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pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
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Cuprins: 

 
 29 februarie – Ziua bolilor rare 

 METODOLOGIA privind combaterea discriminării și excluziunii școlare a copilului și 

tânărului cu cerințe educaționale speciale prin colaborare și intervenție multidisciplinară 

 Lansarea site-ului educational “Scoli creative”  

 Guvernul a lansat Pachetul național anti-sărăcie 

 Încep înscrierile în programele internaţionale JA – Curriculum la Decizia Şcolii (CDŞ) 

 Avem Fiecare o Poveste 

 Comisia de tăiat hârtii 

 Un ceai in Tara Minunilor 

 

 

 
 

 

1 Martie să vă aducă împliniri și bucurie! 

http://edu-news.ro/incep-inscrierile-in-programele-internationale-ja-curriculum-la-decizia-scolii-cds/
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 29 februarie - Ziua Bolilor Rare 2016 
 

Ziua mondială a bolilor rare este marcată în ultima zi a lunii februarie și are ca scop conștientizarea 

factorilor de decizie, pacienților și familiilor lor despre impactul acestor boli asupra vieții. 

 

Tema 2016 : Vocea pacienţilor  

Slogan 2016 : Veniți alături de noi să facem auzită vocea pacienţilor cu boli rare! 

 

Anul 2016 marchează cel de-al nouălea an în care comunitatea internațională a bolilor rare 

celebrează Ziua Bolilor Rare.  
sursa: Alianța Națională pentru Boli Rare, www.bolirareromania.ro, office@bolirareromania.ro 

 

 

 

 METODOLOGIA privind combaterea discriminării și excluziunii școlare 

a copilului și tânărului cu cerințe educaționale speciale prin colaborare și 

intervenție multidisciplinară 
 

„METODOLOGIA privind combaterea discriminării și excluziunii școlare a copilului și 

tânărului cu cerințe educaționale speciale prin colaborare și intervenție 

multidisciplinară”, elaborata de dna prof. univ. dr. Ecaterina Vrasmas, a fost prezentata in cadrul a 

doua intalniri consecutive, prima organizata la Scoala Sfintii Voievozi, in data de 7 decembrie 2015 

iar cea de a doua la CMBRAE, in data de 19 februarie 2016. Au participat peste 80 de  cadre 

didactice, consilieri scolari si profesori de sprijin care au contribuit activ la discutii si au apreciat 

noutatea acestui material precum si nevoia organizarii a mai multor intalniri pe aceasta tema. 

 

Documentul constituie unul din rezultatele proiectului “Parteneriate active pentru incluziunea 

școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, implementat de Fundația Dezvoltarea 

Popoarelor, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic și Asociația 

RENINCO România. 

 

 

 Lansarea site-ului educational  „Scoli creative”  

 

Asociatia Komunitas anunta lansarea site-ului educational 

www.scolicreative.ro, realizat in cadrul proiectului pilot de arta participativa 

'Da culoare scolii tale!', care se deruleaza in sapte scoli gimnaziale din cinci 

localitati: Bucuresti, Chitila, Contesti (judetul Teleorman), Raciu (judetul Mures), 

Cluj. 

 

Site-ul are un dublu obiectiv: de a promova proiectul 'Da culoare scolii tale!' si de a sintetiza 

principalele proiecte ale organizatiei, care au produs transformari creative si participative ale unor 

spatii din diverse scoli si licee - proiecte care alcatuiesc programul educational 'Scoli creative', 

marca Asociatia Komunitas. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bolirareromania.ro%2F&h=TAQECpmM3&enc=AZM6IXtnBgy-HL-TIA8QbKn55SmbR7bCscrp-FEQDo9j_fYGCRW8oVttzr_4freJlxTsm6U23FHG90WWrKEwPKmxtZ9o6Mqv2BP4sJgcEFW5rA-if-DeD_02_iX1mu1fbZ9FHPLo-0hQ6ObzdbQYU-Fy&s=1
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S-a demonstrat ca un mediu fizic vesel si placut joaca un rol important in imbunatatirea atmosferei 

din scoala si, ca urmare, a calitatii educatiei si a rezultatelor invatarii. Considerat un fel de 'al treilea 

profesor', spatiul educational ii 'vorbeste' copilului prin ceea ce ii ofera ca posibilitate de actiune si 

experienta. Cu cat elevii contribuie mai mult la imbunatatirea spatiului din scoala lor si au 

posibilitatea sa isi puna in practica propriile idei, cu atat mai mult se vor simti si ei proprietarii 

locului si vor aprecia schimbarile facute si eforturile depuse. 

