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Cuprins: 

 
 Noutate editoriala: CERINȚELE SPECIALE ȘI DIZABILITATEA ÎN 

EDUCAȚIE. O PERSPECTIVĂ INTERNAȚIONALĂ – Traian Vrasmas, 

Editura Didactica si Pedagogica 

 Saptamana Nationala a Voluntariatului - 11-17 mai 2015 

 Vom avea o nouă lege a educaţiei până la finele anului 

 Guvernul alocă bani pentru elevii români premiaţi de NASA 

 Românii, printre geniile lumii! Avem 6 elevi la cea mai mare competiție de știință și 

inginerie! 

 ART SAFARI, 13-18 mai 2015 

 Castigatorii competitiei "Lumea prin culoare si sunet", 2015 

 

 

 

 

 CERINȚELE SPECIALE ȘI DIZABILITATEA ÎN EDUCAȚIE. O PERSPECTIVĂ 

INTERNAȚIONALĂ  

    Traian Vrasmas, Editura Didactica si Pedagogica, mai 2015 

 

 

Cartea CERINȚELE SPECIALE ȘI DIZABILITATEA ÎN EDUCAȚIE. O PERSPECTIVĂ 

INTERNAȚIONALĂ a aparut recent sub semnatura dlui profesor Traian Vrasmas. Lucrarea de 

circa 250 pagini se adresează tuturor cadrelor didactice, din unităţi școlare de masă și speciale, de 

toate nivelurile, studenților – cu deosebire celor care urmează modulul psihopedagogic pentru a 

deveni cadre didactice, dar nu numai - profesioniștilor care au o tangență directă cu dizabilitatea și 

cu cerințele educaționale speciale (profesori psihopedagogi, psihologi, logopezi, kinetoterapeuți, 

asistenți sociali etc), managerilor de la toate nivelurile educaționale, părinților și famililor elevilor și 

studenților, organizațiilor neguvernamentale interesate precum și liderilor politici sau altor 

decidenţi. 
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Ca obiective de baza, publicaţia şi-a propus: 

 Să facă o serie de clarificari conceptuale necesare, cu privire la termenii domeniului 

abordat - cerinţele educaţionale speciale (CES), educaţia cerinţelor speciale (ECS) 

si dizabilitate - din perspectiva viziunii comunitații internaţionale (UNESCO, 

OCDE, EASNIE/EADSNE etc), precum şi prin prisma utilizarii acestor concepte, cu 

precădere în perimetrul euroatlantic. 

 Să inventarieze diversitatea de sisteme educaţionale și să identifice  reperele 

însemnate care orientează tendințele de bază din domeniul educației cerințelor 

speciale din Europa (în principal din perspectivă legislativă si statistică) precum şi a 

educaţiei speciale din SUA. 

 Să evidenţieze atenţia care se acordă - în tot spaţiul euroatlantic (cu deosebire în 

ultimii ani) – problematicii educaţiei incluzive ca şi dizabilităţii, în cercetare; 

 Să compare unele dintre evoluțiile europene şi euroatlantice din acest domeniu, cu 

cele din România (doar cu referire la CES şi dizabilitate în legislaţie, parţial şi în 

cercetare). 

Cartea poate fi achiziţionată de la sediul RENINCO din Str. Atelierului nr. 25, sector 1, cu o 

planificare prealabilă, telefonică (021 312 96 05) sau prin email (arr@reninco.ro). 

 

 

 

 400 DE STIRI POZITIVE IN SAPTAMANA NATIONALA A 

VOLUNTARIATULUI (11-17 MAI) 

 

 

O suta de comunitati din 37 de judete ies din case, birouri sau din clase, 

saptamana viitoare, pentru a sarbatori public voluntariatul si a oferi 400 de 

exemple pozitive de schimbare in Romania, pentru cei care vor sa prinda gustul 

implicarii in comunitate. 

