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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 23 – 29 septembrie 2013 – 

 

 

 Cuprins: 

 26 septembrie: Ziua Limbilor Europei 

 26 septembrie: Ziua Mondială a Munţilor Curaţi 
 27 septembrie: Noaptea Cercetatorilor 

 28 septembrie: Conferinta Nationala Incluziunea scolara intre 
deziderate si realitate 

 29 septembrie: Ziua Mondiala a Inimii 
 Expozitie  de inventica si pictura Leonardo da Vinci 

 Târgul Gaudeamus Carte Şcolară, 19 - 29 septembrie, Piaţa 
Universităţii 

 Studiul UNICEF privind situatia adolescentilor din Romania 
 

 
 26 septembrie: Ziua Limbilor Europei 

 
Ziua Limbilor Europei este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, 

plurilingvismul, învățarea limbilor străine pe durata vieții. Ziua Europeană a Limbilor 
are ca obiectiv să atragă atenția publicului asupra importanței învățării limbilor 

străine și să îl sensibilizeze cu privire la existența și valorea tuturor limbilor vorbite în 
Europa, încurajând învățarea lor.  
 

Manifestarea a debutat în anul 2001, an care a fost declarat de Consiliul Europei Anul 
european al limbilor vorbite. De atunci, în fiecare an, la 26 septembrie, în fiecare din 

cele 45 de state membre ale Consiliului Europei, se sărbătorește Ziua limbilor 
vorbite.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Europei
http://ro.wikipedia.org/wiki/26_septembrie
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În Europa se vorbesc 23 de limbi oficiale, dar există și peste 60 de comunități 

autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară.  
În fiecare an, în această zi se organizează sute de evenimente în toată Europa: 

spectacole, animații pentru copii, jocuri muzicale, cursuri de limbi străine, emisiuni 
de radio și televiziune, conferințe… posibilitățile sunt nenumărate! 
sursa: ec.europa.eu/languages/orphans/european-day-of-languages_ro.htm   

sursa:ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Limbilor_Europei  

 

       

 
 

 
 26 septembrie: Ziua Mondială a Munţilor Curaţi 

 
Calendarul protectiei mediului elaborat de tarile Uniunii Europene prevede 24 de zile 
intr-un an de o importanta majora pentru planeta pamant. 

 
Acest calendar face sa sensibilizeze populatia pentru a fi mai receptiva la tot ce ne 

inconjoara deoarece de mediu depinde viata noastra pe pamant. 
 

In aceste zile importante se desfasoara anumite actiuni la care participa pe langa 
membrii organizatiilor enumerate si elevi de la scoli generale sau licee interesate de 
aceste evenimente. 
sursa: www.ziare-pe-net.ro/.../26-septembrie-ziua-mondiala-a-muntilor-curati 

 27 septembrie: Noaptea cercetatorilor 

O noapte, peste 300 de oraşe europene, sute de oameni de ştiinţă şi 
experimente în direct la Noaptea Cercetătorilor 2013. 

Vino pe 27 Septembrie în Bucureşti, Suceava, Piatra Neamţ, Tulcea, Sinaia, 

Braşov şi Oradea şi vei afla ce înseamnă să fii om de ştiinţă! 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
http://www.ziare-pe-net.ro/.../26-septembrie-ziua-mondiala-a-muntilor-curati
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Cercetătorii vor face o demonstraţie în direct a activităţii lor de laborator iar 

organizatorii sunt pregătiţi cu jocuri şi concursuri care, cu siguranţă, vor trezi 
cercetătorul din tine. 

Renumite institute de cercetare, precum Centrul de Studii Complexe, Institutul 

Naţional de Cercetare în Sport, Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi 
Radiaţiilor, Institutul de Fizică Atomică, Inspectoratul General al Poliţiei, sau 

Facultatea de Geografie, împreună cu parteneri preocupaţi de ştiinţă şi cercetare, 
precum Discovery Channel, vor fi prezenţi la eveniment, cu demonstraţii practice, 
experimente şi concursuri pentru copii între 9 şi 99 de ani.    

