuri de succes și modele de bune practici și remarcarea acelora care sprijină 

persoanele cu dizabilități, în cinci direcții: Incluziune scolara, Angajare, Accesibilizare, Sustinerea 

tematicii in mass-media, Exemplu personal. 

 

Anul acesta, organizatorii propun un nou regulament de concurs, înscrierile în cadrul competiției 

vor fi făcute cu ajutorul ONG-urilor care se adresează persoanelor cu dizabiliăți. Regulamentul 

competitiei poate fi consultat la adresa http://www.incluziune.org/competitie/regulament, iar 

criteriile de jurizare sunt disponibile online : http://www.incluziune.org/competitie/criterii-de-

jurizare. 

 

La finalul perioadei de înscrieri, organizatorii Galei vor selecta cele mai bune 5 candidaturi pentru 

fiecare categorie, care vor deveni nominalizările din cadrul evenimentului. 
sursa:  www.incluziune.org/competitie 

 

 

 Performanţă REMARCABILĂ pentru un alpinist român în Himalaya 

 
Alpinistul Justin Ionescu este primul român care a reuşit performanţa de a esclada două vârfuri de 

peste 8.000 de metri într-un singur sezon, anunţă Federatia Romana de Alpinism şi Escalada. 

 

http://www.stiriong.ro/
http://www.incluziune.org/competitie/regulament
http://www.incluziune.org/competitie/criterii-de-jurizare
http://www.incluziune.org/competitie/criterii-de-jurizare
http://www.incluziune.org/competitie
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Cum arată lumea de la 8.000 de metri înălţime / FOTO: Facebook.com 
 

 
 

Alpinistul român tocmai a încheiat cu succes ascensiunea vârfului  Cho-Oyu (8.188 m) din masivul 

Himalaya.Prima ascensiune a fost în luna aprilie anul curent, pe vârful Shisha Pangma (8.027 m), 

tot din Himalaya. 

"Prin ascensiunea varfului Cho-Oyu din masivul Himalaya, Justin Ionescu este primul roman care a 

facut doi optmiari intr-un sezon", se spune într-un comunicat al Federatiei Romane de Alpinism si 

Escalada. 

Alpinistul român va reveni in tara la 11 octombrie 2014, cu o cursă Turkish Airlines. 
http://www.realitatea.net/performanta-remarcabila-pentru-un-alpinist-roman-in-

himalaya_1544344.html#ixzz3FvADAFsc  

 

 

 IMPACT - model de educatie pentru cetatenie activa si implicare 

comunitara in randul copiilor si tinerilor 

 

Apatia sociala este puternic prezenta in Romania, iar atitudinile civice si sociale ale 

romanilor inca trebuie dezvoltate. Stim ca educatia poate imbunanati aceasta 

situatie. Iar pentru aceasta este nevoie ca tinerii si copiii din Romania sa aiba 

suficiente oportunitati prin care sa isi dezvolte abilitati si atitudini civice, care 

http://www.realitatea.net/performanta-remarcabila-pentru-un-alpinist-roman-in-himalaya_1544344.html#ixzz3FvADAFsc
http://www.realitatea.net/performanta-remarcabila-pentru-un-alpinist-roman-in-himalaya_1544344.html#ixzz3FvADAFsc
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sa ii ajute sa devina cetateni activi, implicati in comunitate. 

Conform studiului „Nevoi emergente ale copiilor din Romania", realizat de Fundatia pentru 

Dezvoltarea Societatii Civile, educatia practicata in tara noastra nu pare sa fie cea de care copiii si 

tinerii au cu adevarat nevoie: copiii si tinerii romani nu invata sa ia un rol activ in propria dezvoltare 

si a comunitatii din care provin. Ei nu primesc instrumentele necesare pentru a face fata 

problemelor si nici nu sunt pregatiti sa reuseasca pe cont propriu, dupa cum arata si studiul. 

 

Incercam sa dam raspuns acestor probleme, prin intermediul proiectului „IMPACT - model de 

educatie pentru cetatenie activa si mplicare comunitara in randul copiilor si tinerilor", care se 

desfasoara in perioada iulie 2014 - martie 2016. Proiectul este finantat cu suma de 74.630 EURO, 

prin granturile SEE 2009 - 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.  

 

Mai mult IMPACT in educatia din Romania 
 

Dorim sa oferim si altor copii si tineri din Romania oportunitatea de a beneficia de IMPACT, 

model de educatie prin experienta pe care il derulam inca din anul 2002 si care ajunge in prezent la 

aproximativ 1.800 de elevi si 300 de profesori. 