 

Momentan, in cadrul programului 'Scoli creative', se deruleaza proiectul 'Da culoare scolii tale!', un 

proiect pilot de arta participativa de tip pictura murala in scoli, care isi propune sa antreneze elevi, 

profesori si artisti plastici in vederea realizarii in echipa a unor interventii artistice in spatiul 

scolilor, pe teme ce tin de drepturile omului. 

 

'Da culoare scolii tale!' isi propune sa creeze un model pilot inovator de program de arta 

participativa de tip pictura murala, in care 105 tineri, sapte profesori din sapte scoli din Romania si 

sapte artisti plastici vor lucra impreuna in proiecte artistice colective care sa exprime valori 

democratice si sa incurajeze diversitatea culturala si de perspective. Proiectul va avea ca rezultat 

sapte picturi murale colective de mari dimensiuni, pe teme ce tin de valori democratice, 

antidiscriminare si drepturile copilului, 105 elevi cu abilitati dezvoltate de participare civica, un 

film documentar, o culegere de bune practici si un model pilot ce poate constitui in viitor un punct 

de pornire pentru programe complexe, cu o cuprindere mai ampla la nivel national. 

 

Proiectul 'Da culoare scolii tale!' este derulat de Asociatia Komunitas in perioada 1 septembrie 2015 

- 30 aprilie 2016, in parteneriat cu Centrul pentru Educatie si Formare Sintagma, Asociatia Colectiv 

A (Cluj) si Asociatia KulturTrip (Targu Mures). 

Proiectul 'Da culoare scolii tale!' beneficiaza de un grant in valoare de 72.473 euro finantat de 

Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin programul EEA Grants, administrat de Fondul ONG in 

Romania. (....) 

Asociatia Komunitas este o organizatie non-guvernamentala infiintata in anul 2006, care se doreste 

a fi un laborator interdisciplinar socio-antropologic si educational. Activitatile asociatiei de-a 

lungul anilor s-au structurat in jurul unor problematici precum educatie nonformala pentru tineri, 

cercetare urbana, dezvoltare comunitara si activare a spatiilor publice, arta participativa si 

educatie prin arta, promovarea cetateniei active, sprijinirea retelelor locale de activism urban. 
sursa: www.stiriong.ro, 24 feb 2014 

 

 

 

 Guvernul a lansat Pachetul național anti-sărăcie 
 

Pachetul țintește toate categoriile de vârstă, dar se concentrează mai ales pe măsuri pentru copii, 

plecând de la modele de bună practică deja funcționale, probate de organizatii non-guvernamentale.  

http://www.stiriong.ro/
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sursa: http://gov.ro/ro/stiri/pachetul-national-anti-saracie 

 

 

 

 Încep înscrierile în programele internaţionale JA – Curriculum la Decizia 

Şcolii (CDŞ) 

 

 
 

http://gov.ro/ro/stiri/pachetul-national-anti-saracie
http://edu-news.ro/incep-inscrierile-in-programele-internationale-ja-curriculum-la-decizia-scolii-cds/
http://edu-news.ro/incep-inscrierile-in-programele-internationale-ja-curriculum-la-decizia-scolii-cds/
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 Junior Achievement (JA) România lansează înscrierile pentru anul şcolar 2016-2017 la 

programele internaţionale de educaţie pentru viaţă şi carieră, prin Curriculum la Decizia 

Şcolii, în toate instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru clasele 0-12. 

 

Elevii din România pot urma gratuit 16 programe internaţionale de tip “learning by doing” testate şi 

implementate în 39 de ţări din Europa şi 123 de ţări din toată lumea. 