 

In aceste zile, 4500 de voluntari din toata tara se pregatesc sa sarbatoreasca voluntariatul intre 11 si 

17 mai 2015, coordonati de cele 140 de organizatii si institutii partenere ale celei de-a 

paisprezecea editii a Saptamanii Nationale a Voluntariatului (SNV). Si nu il vor sarbatori oricum, ci 

implicandu-se sincron in actiuni foarte diverse de voluntariat pentru copii, varstnici sau persoane 

defavorizate, in campanii de promovare a unor cauze sustinute de voluntari, in organizarea de 

targuri nonprofit sau evenimente de premiere pentru voluntarii cei mai implicati. Tineri, 

adolescenti si parinti, profesori, seniori sau angajati ai unor companii, mobilizati de partenerii locali 

SNV, vor munci cot la cot si vor impartasi bucuria de a fi activi in comunitate pentru una din 

cele 400 de cauze bune si tot atatea stiri pozitive inscrise in SNV. 

 

mailto:arr@reninco.ro


 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 17, anul 3, saptamana 11 – 17 mai2015 

 

 

 

P
ag

e3
 

 
 

In aceasta saptamana, oricine poate prinde gustul voluntariatului si poate crea o stire pozitiva in 

comunitatea sa intrand pe www.saptamanavoluntariatului.ro si alegand o oportunitate de 

implicare din calendarul national SNV. Evenimentul acopera in acest an 37 de judete si peste 100 

de localitati urbane si rurale. Editia 2015 isi mobilizeaza partenerii si voluntarii cu 

sloganul "Prinde gustul!" si o intreaga campanie vizuala inspirata din "bucataria" voluntariatului, 

menita sa imbie oamenii sa incerce gustul implicarii, cu tot atatea arome pe cate moduri de 

implicare in comunitate vor fi in SNV! 

 

Saptamana Nationala a Voluntariatului este sarbatoarea nationala a voluntariatului 

organizata in fiecare primavara inca din anul 2002, in cea de-a treia saptamana a lunii mai, de 

catre Pro Vobis - Centrul National de Resurse pentru Voluntariat. Impreuna cu  organizatii, 

institutii, grupuri de initiativa si voluntarii acestora din toata tara facem voluntariat sincron si 

organizam evenimente pentru a sarbatori impreuna voluntariatul, pentru a atrage sprijinul 

comunitatii pentru acesta si pentru a recunoaste public activitatea voluntarilor. SNV este 

implementat prin intermediul partenerilor locali ai evenimentului, care organizeaza in aceasta 

saptamana sute de activitati diverse in comunitatile lor. 

 

Editia SNV 2015 este promovata, alaturi de Pro Vobis, si de organizatii nationale cu traditie in 

implicarea voluntarilor - Confederatia Caritas Romania, Fundatia Alaturi de Voi Romania, Fundatia 

Estuar, Fundatia Noi Orizonturi, Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, Habitat for Humanity 

Romania, Serviciul de Ajutor Maltez in Romania si Societatea Nationala de Cruce Rosie Romana, 

http://www.saptamanavoluntariatului.ro/
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in calitate de parteneri nationali ai evenimentului. 

SNV 2015 va prilejui si lansarea "Portret de Voluntar", publicatie aflata la cea de-a opta editie, 

care aduna la un loc povesti din viata voluntarilor care au prins gustul implicarii si care aduc 

frumosul si utilul in viata comunitatilor de toate dimensiunile. 
Sursa: www.stirong.ro, 6 mai 2015 

 

 Vom avea o nouă lege a educaţiei până la finele anului 

 

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat într-o conferință de presă că, în urma unei 

întâlniri pe care a avut-o cu reprezentanții sindicatelor din învățământ, s-a stabilit necesitatea 

realizării unei noi legi a educației până la sfârșitul anului. 

 

"Am văzut cu toții ce a generat promovarea unei legi a educației prin asumarea răspunderii. Acest 

lucru nu trebuie să se mai întâmple. S-a stabilit, în urmă cu câteva zile, la o întâlnire comună cu 

reprezentanții sindicatelor din învățământul superior și din preuniversitar, necesitatea unei noi legi a 

educației. (...) Deja am stabilit, a fost rezultatul unei largi consultări, necesitatea unei noi legi a 

educației. Termenul pe care l-am propus pentru finalizarea acestei noi legi a educației este finalul 

anului acesta", a precizat ministrul, adăugând că nu crede că "mai are sens" să mai fie aduse 

modificări la actuala lege, relatează Agerpres. 

