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 Monument Colectiv 

 

Asociaţia Colectiv GTG 3010 a inaugurat, duminică, 30 octombrie 2016, monumentul ridicat în 

amintirea celor 64 de tineri decedaţi în urma incendiului, acesta fiind amplasat în piaţeta din faţa 

fostului club, la eveniment fiind prezenţi zeci de oameni. 

 

Monumentul care reprezintă un înger a fost realizat de artistul plastic Elena Surdu Stănescu și este 

compus dintr-un soclu în formă de semisferă cu raza de un metru, făcut dintr-un bloc de piatră şi o 

sculptură din bronz, cu înălţimea de 1,60 metri. La baza acestuia au fost gravate numele celor 64 de 

tineri, victime ale incendiului din clubul Colectiv. Costurile monumentului se ridică la 70.000 de 

euro, dintre care aproximativ 48.000 de euro provin de la Consiliul Local al Sectorului 4 şi restul 

din donaţii. La dezvelierea monumentului au participat zeci de oameni care au adus flori şi au 

aprins lumânări în amintirea celor care au murit. 
sursa: Mediafax, Claudiu Surmei 
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 Precizările Ministerului Educației și ale Ministerului Muncii cu privire la 

educația și incluziunea copiilor cu nevoi speciale 
 

Având in vedere situația creată la Școala Gimnazială „I. L. Caragiale" din Pitești, Ministerul 

Educației și Ministerul Muncii fac următoarele precizări: 

O echipă mixtă formată din reprezentanți ai Ministerului Educației și ai Ministerului Muncii s-a 

aflat luni, 24 octombrie 2016, la Pitești, pentru a evalua în teren măsurile luate la nivelul școlii, al 

Inspectoratului școlar Județean Argeș și al DGASPC Argeș, în vederea integrării elevului aflat în 

discuție. S-au purtat discuții cu reprezentanți ai inspectoratului școlar, ai Centrului Județean pentru 

Resurse Educaționale, ai DGASPC, ai conducerii școlii și ai corpului profesoral. 

Astfel, în urma evaluării situației, au fost făcute mai multe recomandări, printre care: o adaptare 

reală a programei școlare la nevoile elevului, implicarea CJRAE în monitorizarea situației și 

consilierea profesorilor de la clasă, accentuarea dialogului cu familia, în sensul implicării acesteia și 

al asigurării unui ambient favorabil integrării și dezvoltării elevului. Reprezentanții celor două 

ministere au insistat asupra eforturilor care trebuie făcute de școală pentru integrarea copilului, 

profesorii fiind încurajați să ceară sprijinul specialiștilor pentru gestionarea situațiilor. 

Ministerul Educației solicită Inspectoratului Școlar al Județului Argeș o monitorizare permanentă a 

evoluției elevului și implicarea necondiționată pentru integrarea elevului. Mai mult, Ministerul 

Educației va solicita tuturor Caselor Corpului Didactic ca, în anul școlar 2016- 2017, să pună 

accentul pe formarea cadrelor didactice pentru educație incluzivă. 

În sensul mai larg al educației și incluziunii copiilor cu nevoi speciale, cele două instituții 

guvernamentale consideră că este nevoie de un efort susținut pentru ca școala să poată asigura un 

ambient optim în vederea valorificării unicității fiecărui copil. 

 

Ministerul Educației și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

consideră legitime interesele reprezentanților societății pentru luarea tuturor măsurilor astfel încât 

educația și sistemul de protecție socială să asigure condițiile necesare incluziunii elevilor cu nevoi 

speciale. În egală măsură, conducerile celor două instituții condamnă atitudinea intolerantă și 

discriminatorie, în raport cu situația elevului G.I.R. și atrag atenția că astfel de reacții nu pot fi o 

soluție în nicio situație de acest gen și creează premizele unor comportamente discriminatorii în 

rândul tinerei generații. 

Conștientizând necesitatea unor intervenții corelate și mult mai eficiente, cele două instituții, cu 

sprijinul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și al Autorității 

Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, au inițiat, în cursul lunii septembrie, elaborarea mai 

multor măsuri menite să îmbunătățească procesul de incluziune a copiilor cu nevoi speciale. Aceste 

măsuri vor fi centrate pe trei paliere principale: acomodarea rezonabilă a mediului educațional, 

planurile individualizate de sprijin educațional, social și medical și sprijin general pentru o școală 

incluzivă. 

Menționăm aici proiectul de ordin comun privind metodologia pentru evaluarea şi intervenția 

integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și 

profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării 

copiilor cu dizabilități și/sau CES. Documentul, aflat în dezbatere publică în perioada 4-13 

octombrie, își propune asigurarea unui cadru unitar  pentru evaluarea  copiilor  cu  dizabilităţi  

și/sau  cu  cerințe  educaționale  speciale şi intervenţia integrată, în vederea asigurării dreptului la 

educație și a egalizării șanselor  pentru  acești  copii. Nu în ultimul rând, măsurile propuse 
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urmăresc  abilitarea  și  reabilitarea acestora, prin asigurarea managementului de caz, respectiv 

intervenții inter-instituționale coerente. 