Adaptate pentru fiecare nivel de studiu, programele JA îi ajută pe elevii din clasele 0-12 să-şi 

dezvolte abilităţile de viaţă, folosind metodologia “learning by doing”. Astfel, elevii învaţă prin 

activităţi practice, precum jocuri, scenarii, jocuri de rol, dezbateri, studii de caz, lucru în echipă şi 

chiar mici proiecte de afaceri. Elevii se familiarizează cu realitatea economică, experimentează 

diverse situaţii similare cu cele din viaţa reală, învaţă să ia decizii raţionale şi să se comporte 

responsabil faţă de oamenii din jurul lor şi faţă de mediul înconjurător. Profesorii au la dispoziţie 

pachete complete gratuit (training, webinarii, ghidul programelor, manuale şi materiale didactice 

pentru elevi, acces la reţeaua internaţională). 

 

Pentru a facilita trecerea către profesie, elevii beneficiază de sesiuni de webinarii şi de mentorat 

ţinute de profesionişti din mediul de afaceri. Mai mult, programele JA oferă elevilor oportunitatea 

de a participa la competiţii naţionale şi internaţionale, alături de colegi din programele similare din 

39 de ţări europene. 

 

”Pentru noi, participarea la Compania anului 2015 a fost o experienţă incredibilă, nu numai prin 

faptul că am învăţat să facem business şi să lucrăm în echipă, dar şi pentru că am cunoscut oameni 

cu adevărat deosebiţi, cărora nu le e frică să arate ce gândesc, care nu se tem de eşec – oameni de 

succes.”, a spus Vlad Dinu, participant în programul JA şi reprezentant al echipei de la Colegiul 

Naţional I.L. Caragiale, Bucureşti, finalistă la Berlin 2015. 

 

Programele JA sunt implementate în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, în 1.600 de şcoli publice din întreaga ţară. Fiecare program JA cuprinde: training de 

orientare şi modul, consultanţă în implementare, pre- si post-teste, proiecte sau competiţii, kituri 

gratuite de materiale ce cuprind ghidul profesorului, manualele elevilor şi materiale auxiliare, 

platformă online. Kiturile didactice sunt oferite gratuit elevilor şi profesorilor, având prioritate 

clasele care optează pentru forma de implementare Curriculum la Decizia Şcolii (CDŞ). 

 

 “Implementez programele JA de cinci ani şi le consider utile şi practice. Elevii sunt foarte interesaţi 

să descopere tainele economiei de piaţă şi sunt foarte inventivi când vine vorba de a pune bazele 

unei mici afaceri. Implementez aceste programe la toate clasele V-VIII şi consider că le va folosi 

mult în viitor.” –Iosif Dorin Crişan, Şcoala Gimnazială Băiţa, Hunedoara. 

 

Începând cu 15 februarie se deschide sesiunea de înscrieri în programele JA pentru anul şcolar 

2016-2017, în forma de implementare Curriculum la decizia şcolii (CDŞ). Procesul de înscriere se 

derulează în perioada 15 februarie – 30 martie 2016. 

Pentru anul 2016-2017 locurile în programele JA sunt limitate şi se ocupă în ordinea înscrierii. 

Informaţii despre procesul de înscriere sunt disponibile pe www.jaromania.org/profesori 
sursa://edu-news.ro/incep-inscrierile-in-programele-internationale-ja-curriculum-la-decizia-scolii-cds/ 

 

http://www.jaromania.org/profesori
http://edu-news.ro/incep-inscrierile-in-programele-internationale-ja-curriculum-la-decizia-scolii-cds/
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 Avem Fiecare o Poveste 

 
 

La linkul:  https://avemfiecareopoveste.wordpress.com/2016/02/24/proiect-de-activitate-integrata-

ne-jucam-cu-mijloacele-de-transport/ găsiți descrierea unei activități integrate realizate in cadrul 

proiectului “Avem Fiecare o Poveste”, scrisă de Magda Zambet, educatoare la Gradinita Rasarit de 

la AMURTEL, pentru a promova educatia incluziva in gradinitele din Bucuresti. 