 

Ministrul Cîmpeanu a susținut că este nevoie de o nouă lege a educației mai ales pentru a asigura "o 

coerență" cu alte reglementări legale în vigoare, dar și cu cerințele sistemului, care trebuie să fie 

legate "strâns" de cerințele mediului socio-economic. 

"Noua lege va fi rezultatul unei consultări largi, în cadrul căreia va trebui să se pronunțe și studenții, 

și profesorii, și angajatorii, și sindicatele din învățământ, toți acești actori", a subliniat demnitarul.  
sursa: http://www.realitatea.net/vom-avea-o-noua-lege-a-educatiei-pana-la-finele-

anului_1692814.html#ixzz3ZT4XZrwI  

 

 

 Guvernul alocă bani pentru elevii români premiaţi de NASA 

 
Elevii care au obținut premii, individual sau în cadrul unei echipe, la competiția NASA Ames 

Space Settlement Contest desfășurat în acest an vor primi stimulente financiare, a decis Guvernul. 

 

 

http://www.stirong.ro/
http://www.realitatea.net/vom-avea-o-noua-lege-a-educatiei-pana-la-finele-anului_1692814.html#ixzz3ZT4XZrwI
http://www.realitatea.net/vom-avea-o-noua-lege-a-educatiei-pana-la-finele-anului_1692814.html#ixzz3ZT4XZrwI
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Potrivit Hotărârii adoptate, fiecare elev premiat în cadrul acestei competiții internaționale va beneficia 

de stimulente financiare, astfel: 

Pentru premiul I — suma de 1.300 de lei; 

Pentru premiul II — suma de 850 de lei; 

Pentru premiul III — suma de 440 de lei. 

Fondurile necesare acordării stimulentelor financiare se alocă din bugetul aprobat pe anul 2015 

Ministerului Educației și Cercetării Științifice. 

 

Participanții români la competiția NASA Ames Space Settlement Contest 2015 au obținut individual și/ 

sau în cadrul echipelor 140 de distincții. 

 

Dintre acestea, elevii români au obținut 15 premii I, 64 de premii II și 21 de premii III. 

În 2015, la această competiție internațională s-au înscris 994 de proiecte elaborate de 3007 elevi 

coordonați de 380 de profesori provenind din 21 de țări. 
sursa: http://www.realitatea.net/guvernul-aloca-bani-pentru-elevii-romani-premiati-de-nasa-ei-nu-aveau-bani-sa-

mearga-la-premiera_1691931.html#ixzz3ZT6vpgNM  

 

 

 Românii, printre geniile lumii! Avem 6 elevi la cea mai mare competiție de știință și 

inginerie! 

 
Intel International Science and Engineering Fair (ISEF), cea mai mare competiție de știință și 

inginerie dedicată elevilor, va avea printre participanți și șase elevi din București și Solca, 

județul Suceava. 

 

http://www.realitatea.net/guvernul-aloca-bani-pentru-elevii-romani-premiati-de-nasa-ei-nu-aveau-bani-sa-mearga-la-premiera_1691931.html#ixzz3ZT6vpgNM
http://www.realitatea.net/guvernul-aloca-bani-pentru-elevii-romani-premiati-de-nasa-ei-nu-aveau-bani-sa-mearga-la-premiera_1691931.html#ixzz3ZT6vpgNM
http://playtech.ro/2013/un-roman-a-castigat-premiu-cel-mare-la-intel-isef-2013/
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Proiectele elevilor români prezenți la Intel ISEF acoperă domenii precum instrumente optice 

configurabile, energii regenerabile și aplicații pentru smartphone.  

 

Daniel Cosovanu, elev la Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă“, din Solca, participă și la ediția Intel 

ISEF din acest an, după ce anul trecut a obținut premiul Patent and Trademark Office Society 

pentru originalitate, analiză și claritate în știință și tehnologie. Proiectul lui Daniel Cosovanu are 

aplicabilitate în construirea microscoapelor, ochelarilor și camerelor de fotografiat de dimensiuni 

reduse, a telescoapelor și în domeniului opticii din medii de imponderabilitate. 
sursa: http://www.realitatea.net/romanii-printre-geniile-lumii-avem-6-elevi-la-cea-mai-mare-competi-ie-de-tiin-a-i-

inginerie_1690053.html#ixzz3Zdu0RBPu  

 

 

 

 ART SAFARI 

 

 
 

Art Safari București 2015 va expune o panoramă a artei româneşti de patrimoniu şi contemporană, 

alături de o selecţie de artişti reprezentaţi de galerii internaţionale din Estul și Vestul Europei. 

