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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  

- info saptamana 16 – 22 septembrie 2013 – 

 

 
 

Cuprins: 
 

 Succes la scoala! 
 Conferinta Nationala Incluziunea scolara intre deziderate si 

realitate, Bucuresti, 28 septembrie 2013  
 22 septembrie: Ziua europeana fara masini 

 Proiect inedit in Franta. Copiii merg insotiti de magari la scoala.  
 Cea de a patra editie a Zilelor Muzeului Taranului, perioada 12 – 

22 septembrie 2013 
 Ghid de stimulare – F. J. Dole, Editura Arlequin, 2013 
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 Conferinta Nationala - Incluziunea scolara intre deziderate si 

realitate 
 

Conferinta Nationala „Incluziunea scolara intre deziderate si realitate” se va 
desfasura sambata, 28 septembrie 2013, la Bucuresti.  

Conferinta este desfasurata de Asociatia RENINCO Romania in colaborare cu 
Fundatia „World Vision Romania” si cu Scoala Nr. 1 „Sfintii Voievozi” si va avea loc la 

sediul acesteia din str. Atelierului nr. 25 (langa Hotel Ibis, Gara de Nord), in 
intervalul orar 9 – 18. 
 

Printre temele propuse de discutii se regasesc : Rezultatele unui studiu privind 
incluziunea scolara a copiilor cu dizabilitati,  GREI – o initiativa si o speranta de 

unitate a profesionistilor, Cerinte educationale speciale in tarile din Uniunea 
Europeana si altele. 
 

In cadrul conferintei va fi lansata lucrarea RENINCO: „Educatia incluziva in gradinita: 
dimensiuni, provocari si solutii” care se va distribui gratuit membrilor asociatiei. 

 
Va lansam invitatia de a prezenta experientele scolii, institutiei de educatie, 
asociatiei pe care o reprezentati sau chiar experiente personale, legate de 

tema conferintei. 
Informatii privind inscrierea si participarea la conferinta la adresa de mail 

arr@reninco.ro sau la telefon 021 3129605, persoana de contact, Manuela 
Voicu. 
 

 
 22 septembrie:  Ziua europeana fara masini  

 

„Ziua europeana fara masini” este o initiativa lansata de Uniunea Europeana in anul 
1999. Ideea a fost preluata si promovata in 40 de tari pe mapamond, in prezent fiind 
marcata in peste o mie de orase. 

 
De exemplu, la Timisoara se desfasoara Saptamana mobilitatii in perioada 15 – 22 

septembrie 2013. Aceasta este o campanie a Uniunii Europene de sensibilizare a 
cetatenilor cu privire la folosirea transportului in comun, a bicicletelor si a mersului 

mailto:arr@reninco.ro
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pe jos, in detrimentul transportului auto. Anul acesta campania se desfasoara sub 

sloganul „Clean Air – it’s your move” (“Aerul curat depinde de tine!”). 
 

Proiectul promoveaza formele alternative de transport, reducerea emisiilor de gaze, 
a efectului de sera si reducerea factorilor poluanti care contribuie la dezvoltarea 
bolilor respiratorii si dauneaza mediului inconjurator. Ca mijloc principal de realizare 

a proiectului este propus mersul pe jos sau cu bicicleta. 
 

“Ziua fara masini” promoveaza folosirea mijloacelor de transport in comun, bicicleta 
sau alte forme de deplasare ecologice, in locul masinii personale, cu scopul de a 
reduce poluarea urbana. 
Sursa:Realitatea.Net, 15.09.2013 

 

 
 PROIECT INEDIT în Franţa. Copiii merg însoţiţi de MĂGARI la şcoală.  

 

La şcoală cu... măgăruşii! Copiii dintr-o localitate franceză sunt însoţiţi în fiecare 
dimineaţă la cursuri de către zeci de măgăruşi, care le ţin în spate ghiozdanele şi 

hainele! Măsura cel puţin neobişnuită a fost adoptată de autorităţi pentru a descuraja 
absenteismul şcolar. 
   

 

 
Elevii din localitatea Louviers sunt conduşi la şcoală de măgari care le duc 

ghiozdanele. 
În zori, micuţii din localitatea franceză Louviers sunt nerăbdători să meargă la 
şcoală. Fiecare dintre copiii din clasele primare este însoţit de către un catâr, 

animalul fiind la rândul său condus de un îngrijitor. 
 

"În cazul copiilor, acest lucru este o metodă de evitare a absenteismului şcolar 
pentru că plimbarea cu catârul este foarte atractivă. Sper ca acest proiect să fie 
dezvoltat în continuare", susţine primarul localităţii.  
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În plus, metoda neobişnuită de transport este şi una ecologică, susţin autorităţile 

locale. Potrivit acestora, zeci de familii au renunţat să îşi mai ducă odraslele la şcoală 
cu maşina, datorită simpaticelor animale. 

 
"Evităm astfel maşinile, aglomeraţia în faţa şcolilor, ambuteiajele. Oraşul rămâne 
astfel liber pentru toţi", spune unul dintre îngrijitori.  