 

 
 
sursa: Didi Deshaies, AMURTEL Romania, didi@amurtel.ro, www.amurtel.ro 
 

 

 

 Comisia de taiat hartii 
 

Cancelaria Primului Ministru și Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic lansează 

platforma online a„Comisiei de tăiat hârtii”, o inițiativă de debirocratizare a aparatului public prin 

preluarea în mod constant a sugestiilor de la publicul larg.  

 

Inițiativa are ca principal obiectiv implicarea în mod direct a cetățenilor pentru a obține o 

 interacțiune mai eficientă dintre administrația publică și cetățeni respectiv companii. În acest sens, 

platforma lansată de Cancelaria Primului Ministru și Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog 

Civic (MCPDC): http://maisimplu.gov.ro va colecta și centraliza propunerile transmise, oferind 

posibilitatea urmăririi pașilor făcuți pentru cele mai solicitatea documente/proceduri. 

 

Prim-ministrul Dacian Cioloș a explicat pe scurt inițiativa: „Prin această platformă vrem să 

identificăm, prin reacția cetățenilor, acele lucruri care pot fi simplificate, iar efortul de reduce 

birocrația trebuie făcut în interiorul ministerelor. 

Principiile pe care le vom aplica sunt: 

 O instituție să ceară o singură dată o informație de la un cetățean 

https://avemfiecareopoveste.wordpress.com/2016/02/24/proiect-de-activitate-integrata-ne-jucam-cu-mijloacele-de-transport/
https://avemfiecareopoveste.wordpress.com/2016/02/24/proiect-de-activitate-integrata-ne-jucam-cu-mijloacele-de-transport/
mailto:didi@amurtel.ro
http://www.amurtel.ro/
http://maisimplu.gov.ro/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 8, anul 4, saptamana 29 februarie – 6 martie 2016 

 

 

 

P
ag

e7
 

 Să punem la punct transferul electronic al datelor între instituții 

 Să înlocuim documentele legalizate cu declarații pe proprie răspundere, astfel încât 

să evităm costuri suplimentare 

 Să înlăturam documentele si procedurile care nu se mai justifică și acestea să fie 

înlocuite de proceduri digitale.” 

 

Între procedurile care ar putea fi simplificate, care au fost deja identificate de echipa din cadrul 

Guvernului care lucrează la acest proiect, se numără: dosarul care trebuie depus pentru obținerea 

indemnizației de creștere a copilului, dosarul pentru ajutorul de șomaj, demersurile pentru 

înființarea unei firme, obținerea cazierului judiciar. 

 

Violeta Alexandru, Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic a declarat: „O hârtie mai 

puțin, un cetățean mai respectat. Campania noastră ascultă opiniile societății civile despre care ar fi 

formularele inutile cerute de către diferite autorități publice, validează aceste opinii prin consultare 

cu cetățenii și cere autorităților să simplifice furnizarea de servicii publice prin reducerea 

birocrației.”  

 

Este un lucru cunoscut acela că, atât în cazul firmelor cât și al simplilor cetățeni, cineva trebuie să 

lipsească de la locul de muncă, să stea la coadă, să facă drumuri între mai multe instituții pentru a 

rezolva o problemă birocratică. În paralel, au fost cheltuite milioane de euro pe sisteme informatice 

care nu comunica între ele din punct de vedere tehnic și care nu sunt utilizate la capacitatea lor 

maximă. 

 

Dragoș Tudorache, Șeful Cancelariei Prim-ministrului a oferit detalii despre cum este structurat 

instrumentul electronic: „Sunt trei zone principale vizate de acest proiect: mediul de afaceri, prin 

simplificarea hârtiilor cerute firmelor, cetățeni, prin reducerea birocrației pe care o întâmpină atunci 

când se adresează administrației, și în fine, administrația însăși, prin reducerea traseelor și 

documentelor în interiorul unui minister sau între ministere. Avem in vedere consultarea tuturor 

actorilor interesați si analizarea situațiilor in care anumite documente sunt fie ne-necesare in raport 

cu scopul urmărit, fie pot fi obținute nemijlocit prin dialogul dintre diversele instituții ale statului, 

fără a se mai solicita cetățenilor deplasări inutile de la un ghișeu la altul.”   