 

Ca parte din Miscarea de Tineri IMPACT, elevii se implica in dezvoltarea societatii prin 

propriile proiecte de serviciu in folosul comunitatii. Ei invata sa aiba o atitudine orientata spre 

rezolvarea problemelor, sa lucreze in echipa, sa aiba mai multa incredere in sine, stabilindu-si un 

sistem de valori. Ei devin astfel cetateni activi si isi dezvolta abilitati de viata care ii ajuta sa intre cu 

succes pe piata muncii. 

 

Principalii parteneri in sustinerea modelului de educatie IMPACT in scolile din Romania sunt 

profesorii voluntari - liderii IMPACT. De-a lungul anilor,colaborarea cu profesorii ne-a aratat ca 

metodele de educatie nonformala pot fi transferate cu succes in educatia formala. Metodele 

creative de educatie nonformala transforma orele de clasa intr-o activitate interactiva, ce ii implica 

activ pe elevi.  

 

Rezultate 
 

Asadar, in cadrul proiectului ne propunem sa atingem urmatoarele rezultate:   

- 20 de noi Cluburi de Initiativa Comunitara pentru Tineri IMPACT, in 11 judete din Romania: 

Iasi, Neamt, Bucuresti, Calarasi, Galati, Constanta, Brasov, Cluj, Hunedoara, Mehedinti, Vrancea 

- 300 de copii si tineri (cu varste intre 12 si 18 ani) isi vor dezvolta abilitati si cunostinte din sfera 

cetateniei active 

- 60 de adulti  (profesori sau lucratori de tineret din ONG-uri ce ne pot deveni parteneri in cadrul 

proiectului) -  isi vor dezvolta abilitati si cunostinte din sfera cetateniei active, precum si a 

modelului de educatie IMPACT 

- Peste 60 de proiecte de serviciu in folosul comunitatii, realizate de noile Cluburi IMPACT (3 

proiecte per Club) 

- Peste 12.000 de beneficiari directi ai proiectelor IMPACT dezvoltate de noile Cluburi IMPACT 

 

Pasi de urmat 
 

Atingerea rezultatelor propuse implica: 

http://ro.scribd.com/doc/53069812/Studiu-Nevoi-Emergente-Ale-Copiilor-Din-Romania
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- Selectia, in cadrul unei competitii, a 20 de parteneri locali (scoli sau ONG-uri) alaturi de care 

vom putea dezvolta noi Cluburi IMPACT 

- Pregatirea eficienta a noilor facilitatorilor de Club IMPACT (lideri IMPACT), in aplicarea 

metodelor de educatie prin serviciul in folosul comunitatii in lucrul direct cu copiii si tinerii 

- Organizarea activitatilor saptamanale, urmand curriculumul IMPACT de educatie prin 

serviciu in folosul comunitatii 

- Implementarea celor 60 de proiecte, prin care tinerii isi vor ajuta comunitatea. Acestea pot fi din 

sfera eco, sociala, culturala, advocacy, de antreprenoriat social.  

- Evaluarea competentelor pe care tinerii si le dezvolta dupa fiecare proiect implementat. Aceasta 

se va realiza cu ajutorul Pasaportului IMPACT, ce va putea fi accesat si in format online, 

instrument  ce ofera rezultate cu privire la evolutia tinerilor in cadrul programului IMPACT. 

- Dezvoltarea organizaționala a echipei Fundației Noi Orizonturi prin formarea a 15 membri in 

domeniile comunicare și fundrasing, in vederea asigurarii sustenabilitații Cluburilor.   

 

Proiect finantat prin granturile SEE 2009 - 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. 
Pentru a afla cele mai noi vesti despre derularea proiectului „IMPACT - model de educatie pentru 

cetatenie activa si implicare comunitara in randul copiilor si tinerilor", precum si daca vreti sa fiti 

parte din acesta, va rugam sa accesati sectiunea de stiri dedicata! 

 Pentru informatii suplimentare, managerul de proiect va raspunde intrebarilor dumneavoastra: 

Catalina Rentea (Coordonator Local, Fundatia Noi Orizonturi) - catalina_rentea@noi-

orizonturi.ro 

sursa: noi-orizonturi.ro, 7 oct 2014, www.stiriong.ro 

 

 

 
 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 

http://www.fondong.fdsc.ro/
mailto:catalina_rentea@noi-orizonturi.ro
mailto:catalina_rentea@noi-orizonturi.ro
http://www.stiriong.ro/
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