 

Astfel, la inițiativa Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a 

ANPDCA și ANPD, din comisia CES vor face parte și reprezentanți ai organizațiilor non- 

guvernamentale de profil, lucru prevăzut în ordinul mai sus menționat. 

Pe de altă parte, la nivelul Ministerului Educației se va înființa, prin ordin de ministru, punctul de 

contact pentru implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Rolul 

punctului de contact va fi, pe de o parte, de monitorizare a implementării Convenției, iar, pe de alta, 

de elaborare și înaintare de studii și politici publice în domeniu. 

 

MENCS a încheiat consultarea publică asupra Foii de parcurs pentru desegregare și creșterea 

calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din România, care include criteriul 

CES și cel al dizabilității între criteriile pe baza cărora segregarea școlară este interzisă. Prin acest 

document, Ministerul Educației își asumă mai multe măsuri, printre care redefinirea segregării 

școlare, modificarea mai multor acte normative specifice, inclusiv referitoare la copiii cu CES, 

măsuri de formarea inițială și continuă a cadrelor didactice și a managerilor școlari pentru 

prevenirea și eliminarea segregării, crearea școlilor și a claselor incluzive, respectiv implementarea 

de programe de consiliere a părinților. 

 

„Situația de la Pitești nu este singulară, e îngrijorător că atât de mulți copii sunt în situații similare 

iar școala nu le oferă ceea ce au ei nevoie. Sunt copii extraordinari care merită fiecare efort al 

nostru pentru a fi alături de ei și familiile lor. Consider inacceptabilă orice atitudine de respingere 

sau discriminare a acestor copii iar școala este responsabilă de integrarea și educarea lor. Ce am 

constatat, și nu doar din această situație nefericită: profesorii nu știu să gestioneze astfel de cazuri, 

unde e evident necesară înțelegerea față de nevoile elevului, o implicare mai puternică a 

profesorului și a psihologului, dar și comunicarea cu familia. De aceea, în paralel cu celelalte 

măsuri, vom accentua formarea cadrelor didactice pentru educație incluzivă și o mai puternică 

implicare a consilierilor din cadrul centrelor județene de resurse și asistență educațională. Suntem 

datori să facem cu toții front comun pentru binele acestor copii”, a precizat Mircea Dumitru, 

ministru al Educației Naționale. 

 

„Am spus de mai multe ori că trebuie să avem curajul să ne uităm în oglindă, să ne recunoaștem 

defectele și vulnerabilitățile și să ne asumăm faptul că schimbarea depinde de noi toți, autorități 

centrale și locale, dar și de fiecare individ în parte. Când vorbeam despre schimbare mă refeream 

inclusiv la modul în care gestionăm problemele persoanelor cu dizabilități, iar manifestările din 

ultima perioadă, care nu denotă toleranță sau incluziune, deși este vorba despre un copil, nu fac 

decât să confirme faptul că ne lipsesc încă abilități elementare de gestionare corectă a problemelor 

unor categorii vulnerabile. Avem datoria morală și instituțională, individuală și colectivă, să facem 

tot ce putem și tot ce legea ne permite, pentru ca o persoană cu dizabilități, mai ales când este 

vorba de un copil, să nu fie privată de un drept fundamental al său, să oferim sprijin pentru ca să 

poată atinge potențialul său maxim. Cu toții trebuie să respingem orice atitudine de marginalizare 

și de izolare a oricărei persoane aflată într-o situație vulnerabilă și, în același timp, trebuie să fim 

cu adevărat responsabili, cu fapte concrete, pentru sprijinirea incluziunii”, a declarat ministrul 

Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Dragoș Pîslaru. 

https://www.edu.ro/foaie-de-parcurs-pentru-desegregare-%C5%9Fi-cre%C5%9Fterea-calit%C4%83%C5%A3ii-educa%C5%A3ionale-%C3%AEn-unit%C4%83%C5%A3ile-de-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt
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Situația de la Pitești nu este, din nefericire, o situație izolată, iar MENCS și MMFPSV, având în 

vedere realitatea complexă din sistemul de educație și protecție socială din România, vor lua măsuri 

pentru preîntâmpinarea unor situații similare. Instituțiile centrale și cele locale sunt preocupate de 

modul în care România reușește să asigure incluziunea educațională și socială a copiilor cu nevoi 

speciale. 
MECS, MMFPSPV, 25 oct 2016 

 

 

 Noi publicații la RENINCO 

 
In cadrul proiectului Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale, desfășurat în perioada iunie 2015 – septembrie 2016 și finanțat cu sprijinul 

financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și 

administrat de Fondul Român de Dezvoltare Sociala au fost realizate următoarele materiale:  

 

    

Materiale se pot procura gratuit de la sediul Asociației RENINCO România. 