 

Platforma electronică http://maisimplu.gov.ro este deschisă publicului larg începând de astăzi, 

24 februarie. 
sursa: http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/comisia-de-taiat-hartii&page=1, 24 feb2016 

 

 

 

 Un ceai in Tara Minunilor 

http://maisimplu.gov.ro/
http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/comisia-de-taiat-hartii&page=1
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Nu se gandeste deloc la boala lui pentru ca se concentreaza mereu pe ce are de 

facut. De aia i se pare important sa aiba un job. Part time, pentru ca full time e 

nerecomandat de medic. Schizofrenia nu reactioneaza bine la stres, asa ca 

ceainariia i se potriveste manusa lui Mihai. 

 

 Alice, Palarierul nebun, Regina rosie, iepurele, omida, pisica... Si Mihai. Intre toate personajele 

astea din Alice in Tara minunilor, desenate pe peretii ceainariei cu niste culori mai vii decat 

propriile ganduri adormite de medicatie, lucreaza zilnic Mihai. Face ceaiuri, cafele, serveste 

biscuiti, prajituri sau fursecuri, spala cesti, ceainice si cafetiere, rearanjeaza mese dupa clienti, 

incaseaza bani. Job-ul asta a inceput deja de cateva luni sa creasca in el, cum spun americanii, si-i 

place. De parca pentru el ar fi facut cei de la Fundatia Estuar Ceainaria Club House. 

Cam asa si e. Ceainaria Estuar Club House a fost conceputa special pentru oameni cu istoric 

psihiatric. Adulti carora societatea nu prea le da sanse, desi cu medicatia potrivita sunt perfect 

capabili sa fie independenti. In vila inchiriata undeva la capatul lumii, in Crangasi, pe langa lacul 

Ciurel, Fundatia Estuar a inaugurat in 2014 primul, si singurul deocamdata, Club House pentru 

persoane cu probleme de sanatate mintala. E un concept nou pentru Romania, care prefera, inca, sa-

si inchida „nebunii" in afara ariei vizuale a „normalilor", dar a fost inventat in urma cu peste 60 de 

ani in America. 

 

In Club House-ul romanesc vin in jur de 60 de oameni. Nu toti odata. Pe rand. Cel mai tanar are 23 

de ani si tocmai studiaza la Facultatea de limbi straine, cel mai batran e o bunicuta care are si 

nepoti. Toti au cate un diagnostic - de la schizofrenie, sindrom bipolar la depresie - dar asta nu-i 

face mai putin doritori de socializare. Au aflat de club de la psihiatru, tocmai cand credeau ca viata 

lor s-a terminat. 

La club au vazut ca nu e dracu asa de negru. Viata se poate trai si cu o boala mintala tinuta sub 

control. Vin aici, unii zilnic, alti saptamanal, dupa cum au timp si chef. Vad filme impreuna 

(„Poveste de iarna" e ultima vizionare), joaca board games, pun bani mana de la mana si cumpara 

mancare pe care apoi o gatesc in bucataria mare si perfect utilata a clubului. Isi spala rufele, daca nu 

au acasa posibilitati, sau stau de vorba pur si simplu, despre o decizie sau alta pe care o au de luat in 

viata. 

Din vara lui 2015 clubul s-a extins si cu o ceainarie publica. E inca o usa deschisa comunitatii, daca 

ar vrea sa vina sa-i cunoasca. Sa se convinga ca nu musca... ;) 

Mihai, unul dintre cei doi chelneri angajati la ceainarie, traieste de zece ani cu boala asta, 

descoperita cand abia intra in viata de adult - la 18 ani. Era student la relatii internationale, dupa ce 

facuse liceul de mate info si credea ca matematica e viata lui. A beautiful mind in varianta 

romaneasca. A parasit facultatea pentru ca „practic nu mai aveam contact cu realitatea asa de bine". 

