
 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 12, saptamana 7 – 12 mai 2013 

 

 

P
ag

e1
 

 

 

 

 

Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  

- info saptamana 7 – 12 mai 2013 – 

Cuprins: 

 
 MAI - luna europeana a creierului 

 Saptamana Luminata 

 Izvorul Tamadurii 

 8 mai – ziua internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie 

 Luna mai  -  emotii pentru elevi 

 Salvati Copiii Romania - platforma profesionista de parenting pozitiv – 

”Parinti buni” 

 Mesaj RENINCO – Ecaterina Vrasmas, presedinte 

 

Luna mai este luna dedicată, la nivel european, cercetărilor privind 
creierul uman 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 12, saptamana 7 – 12 mai 2013 

 

 

P
ag

e2
 

Din acest motiv, Comisia Europeană a alocat fonduri de aproximativ 150 de 

milioane de euro pentru 20 de noi proiecte internaţionale de studiu în domeniul 
cerebral. 

 
Finanţarea alocată în acest an ridică totalul investiţiilor Uniunii Europene  în 
cercetarea în domeniul cerebral la peste 1,9 de miliarde de euro, începând din 

2007. 
 

Cele 20 de proiecte incluse pe lista pentru finanţare din partea UE ar trebui să 
livreze cunoştinţe noi şi inovaţii în domenii-cheie precum traumatismele 
cerebrale, tulburările psihice, durere, epilepsie şi tulburările pediatrice de 

comportament. 
 

„Luna europeană a creierului” urmăreşte să valorifice cele mai recente 
realizări în acest domeniu, dar şi să combată afecţiunile cerebrale. 
www.edu-news.ro 

 

Luna mai le aduce emoţii elevilor de clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a 
 
Aceştia vor trece prin evaluările-pilot ce vizează testarea competenţelor de bază, 

la finalul anului şcolar.  Evaluările au loc între  9 – 22 mai, în peste 200 de şcoli 
din ţară. 
 

Potrivit ministrului Educaţiei, Remus Pricopie,  de anul viitor, acestea vor fi 
organizate la nivel naţional, aşa cum prevede Legea Educaţiei, nu doar pe bază 

de eşantion. 
 
Calendarul testelor-pilot  

9 şi 10 mai – evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a 
15 mai – evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a 

22 mai – evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a 
 
Elevii care termină clasa a II-a vor fi evaluaţi la matematică şi, respectiv, scris şi 

citit.  Pentru elevii care termină clasa a IV-a, scopul evaluărilor este acela de a 
verifica performanţa sistemului educaţional, ce efecte au avut măsurile introduse 

de guvernanţi, decât evaluarea cunoştinţelor acestora. 
 
Iar elevii care încheie clasa a VI-a anul acesta vor fi testaţi la limbă şi 

comunicare, respectiv la matematică şi ştiinţe. 
www.edu-news.ro 

 
Saptamana Luminata 
 

Saptamana care urmeaza praznicului Invierii Domnului este numita Saptamana 
Luminata. In vechime, Botezul era savarsit in noaptea de Pasti. Cei botezati erau 

numiti "luminati" si purtau haine albe in toata saptamana de dupa Pasti. Sunt 
persoane care afirma ca de la purtarea hainelor albe, aceasta saptamana a primit 
numele de Saptamana Luminata.  

 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/index_en.cfm?pg=home
http://www.edu-news.ro/
http://www.edu-news.ro/
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Randuieli speciale in Saptamana Luminata 

 
In Saptamana Luminata, zilele de miercuri si vineri sunt zile cu "harti". Biserica 

ne ofera dezlegare la mancarurile de dulce datorita Invierii Domnului. Conform 
Tipicului Sfantului Sava, miercurea si vinerea, in perioada cuprinsa intre Invierea 
Domnului si Duminica Tuturor Sfintilor (prima dupa Rusalii), avem "dezlegare la 

peste". 
 