 
Programul a înregistrat un asemenea succes încât o serie de alte localităţi din nordul 

Franţei vor să pună în aplicare idei similare pentru încurajarea elevilor. 
Sursa REALITATEA.NET, marti, 10 septembrie 2013 

 

 
 Cea de a patra editie a Zilelor Muzeului Taranului, perioada 12 – 22 

septembrie 2013 – idee de participare la Saptamana mobilitatii 
 
Evenimentul cheie al acestui an este expozitia Transporturile traditionale din 

Romania, care va fi deschisa pe 19 septembrie 2013. 
 

Expozitia, inedita in peisajul muzeal, isi propune a fi o sinteza a mijloacelor de 
transport traditionale utilizate in Romania. De la transportul greutatii pe crestetul 
capului la sareta, de la traista de umar si leganusul de spate la carul pentru fan, de 

la sanie la lotca sau la caruta pictata dobrogeana, expozitia va pleda pentru 
intelegerea transportului traditional ca parte componenta a civilizatiei traditionale 

rurale. Vor putea fi admirate vehicule cu roti (car, caruta, faeton, sareta, dric, caruta 
de pompieri), cu talpi (sanii de oras, de padure, de armata) sau mijloace de 
transport care se deplaseaza prin plutire alaturi de o mare varietate de mijloace de 

transport confectionate din textile (traiste, desagi, saci, glugi) din lut (oale, oale cu 
manusa, ulcioare, plosti) si din lemn (sei, corfe, patine, varzobi, bote, butoiase si 

butoaie). 
 
Expozitia reuneste, pentru prima data, trei mari muzee, care detin un patrimoniu 

definitoriu pentru abordarea acestei teme: Muzeul National al Taranului Roman, 
Complexul National Muzeal „Astra“, Muzeul National al Agriculturii. 
 

Programul Zilelor Muzeului Taranului 
 
16 septembrie 

16.00: conferinta Dr. Nicolae Constantinescu: Genomul poporului roman in viziunea 
lui George Emil Palade (Libraria Carturesti) 

17.00: deschiderea Saptamanii Europene a Mobilitatii (Studioul Horia Bernea) 
19.00: Iacob, 1988 (Studiul Horia Bernea) 
 

17 septembrie 
17.00: vernisaj Amintiri despre satul romanesc (Liana Maria Petrutiu si Vasile 

Manastireanu (Salile Acvariu si La nuiele) 
18.00: Conferintele de la Sosea: Povestile cu poale-n brau, cu Serban Anghelescu 
(Clubul Taranului) 

19.00: Cele ce plutesc, 2009 (Studioul Horia Bernea) 
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18 septembrie 

18.00 – 21.00: Fundatia Sf. Dimitrie – 15 ani de activitate (Sala Foaier) 
20.00: Indigenous – expozitie de fotografie Madalin Marienut si concert de muzica 

indiana (Clubul Taranului) 
19.00: Senatorul melcilor, 1995 (Studioul Horia Bernea) 
 

19 septembrie 
18.00: vernisaj Transporturile traditionale din Romania (Studioul Horia Bernea, 

Sala Oaspeti, Sala Irina Nicolau, Curte) 
 
20 septembrie 

10.00 – 18.00: Ateliere cu demonstratii ale mesterilor (Curte) 
10.30: Colocviile colocviale ale Metereului (Biblioteca) 

18.00: Noaptea Alba a Filmului Romanesc – Morometii, 1988 (Studioul Horia 
Bernea) 
21.00: Noaptea Alba a Filmului Romanesc – Un film cu o fata fermecatoare, 1966 

(Studioul Horia Bernea) 
23.00: Noaptea Alba a Filmului Romanesc – E pericoloso sporgersi, 1993 (Curte) 

 
21 septembrie 

10.00 – 18.00: Ateliere cu demonstratii ale mesterilor (Curte) 
11.30 – 14.00: prelegeri in cadrul Saptamanii Europeane a Mobilitatii (Studioul 
Horia Bernea) 

19.00: Ambasadori, cautam patrie, 2003 (Studioul Horia Bernea) 
 

22 septembrie 
10.00 – 18.00: Ateliere cu demonstratii ale mesterilor (Curte) 
17.00: lansare caiet MTR, Exporiment II. Dantele si broderii (Sala Foaier) 

12.00 – 16.00: finisaj Piatra si fierul (Herasti, Jud. Giurgiu) 
19.00: Marilena, 2009 (Studioul Horia Bernea) 
Sursa: www.muzeultaranuluiroman.ro 

 

 

 Ghid de stimulare – F. J. Dole, Editura Arlequin, 2013, traducere 
Gabriela Chiroiu 

 
Reamintim ca lucrarea poate fi procurata din librarii sau Editura Arlequin SRL 

Tel/fax 021-337.06.31, 0749 097 790 (comenzi) 
Email – edituraarlequin@yahoo.com 

Webpage – www.editura-arlequin .ro 
Pret lucrare – 30 lei 
 

 

 
Toti pentru unul, unul pentru toti! 

 

http://www.mailmachine.ro/send/tl.php?p=1dm/1dk/rs/603/ry/rs//http%3A%2F%2Fwww.muzeultaranuluiroman.ro%2Facasa%2Fpiatra-si-fierul-ro.html
mailto:edituraarlequin@yahoo.com