 
 Dezbatere publică privind asigurarea și evaluarea calității în învățământul 

preuniversitar 
 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice supune dezbaterii publice, în perioada 29 

octombrie – 9 noiembrie 2016, două documente privind asigurarea și evaluarea calității în 

învățământul preuniversitar.  

Concret, demersul Ministerului Educației vizează proiectul de modificare și completare a Hotărârii 

Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea 

autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, 

respectiv proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Standardelor (standarde de 

autorizare de funcţionare provizorie și de acreditare), a standardelor de referință (standarde de 

http://edu.ro/dezbatere-public%C4%83-privind-asigurarea-%C8%99i-evaluarea-calit%C4%83%C8%9Bii-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-preuniversitar-29
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calitate) și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul 

preuniversitar. 

Metodologia și standardele propuse au fost elaborate de Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Preuniversitar (ARACIP). Standardele au trecut printr-o primă rundă de consultări 

publice (ianuarie 2015-iulie 2016) ulterior fiind pilotate, în intervalul martie - iunie 2015, în peste 

680 de unități de învățământ preuniversitar de stat din mediul rural și mediul urban. Varianta finală 

a proiectului integrează deopotrivă observațiile rezultate în urma pilotării și observațiile membrilor 

Comisiei Consultative a ARACIP. Prin noile standarde activitatea de evaluare instituțională va fi 

reorientată spre concentrarea activității școlare pe promovarea bunăstării 

(ante)preșcolarului/elevului și pe îmbunătățirea continuă a rezultatelor învățării. De asemenea, se 

pune un accent deosebit pe valorizarea resursei umane în educație și pe promovarea răspunderii 

sociale și a bunei guvernări. Alte două direcții de acțiune sunt fundamentarea funcționării și 

dezvoltării instituției școlare pe dovezi alături de consolidarea dialogului și a colaborării între 

instituția de învățământ, părinți, autoritate locală și cu întreaga comunitate, în beneficiul 

(ante)preșcolarilor/ elevilor. 

 

Din punct de vedere al conținutului, noile standarde sunt centrate pe 10 aspecte esențiale, evaluând 

modul în care instituția de învățământ asigură și îmbunătățește: 

1. Comunicarea cu beneficiarii de educație, cu personalul instituției de învățământ, cu instituții și 

persoane din comunitate și din afara acesteia 

2. Rezultatele învățării obținute de (ante)preșcolari și elevi 

3. Bunăstarea la nivelul (ante)preșcolarilor și al elevilor, dar și al personalului instituției de 

învățământ 

4. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor aparținând categoriilor 

defavorizate pe criterii economice, educaționale, culturale, etnice sau de orice altă natură 

5.  Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor cu dizabilități / cu cerințe 

educaționale speciale 

6. Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor talentați și / sau capabili de 

performanțe înalt 

7. Capacitatea managerială și instituțională 

8. Capacitatea profesională a corpului profesoral 

9. Combaterea discriminării, asigurarea drepturilor minorităților și interculturalitatea vieții școlare 

10. Dimensiunea europeană a educației oferite 

 

Metodologia și standardele propuse vor sta la baza procesului de acreditare și evaluare periodică a 

unităților școlare și a programelor de studii oferite de către acestea, la nivelul învățământului 

preuniversitar din România. Procesul în sine va fi inițiat de Ministerul Educației și Agenția Română 

de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, începând cu anul universitar 2018 - 2019. 

Propunerile, observațiile și sugestiile celor interesați pot fi trimise pe 

adresa dezbateripublice@edu.gov.ro, astfel încât pe baza acestora să poată fi adoptată varianta 

optimă de lucru. 
 sursa: MECS, Biroul de comunicare, http://www.edu.ro/ 

 
 

 

https://medc.edu.ro/owa/redir.aspx?C=9Z0hpwJQUEaolEn3iZsbY0OIMPCeBNQI4-c5F6QmzgHBq5vqKs_HC6eQaF9F-EOrnZuGvDY5jL8.&URL=mailto%3adezbateripublice%40edu.gov.ro
http://www.edu.ro/
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 Asociatia Amurtel, membră RENINCO Romania – Colecție de 

povestiri pro-diversitate 

 
Asociatia Amurtel, membru al Asociatiei RENINCO Romania, a lansat o colectie de povestiri pro-

diversitate in cadrul proiectului Avem fiecare o poveste - Program prodiversitate si proincluziune in 

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

 

Publicatiile se distribuie gratuit la  sediile ambelor organizatii. 