De la Invierea Domnului si pana la Rusalii, nu se fac metanii, ci doar inchinaciuni. 
Incepand din Duminica Sfintelor Pasti si pana la Inaltarea Domnului, la Liturghie 
se canta Axionul Pastilor: "Ingerul a strigat …", iar credinciosii se saluta cu 

cuvintele: "Hristos a inviat!” si raspund: "Adevarat a inviat!" 
 

In Saptamana Luminata nu se citeste Psaltirea. 
 
In aceasta saptamana nu se fac parastase pentru cei trecuti la cele vesnice. 

Amintim ca incepand cu praznicul Intrarii Domnului in Ierusalim, Biserica nu mai 
face slujbe speciale pentru cei adormiti. Aceste slujbe sunt reluate dupa 

Duminica Tomii. Acest lucru nu inseamna ca ei sunt dati uitarii. Sa nu pierdem 
din vedere ca Biserica ii pomeneste pe acestia in cadrul oricarei Sfinte Liturghii.  

 
Slujbele de inmormantare din Saptamana Luminata sunt oficiate dupa o 
randuiala speciala. Slujba inmormantarii este inlocuita de slujba Invierii. Asadar 

si cantarile acestei slujbe vorbesc de biruinta Vietii asupra mortii. 
 

In vinerea din Saptamana Luminata, de Izvorul Tamaduirii, se obisnuieste ca 
dupa otpustul Sfintei Liturghii sa se savarseasca slujba sfintirii celei mici a apei. 
Hristos a Inviat! 
sursa: www.crestinordodox.ro 

 

Izvorul tamaduirii - obiceiuri si traditii  
 

 
In fiecare an, in prima vineri dupa Paste, in Saptamana Luminata, 
Biserica Ortodoxa praznuieste Izvorul Tamaduirii, sarbatoare inchinata 

Maicii Domnului.  

http://www.crestinortodox.ro/cantari-bisericesti-audio-mp3/cantari-invierea-domnului/ingerul-strigat-axionul-invierii-domnului-134731.html
http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-tomei/
http://www.crestinortodox.ro/inmormantarea/
http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/izvorul-tamaduirii/izvorul-tamaduirii-124593.html
http://www.ziare.com/social/paste/
http://www.ziare.com/social/sarbatoare/
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Numele sarbatorii, Izvorul Tamaduirii, aminteste de multe minuni petrecute cu 
mai mult de 1.500 de ani in urma, la Constantinopol, Istanbulul de azi.  

 
Legenda spune ca, intr-una din zile, inainte de a ajunge imparat, Leon cel Mare 
se plimba printr-o padure din apropierea Constantinopolului cand se intalneste cu 

un orb care-i cere apa. Cauta un izvor si nu-l gaseste, insa un glas, al Maicii 
Domnului, il sfatuieste pe Leon sa intre adanc in padure ca sa gaseasca apa cu 

care sa potoleasca setea orbului. Acelasi glas Ii mai spune sa spele fata orbului 
cu acea apa. Face intocmai cum i se spune si orbul incepe sa vada.  
 

Leon n-a uitat intamplarile minunate ale acelei zile si, odata ajuns imparat, langa 
izvor a construit o biserica. Peste ani, insusi imparatul Iustinian, care suferea de 

o boala grea, s-a vindecat band apa din acel izvor. In semn de multumire, 
imparatul Iustinian a construit acolo o biserica si mai mare, distrusa de turci, la 
1453. Se spune ca, de-a lungul timpului, apa din acel izvor a vindecat multe boli, 

rani si suferinte. Actuala biserica din Istanbul, numita Izvorul Tamaduirii, este o 
constructie din secolul al XIX-lea, la subsolul careia se mai afla un paraclis din 

secolul al V-lea unde si azi exista izvorul cu apa tamaduitoare din trecut, izvor 
care nu a secat niciodata.  

 
Asa cum se obisnuieste la mai toate sarbatorile mari, la noi, la crestin-ortodocsi, 
exista traditii si obiceiuri care inca se mai practica de Izvorul Tamaduirii.  

 
Astfel, dis-de-dimineata, credinciosii merg la biserica sa asiste la slujba de 

sfintire a apelor. Exista credinta ca cei care beau apa sfintita in aceasta zi, 
numita si agheasma sau aiasma, in unele locuri, se inzdravenesc si sunt protejati 
de boli si duhuri rele pentru un an intreg.  