Selecţia va cuprinde în jur de 50 de galerii şi instituţii culturale care vor prezenta lucrările a peste 

300 de artişti. 

 

http://playtech.ro/2015/la-intel-isef-romania-participa-cu-6-elevi-ionut-budisteanu-a-luat-premiul-cel-mare-in-2013/
http://www.realitatea.net/romanii-printre-geniile-lumii-avem-6-elevi-la-cea-mai-mare-competi-ie-de-tiin-a-i-inginerie_1690053.html#ixzz3Zdu0RBPu
http://www.realitatea.net/romanii-printre-geniile-lumii-avem-6-elevi-la-cea-mai-mare-competi-ie-de-tiin-a-i-inginerie_1690053.html#ixzz3Zdu0RBPu
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Cele două secțiuni oferă o colecție vastă de lucrări, inclusiv acelea ale artiștilor consacrați sau 

debutanți, împreună cu o serie de expoziții tematice organizate în parteneriat cu muzeele și 

instituțiile culturale din România. 

 

SECȚIUNEA PRINCIPALĂ: 

Artă contemporană 
Galeriile de artă contemporană, atât cele din România cât și cele internaționale vor reprezenta 

focusul ediției din anul acesta, alături de spațiile independente axate pe promovarea artiștilor 

consacrați, dar și a artiștilor la început de drum. 

 

SECȚIUNI SECUNDARE: 

Arta modernă 
Expozițiile muzeelor românești se vor concentra fie pe o perioadă anume, fie pe o tematică, cum ar 

fi Avangarda, Maeștrii Români Moderni și Social Realismul, iar instituțiile culturale vor aduce în 

atenția publicului programale lor create pentru a promova și susține arta. 

 

Art Business 

Această secțiune este dedicată companiilor ce furnizează servicii și produse specifice celor ce 

activează în piața de artă. 

 

Vernisaj 

Marți, 12 mai 2015 (doar pe bază de invitație) 

Program public 

Miercuri, 13 mai, orele 12.00 – 21.00 

Joi, 14 mai, orele 12.00 – 21.00 

Vineri, 15 mai, orele 12.00 – 21.00 

Sâmbătă, 16 mai, orele 12.00 – 04.00 (Noaptea muzeelor) 

Duminică, 17 mai, orele 12.00 – 21.00 

Bilete 

Biletele pot fi achiziționate de la locația Art Safari sau online. 
sursa: www.artsafari.ro 

 

 

 

 Castigatorii competitiei "Lumea prin culoare si sunet", 2015 

 
Fundatia Orange Romania a anuntat recent castigatorii unui program de finantare a unor proiecte 

destinate persoanelor cu deficiente de auz sau de vaz. Este vorba despre programul “Lumea prin 

culoare si sunet”, aflat deja la cea de-a patra editie. 

 

Anul acesta, au primit finantare 7 ONG-uri, care au propus solutii inovatoare de integrare a 

persoanelor cu deficiente de vaz sau auz in societate, cu ajutorul tehnologiilor digitale. In total, 

fundatia a acordat 311.138 de euro. 

 

http://www.eventim.ro/ro/bilete/art-safari-2015-bucuresti-garaj-ciclop-394118/event.html
http://www.artsafari.ro/
http://www.fundatiaorange.ro/fundatia-orange/proiecte-2015/lumea-prin-culoare-si-sunet/
http://www.fundatiaorange.ro/fundatia-orange/proiecte-2015/lumea-prin-culoare-si-sunet/
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Castigatorii competitiei ‘Lumea prin culoare si sunet’, 2015 

 

 Asociatia Audiosofia, cu proiectul “Diagnosticarea afectiunilor audivite” 

Proiectul consta in infiintarea a 2 centre de audiologie si diagnostic in Spitalele de Urgenta din 

Zalau si Craiova, dezvoltarea unei proceduri de screening auditiv neonatal la Spitalul de 

Urgenta din Timisoara si dotarea Centrului de audiologie din Spitalul Marie Curie Bucuresti cu 

aparatura suplimentara. 