 

Vizitatorii vor avea ocazia să afle cum funcţionează roboţii, cum pot conduce o 
maşină doar cu puterea minţii, ce înseamnă să fii cercetător şi vor putea să participe 

la concursurile şi provocările ştiinţifice din timpul evenimentului. 
 
Evenimentul se înscrie în seria evenimentelor Marie Curie, la nivelul Uniunii 

Europene, şi îşi propune să arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător şi cât 
de interesantă poate fi munca de cercetare. 

 
Pentru mai multe informaţii despre concurs, oraşele organizatoare şi program 

vizitaţi  www.noapteacercetatorilor.eu şi www.facebook.com/ResearchersNi
ghtRomania 
Sursa: edu-news.ro 

 

 

 28 septembrie : 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 

http://noapteacercetatorilor.eu/en
https://www.facebook.com/ResearchersNightRomania
https://www.facebook.com/ResearchersNightRomania
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sediul acesteia din str. Atelierului nr. 25 (langa Hotel Ibis, Gara de Nord), in 

intervalul orar 9 – 18. 
 

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

 

 
 

 
 

 

 

 29 septembrie: Ziua Mondiala a Inimii 
 
Ziua Mondială a Inimii a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2000, cu scopul 

de a informa populaţia din întreaga lume cu privire la principala cauză de deces, şi 
anume: bolile cardiovasculare. 

 
La nivel mondial, anual se înregistrează 17,3 milioane de decese, iar acest număr 
este în continuă creştere. Până în 2030, dacă nu se vor adopta măsuri imediate, se 

aşteaptă ca 23 de milioane de oameni să moară an de an, din cauza afecţiunilor 
cardiovasculare. 

 
În fiecare an, 29 septembrie marchează Ziua Mondială a Inimii, eveniment organizat 
la nivel internaţional de World Heart Organization şi care doreşte să contribuie la 

creşterea gradului de conştientizare a populaţiei globului asupra factorilor de risc ce 
duc la apariţia bolilor cardiovasculare şi să determine treptat o schimbare în 

atitudinea oamenilor faţă de problema adoptării unui stil de viaţă sănătos. 
 

În România, evenimentul este organizat de către Fundaţia Română a Inimii în 
parteneriat cu Societatea Română de Cardiologie, deoarece, începând cu anul 2005, 
aceasta din urmă este membră cu drepturi depline a World Heart Federation. 
Sursa – Fundatia Romana a Inimii, wwwromanianheart.ro 
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 Expozitie de inventica si pictura Leonardo da Vinci 
 

19 august - 29 septembrie 2013 - Sun Plaza te asteapta picturile si inventiile lui 
Leonardo da Vinci: povestea Mona Lisei, a Cinei cea de Taina si a celorlalte 21 de 
tablouri, la dimensiuni originale, peste 40 de masinarii si instalatii interactive, 

primele aparate de zbor si mecanisme de razboi revolutionare.... 
  

Inventiile lui da Vinci sunt meticulos reconstruite dupa schitele originale pastrate in 
diversele sale Codexuri, folosind materiale existente inca din vremea artistului: lemn, 

panza, funie si metal .... 
Sursa: www.orasulm.eu/.../Expozitie_de_inventica_si_pictura_Leonardo_da_Vi...  

 

 Târgul Gaudeamus Carte Şcolară, 19 - 29 septembrie, Piaţa Universităţii 

 
Cea de a XI-a ediţie a Târgului Gaudeamus Carte Şcolară, eveniment iniţiat şi 
organizat de Radio România, se desfăşoară în perioada 19 - 29 septembrie în incinta 

unui pavilion expoziţional mobil amplasat în Piaţa Universităţii. 
Programul de vizitare este zilnic între orele 10,00 - 20,00, intrarea fiind liberă.  
Sursa: www.agerpres.ro 

 
 A fost publicat de catre UNICEF Studiul  privind situatia adolescentilor 

din Romania 

Documentul poate fi consultat: http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Studiu-

privind-situatia-adolescentilor-din-Romania.pdf 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 

 

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Studiu-privind-situatia-adolescentilor-din-Romania.pdf
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Studiu-privind-situatia-adolescentilor-din-Romania.pdf