 
Dupa ce sfinteste apa, cunoscuta si sub denumirea de Aghiazma Mica, spre 

deosebire de Aghiazma Mare care se sfinteste numai o data in an, la Boboteaza, 
preotul ii stropeste pe credinciosi, in timp ce se canta troparul: "Mantuieste, 
Doamne, poporul Tau, si binecuvinteaza mostenirea Ta, biruinta 

binecredinciosilor crestini asupra celui potrivnic daruieste si cu crucea Ta pazeste 
pe poporul Tau."  

 
In unele zone din tara, inca se mai pastreaza obiceiul ca in aceasta zi preotii sa 
mearga la izvoarele de apa pentru a le sfinti ca nu cumva sa sece sau sa permita 

adapostirea duhurilor rele prin preajma lor.  
 

Se crede, de asemenea, ca ziua Izvorului Tamaduirii este, pentru fantanari, cea 
mai buna zi din an. In aceasta zi, in adancuri, apele sunt zbuciumate, fac mult 
zgomot si izvoarele sunt mult mai usor de detectat.  
www.ziare.com 

 

8 mai – Ziua internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie 
 
Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania este o organizatie umanitara 

membra a Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, auxiliara 

http://www.ziare.com/social/biserica/
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autoritatii publice si abilitata prin lege sa asigure asistenta umanitara in caz de 

dezastre si sa vina in sprijinul persoanelorvulnerabile. 
www.crucearosie.ro 

 
 

Salvati Copiii ii invata pe parinti si pe profesori cum sa educe copiii fara 

bataie 

 
O platforma profesionista de parenting pozitiv – ”Parinti buni” - 

menita sa furnizeze in mod gratuit parintilor, educatorilor si 
profesorilor instrumente pentru educarea fara violenta a copiilor, a fost lansata in 
data de 23 aprilie 2013, de Organizatia Salvati Copiii (SCR), cu sprijinul 

scriitorului Mircea Cartarescu, al Bibliotecii Centrale Universitare Carol I si 
al bloggerilor care s-au implicat in Campania ”Copiii fara etichete”. 

 
Salvati Copiii sustine ca educarea copiilor trebuie sa aplice patru principii in toate 

interactiunile cu copiii, nu doar in situatiile provocatoare. Cele patru principii 
sunt: 

 Indentificarea obiectivelor parentale pe termen lung. 

 Oferirea de caldura si structura/organizare in toate interactiunile cu 
copilul. 

 Intelegerea gandurilor si sentimentelor copilului in diferite situatii. 
 Cautarea unei solutii pentru rezolvarea problemei, mai degraba decat 

abordarea punitiva a conflictului. 

 
Cele patru principii sunt caramizile care stau la baza unei relatii sanatoase 

parinte-copil si a unei educatii pozitive. 
 
”Un copil simte inainte de a intelege, iar daca ceea ce simte el este durere, 

nesiguranta, frica, respingere, atunci aceste emotii si trairi negative isi vor pune 
amprenta asupra personalitatii si sufletului sau pentru toata viata. Bataia si 

violenta emotionala genereaza tocmai astfel de trairi si emotii negative. Ele nu 
educa, ci ranesc. Parintii si profesorii trebuie sa priveasca educatia ca pe o 
investitie pe termen lung in echilibrul emotional al copiilor. Venim in sprijinul 

celor care isi asuma aceasta responsabilitate cu solutii practice, create de 
experti, tocmai pentru ca stim ca nu exista retete universal valabile de crestere a 

copiilor, dar exista drepturi fundamentale ale copiilor care trebuie respectate”, a 
declarat presei Gabriela Alexandrescu, presedinte executiv al Salvati Copiii. 
 

Scriitorul Mircea Cartarescu a decis sa se implice in Campania ”Copiii fara 
etichete” a Salvati Copiii deoarece a constientizat gravitatea problemei violentei 

impotriva copiilor in societatea romaneasca: ”Cum inlocuim cultura batului cu 
cultura respectului pentru copil?”, astfel formuleaza sintetic scriitorul aceasta 
problema. 