Au urmat ani de suferinte mute, in care medicatia s-a schimbat de cateva ori pana cand a ajuns sa-i 

fie aproape singurul prieten. 

Certificatul de handicap a venit la 23 de ani, odata cu verdictul implacabil si definitiv al bolii: 

schizofrenie. Fundatia Estuar l-a ajutat apoi sa faca un curs de asistent manager si asa a ajuns la 

primul job din viata lui - asistent de manager la o firma din Bucuresti. Baiatul inalt, cu alura 

atletica, si-a descoperit aici noi calitati: e meticulos si bun organizator. 

Dupa ce s-a inchis firma care-l angajase prima data, Mihai a ajuns la Ceainaria Club House, unde a 

mai invatat ceva: ca-i place ceaiul de portocale si muzica clasica. Alaturi de matematica si 

economie, care au ramas pasiunile lui chiar daca nu le-a mai dat sanse dupa boala. 

http://estuarclubhouse.blogspot.ro/
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Mihai vorbeste rar, parca rumegand inainte fiecare cuvant, si are permanent pe fata un zambet 

resemnat. Nu stie daca o fi bine sau nu sa scriu despre el si boala lui, dar dupa ce am stabilit 

impreuna ce pot spune si ce nu a decis ca pot sa-i dau si numele real. Dar fara poze. De exemplu 

colega lui de ceainarie nu vrea niciodata sa se scrie despre ea. E mai in varsta, probabil stie mai bine 

cum devine treaba cu stigma societatii. 

 

Dar Mihai, cu ochii lui curiosi din spatele ochelarilor cu rame subtiri, nu pare afectat de asta. Imi 

zice ca nu se gandeste deloc la boala lui pentru ca se concentreaza mereu pe ce are de facut. De aia i 

se pare important sa aiba un job. Part time, pentru ca full time e nerecomandat de medic. 

Schizofrenia nu reactioneaza bine la stres, asa ca Mihai a inteles ca trebuie sa renunte la sesiunile de 

examen si la job-urile prea solicitante. De asta exista indemnizatia de la stat pentru acest fel de 

handicap. Dar activitatea il ajuta mai mult decat castigul material. Asa ca tot cauta sa afle ce vrea sa 

faca in viata, isi cauta drumul si pasiunea, si parca e un pic ingrijorat ca la 28 de ani tot n-a gasit-o. 

Ii zic sa stea linistit, ca altii nu o gasesc nici mai tarziu. 

Deocamdata pare ca se simte bine in Tara minunilor, unde a deprins arta ceaiului roibos de 

portocale, sub privirile amuzate ale Palarierului nebun, ale Reginei rosii, ale iepurelui, motanului... 

si de ce nu, poate in asteptarea unei Alice ;) 

*** 

 Ceainaria Estuar ClubHouse este o afacere sociala, care presupune ca profitul afacerii sa nu fie directionat catre 

actionari, ci in scop social. In acestui local, tot profitul se intoarce in Estuar ClubHouse pentru finantarea activitatilor 

acestuia.Fundatia Estuar a inaugurat in septembrie 2015 Ceainaria Estuar Club-House in cadrul proiectului „Servicii 

sociale despre si pentru sanatate mintala", finantat prin granturile SEE 2009 - 2014, in cadrul Fondului ONG in 

Romania. 

Daca vreti sa beti un ceai, sa-l cunoasteti pe Mihai sau pe alti membri ai Clubului Estuar, mergeti in strada Orsova 

129 din sectorul 6, in orice zi de luni pana vineri, sau sunati la 0758.119.329 daca vreti sa rezervati o masa pentru un 

eveniment special. Oamenii de acolo sunt deschisi si bucurosi de vizite. 

sursa: www.dollo.ro, www.stiriong.ro, 22 feb 2016 

 

 

 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 

http://www.estuar.org/urmareste-evenimente-din-ultima-perioada/994-fundatia-estuar-a-inaugurat-ceainaria-estuar-clubhouse
http://www.dollo.ro/
http://www.stiriong.ro/