In aceste cabinete, se va putea testa auzul noului-nascut si se vor putea depista deficiente inca 

din primele luni de viata. Trebuie precizat ca este extrem de important ca diagnosticul sa se faca 

pana la varsta de 6 luni, intrucat dezvoltarea limbajului este legata de auz. Daca se intervine cu 

operatie sau tratament inca de la aceasta varsta, copilul are sanse sa se dezvolte perfect normal 

si sa se poata integra in scoli normale. 

 Biblioteca Nationala a Romaniei, cu proiectul “Sunetul paginilor” 

Prin intermediul acestui proiect, se doreste crearea celei mai mari biblioteci digitale pentru 

persoanele cu deficiente de vedere din Romania. Colectia va cuprinde documente scanate si 

accesibilizate si va putea fi accesata atat pe Internet, cat si in sediile bibliotecilor. 

 Sense International Romania, cu proiectul “Sens pentru viata - o sansa pentru tinerii cu 

surdocecitate din Romania” 

Asociatia isi propune sa ii ajute pe tinerii care au simultan deficiente de vaz, auz si alte 

deficiente senzoriale sa invete o meserie si sa se poata integra pe piata muncii. In cadrul 

proiectului, va infiinta o tipografie in care vor putea profesa tineri cu surdocecitate. 

 Scoala Speciala pentru Deficienti de Auz “Sfanta Maria” din Bucuresti, cu proiectul 

“Semn - Cuvant - Imagine - Comunicare fara bariere pentru elevii cu deficiente de auz” 

Reprezentantii scolii vor dezvolta o pagina web cu fise de evaluare a cunostintelor, in care 

termenii vor fi explicati in cuvinte, imagini grafice, video si limbaj mimico-gestual. Astfel, 

elevii cu deficiente de auz se vor putea pregati pentru testarile nationale, la care deocamdata nu 

au acces, din cauza diferentelor dintre modul de comunicare al profesorilor evaluatori si cel al 

elevilor. 

 Asociatia Nationala a Interpretilor Autorizati in Limbaj Mimico-Gestual, cu proiectul 

“Acces la informatii pentru persoane cu deficiente de auz” 
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Proiectul consta in dezvoltarea unui dictionar online de semne video in limbaj mimico-gestual 

si a unei pagini web cu informatii utile pentru persoanele cu deficiente de auz. Ambele pagini 

vor avea si versiune pentru mobil. 

 Asociatia “Asculta Viata”, cu proiectul “Asculta viata” 

Vor fi organizate o serie de cursuri, in urma carora se vor forma specialisti in terapie 

logopedica. Acestia ii vor ajuta pe copiii cu implant cohlear sa se integreze in scoli normale. 

Implantul cohlear presupune introducerea unor aparate in urechea interna si externa a copilului 

fara auz, care reproduc sunetele si creeaza senzatia de auz la nivelul creierului. Recuperarea 

copiilor fara auz nu se opreste doar la aceasta operatie. Ulterior, ei trebuie sa urmeze cursuri de 

logopedie, pentru a invata limbajul pe care nu l-au putut invata atata timp cat nu auzeau. 

 Lions Club Arad, cu proiectul “BatPro - Calculator pentru nevazatori” 

Prin intermediul acestui proiect, Lions Club Arad va dezvolta o aplicatie simpla care le va 

permite persoanelor cu deficiente de vaz sa acceseze mai usor resurse online, precum carti 

audio sau stiri. Mai mult, asociatia va reconditiona calculatoare uzate, va instala pe ele aplicatia 

si le va dona unor persoane cu deficiente de vaz. 

Proiectele vor fi implementate in perioada mai 2015 - iulie 2016. 

sursa://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/fundatia-orange-romania-a-anuntat-castigatorii-

competitiei-lumea-prin-culoare-si-sunet-2015.html#sthash.Tdejt1yA.dpuf, Irina Breniuc, Redactor 

ResponsabilitateSociala.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 
 

 

http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/fundatia-orange-romania-a-anuntat-castigatorii-competitiei-lumea-prin-culoare-si-sunet-2015.html#sthash.Tdejt1yA.dpuf
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/fundatia-orange-romania-a-anuntat-castigatorii-competitiei-lumea-prin-culoare-si-sunet-2015.html#sthash.Tdejt1yA.dpuf