 
Biblioteca Centrala Universitara s-a alaturat acestui proiect alegand sa marcheze 

Ziua Internationala a Cartii si a Drepturilor de Autor, precum si Ziua 
Bibliotecarului prin gazduirea lansarii platformei de educare parentala a Salvati 

Copiii. ”Nu ii invatam pe ceilalti ceea ce vrem, sau ceea ce credem, ci ceea ce 

http://www.salvaticopiii.ro/upload/p0001000100030002_Testimoniale%20bloggeri.pdf
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suntem. Educatia, mai ales pentru cei mici, este un proces involuntar de imitatie. 

Educatia presupune transmiterea de cunostinte, dar mai ales construirea 
caracterului, prin promovarea anumitor atitudini si valori! Avem responsabilitatea 
de a ne stradui sa oferim fiecare dintre noi atat acasi, la gradinita dar si la scoala 

modele umane pozitive si generoase, iar nu unele tensionate, conflictuale, 
negativiste, mereu grabite sau cvasiabsente, lipsite de tandrete, rabdare si 

zambet. Altfel, vom avea generatii tot mai agresive, non-asertive, triste si 
deconstructiviste, care vor perpetua frica invatata inca de mic, iar nu increderea 
in celalalt si respectul fiintei umane. De Ziua Bibliotecarului, am dorit sa 

transmitem un mesaj public privind importanta modului in care ne crestem copiii. 
Este important nu doar ca acestia sa vina in biblioteci si sa citeasca, ci si cum se 

simt atunci cand citesc, sau cand pregatesc o lucrare pentru la scoala”, a 
declarat Mireille Radoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare Carol 
I. 

Platforma de parenting pozitiv a Salvati Copiii cuprinde un site dedicat, in 
continua actualizare - www.parintibuni.ro -,  cu articole despre problemele 

specifice educatiei copiilor la toate varstele; un manual de parenting pozitiv, care 
va fi distribuit gratuit, un cont de Facebook, care va asigura functionarea 
interactiva a platformei, cursuri, ateliere, conferinte de parenting sustinute de 

expertii SCR. Toate acestea se adauga la activitatile de evaluare, terapie, 
consiliere si interventie in familii, gradinite, scoli activitati derulate in mod curent, 

incepand cu anul 2009, de expertii Salvati Copiii in cele doua centre de 
specialitate ale organizatiei din Bucuresti - Centrul de Educatie Emotionala si 
Comportamentala pentru Copii si Centrul de Consiliere pentru Parinti , precum si 

in Centrele de Consiliere pentru Parinti din tara – Targu Mures, Iasi, Suceava, 
Timisoara. In acest fel, Salvati Copiii incearca sa acopere toate instrumentele de 

comunicare care pot ajunge la parinti si la cadre didactice. 
 

Recomandarile, solutiile si instrumentele propuse sunt gandite de specialisti in 
psihologia si pedagogia copilului, cu scopul de a asigura o dezvoltare armonioasa 
a copiilor. Premisa expertilor SCR este ca nu exista o reteta pentru modul in care 

parintii ar trebui sa se comporte in situatii specifice, dar acestia pot fi sprijiniti sa 
reflecteze asupra propriilor actiuni si sa inteleaga mai bine reactiile copiilor lor. 

Materialele puse la dispozitie arata modul in care parintii pot utiliza aceste 
cunostinte pentru a-si ghida copiii, pe masura ce cresc, construind relatii 
puternice, ce vor dura o viata. 