  
 

 
 

 Atelier de caligrafie pentru copii 
 

Academia Motanov organizează la București a treia ediție a atelierului de caligrafie pentru 

copii, în perioada 12 – 27 noiembrie 2016. 

 

Atelierul este util copiilor care vor să scrie mai frumos, mai citeț, așa încât cine le citește 

compunerile și lucrările să înțeleagă tot. E păcat să fii depunctat pentru că profesorul s-a chinuit și 

n-a reușit să deslușească unele cuvinte. Copiii prind drag de caligrafie la atelier, dar exercițiul 

trebuie continuat acasă. 

Se face tot mai puțină caligrafie în școală, în timp ce copiii sunt tot mai obișnuiți cu tastaturi și 

ecrane tactile. Caligrafia antrenează concentrarea, îi învață pe copii atenția la detalii, răbdarea. 

Pericolul e să se plictisească atunci când li se predă, așa că antrenoarea atelierului, Ștefania Iorgoiu, 

a avut grijă să facă un design de curs orientat spre „arts & crafts”. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/H9hSqKXbQ5s/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Ca să fie amuzant și pasionant pentru copii, atelierul folosește instrumente de scris diverse și cu 

poveste – pene, penițe și tocuri, pensule, dar experimentează și aplicații – caligrame (cuvinte 

dispuse într-o anumită formă), caligrafie integrată în ilustrații, decorarea unei majuscule ca în 

vechile manuscrise, modelarea literelor din sârmă subțire, caligrafie pe tricouri. 

 

„Când îi repeți copilului că scrie urât, cu siguranță nu va fi foarte motivat să depună interes în 

acest sens. Caligrafia este arta scrierii și ar trebui privită ca proces. Un proces căruia îi acorzi 

timp suficient și antrenament. ” (Ștefania Iorgoiu) 

 

Locurile sunt limitate la 10 și se ocupă în ordinea înscrierilor, care se fac prin trimiterea motivației 

pe mail până pe 8 noiembrie. Atelierul are 6 ședințe de câte 2 ore, sâmbătă și duminică de la 13:00 

la 15:00, în perioada 12-27 noiembrie, la Centrul de Artă MORA. Costul este de 300 lei și include 

materialele pe care le vor folosi copiii la atelier. Pentru detalii și înscriere, vizitați pagina 

atelierului de caligrafie pentru copii.  

 

 

Academia Motanov este un proiect al asociației Brain Fitness, orientat pe ateliere pentru copii, 

gândite de un motan imaginar. 
 

 

 Fratele ei a fost jignit .... 

 
O fetiță în vârstă de șase ani a impresionat o lume întreagă după ce a redactat o scrisoare deschisă 

despre fratele ei autist. Băiatul fusese catalogat drept ”ciudat” de către o colegă de clasă de-ale fetei. 

”Luni m-am simțit tristă pentru că o fată din clasa mea a spus că fratele meu este ciudat. Fratele 

meu are autism și nu este ciudat. Mi-ar plăcea să învățăm despre dizabilități la școală, astfel încât 

toată lumea să înțeleagă că unii oameni sunt diferiți, dar că ar trebui ca toți să fim tratați la fel”, a 

scris fata. 

 

http://www.motanov.ro/portfolio/caligrafie/
http://www.motanov.ro/portfolio/caligrafie/
http://www.motanov.ro/portfolio/caligrafie/
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Mama ei, impresionată, a publicat scrisoarea pe contul ei de Facebook, unde a adunat zeci de mii de 

aprecieri. „Are doar șase ani, dar deja face parte din consiliul școlii și vrea să schimbe în bine 

modul în care alți copii înțeleg persoanele cu dizabilități”, a povestit femeia. 
https://www.realitatea.net/scrisoarea-care-a-induio-at-internetul-ce-a-scris-o-fetita-despre-fratele-ei-

bolnav_1996332.html, 25 oct 2016  

 

 Concursul  european de fotografie  

Concursul  european de fotografie  organizat de EASPD a fost castigat de o  romanca: Danile Ceia 

cu fotografia Steaua sperantei (Star of Hope).  

Anuntul a fost facut cu ocazia deschiderii expozitiei de fotografie  organizata pentru a sarbatori 20 

de ani   de existenta a EASPD. Fotografiile si mai  multe info aici:   
 
 http://www.easpd.eu/en/content/photo-star-hope-wins-easpd-photo-competition-revealed-unveiled 

 

 
 

       Toti pentru unul, unul pentru toti! 

https://www.realitatea.net/scrisoarea-care-a-induio-at-internetul-ce-a-scris-o-fetita-despre-fratele-ei-bolnav_1996332.html
https://www.realitatea.net/scrisoarea-care-a-induio-at-internetul-ce-a-scris-o-fetita-despre-fratele-ei-bolnav_1996332.html
http://www.easpd.eu/en/content/photo-star-hope-wins-easpd-photo-competition-revealed-unveiled