 
Atat resursele de pe site-ul www.parintibuni.ro, cat si manualul de parenting 

pozitiv,”Ghid pentru dezvoltarea relatiilor sanatoase intre parinti si copii: O 
abordare pozitiva, bazata pe respectarea drepturilor copiilor” sunt puse la 
dispozitie gratuit celor interesati. Manualul va putea fi descarcat si de pe site-ul 

de parenting si va distribuit si profesorilor si educatorilor. Manualul a fost 
dezvoltat in cadrul unui program derulat Salvati Copiii in patru tari europene: 

Suedia, Italia, Romania si Lituania.Lansarea platformei Parinti buni face parte 
dintr-o ampla campanie pentru combaterea violentei impotriva copiilor, derulata 
de Salvati Copiii in perioada martie – octombrie 2013 si intitulata “Copiii fara 

etichete”. 
 

http://www.parintibuni.ro/
https://www.facebook.com/ParintiBuni
http://www.parintibuni.ro/
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Campania reuneste personalitati culturale din Romania, institutii de stat, 

bloggeri, in incercarea de a constientiza si combate violenta fizica si emotionala 
la adresa copiiilor. Ea isi propune cresterea constientizarii si generarea unei 
schimbari de atitudine fata de copii si de modul de educare a lor, pune intrebari 

si ofera solutii pentru una dintre cele mai stringente probleme cu care se 
confrunta societatea romaneasca astazi: violenta impotriva copiilor, o realitate 

inca prezenta in principalele doua medii care ii formeaza pe acestia – familia si 
scoala -, cu efecte directe asupra echilibrului lor emotional. 
 

La finalul lunii martie, Salvati Copiii a facut public primul studiu din Romania 
ultimilor 10 de ani privind abuzul la adresa copiilor. Studiul a lasat la vedere cifre 

coplesitoare: 38% dintre parinti recunosc faptul ca-si bat copiii, iar 63% dintre 
copii afirma ca sunt batuti acasa de catre parintii lor, in timp ce 20% dintre 
parinti apreciaza pozitiv bataia ca mijloc de educatie a copilului. 18% dintre copii 

afirma ca au fot batuti acasa cu batul sau cu nuiaua, 13% cu cureaua, 8% cu 
lingura de lemn, iar 86% dintre copii sunt certati de catre cadrele didactice 

atunci cand gresesc si 33% dintre copiii sunt jigniti si etichetati la scoala de catre 
cadrele didactice. 
www.stiriong.ro, 24.04.2013 

 

Mesaj RENINCO 
 

Speram sa fi petrecut Sfintele Sarbatori de Pasti in sanatate si multumire 
sufleteasca! 

 
Speram de asemenea ca iepurasul a venit cu dorinte implinite! 
si ... Speram sa inchegam o comunitate de idei pentru ca educatia sa fie 

intr-adevar, pentru toti copiii! 
 

In data de 23 aprilie 2013, UNICEF Romania a organizat intalnirea de lucru 
„Comunicare si advocacy pentru drepturile copiilor cu dizabilitati”, la care au 
participat reprezentanti ai organismelor guvernamentale si neguvernamentale.  

In cadrul acestei intalniri, dna Sandie Blanchet, reprezentant UNICEF, a anuntat 
ca UNICEF urmeaza sa semneze un acord de parteneriat cu Guvernul Romaniei  

pentru perioada 2013 – 2017 cu referire la actiuni concentrate pe copiii 
vulnerabili si, in mod deosebit, copiii cu dizabilitati. Obiectivele intalnirii de lucru 
au fost identificarea aspectelor cheie din problematica copiilor cu dizabilitati si a 

initiativelor de comunicare si promovare apartinand organizatiilor 
neguvernamentale, pentru a putea colabora si obtine rezultate mai bune. 

 
Dupa cum stiti, Asociatia RENINCO are o indelungata si fructuoasa colaborare cu 
UNICEF Romania. Pentru a putea participa activ la tema abordata de UNICEf in 

perioada urmatoare, avem nevoie de informatii de la dumneavoastra! 
Ii rugam pe cei care se ocupa de copii cu dizabilitati prin activitati /servicii sau 

sunt interesati, sa ne comunice (prin mail) daca doresc sa participe la aceasta 
tema, multumim! Va vom tine la curent cu toate informatiile de la UNICEF! 
Prof. univ. Dr. Ecaterina Vrasmas, presedinte RENINCO 

Hristos a Inviat! 

http://www.stiriong.ro/
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Toti pentru unul, unul pentru toti! 


