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 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Conferința națională Acces și participare la Educație, ediția a IV-a, 23 noiembrie 2019 

 Convocator – Adunarea Generală Anuală RENINCO, 2019 

 Ediţia cu numărul 26 a Târgului GAUDEAMUS Radio România va avea loc în 

perioada 20 - 24 noiembrie 2019 

 Bacăul, orașul cu cele mai multe picturi murale care purifică aerul din Europa 

 Ziua Ștafetei 2019 -copiii au dreptul de a decide 

 11 noiembrie – Ziua internațională origami 

 

 

 

                                                                

 Noutăți 
 

 Ministrul Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, a susținut vineri, 8 

noiembrie, prima videoconferință cu inspectoratele școlare județene/ISMB 

 

Data publicării: vineri, 8 noiembrie, 2019 

 

 Unitățile de învățământ preuniversitar în care vor fi organizate secții de votare pentru 

alegerile din 10 noiembrie sunt pregătite. 

 La nivelul Ministerului Educației Naționale, va fi înființată o comisie care va lansa în în 

consultare publică un proiect de debirocratizare a activității didactice. 

 

Subiectele abordate au vizat inventarierea problemelor curente din învățământul preuniversitar și 

managementul inspectoratelor școlare, respectiv situația unităților de învățământ preuniversitar în 

care vor fi organizate secții de votare pentru alegerile din 10 noiembrie. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/wK7dVHlEAqc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/PBcNgVZRmpw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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În acest sens, cu excepția Capitalei, unde cursurile vor fi scurtate în zilele de vineri, 8 noiembrie și 

luni, 11 noiembrie, în 70% din școli, procesul instructiv-educativ se desfășoară normal.  

 

În cadrul acestei videoconferințe, ministrul Monica Cristina Anisie a mai informat că, în perioada 

imediat următoare, activitatea fiecărui inspectorat școlar județean și activitatea Caselor Corpului 

Didactic vor face obiectul unei evaluări. 

 

„Așa cum am anunțat și în declarațiile mele de presă, acest mandat este dedicat elevilor. În centrul 

preocupărilor mele va fi binele copilului. De asemenea, doresc și degrevarea profesorilor de 

componenta birocratică a activității, astfel că la începutul săptămânii viitoare vom lansa în 

consultare publică un proiect de debirocratizare. În acest scop, la nivelul Ministerului Educației 

Naționale va fi înființată o comisie formată din cadre didactice și reprezentanți ai partenerilor 

sociali. Această comisie va analiza propunerile tuturor celor interesați de existența unui sistem de 

învățământ performant”, le-a spus ministrul Monica Cristina Anisie, inspectorilor școlari județeni. 
BIROUL DE COMUNICARE 

sursa: www.edu.ro 

 
 

 Conferința aniversară a Centrului European de Limbi Moderne // „Languages at the 

heart of learning: 25 years of inspiring innovation” 

 

Data publicării: 30.10.2019 

 

Centrul European de Limbi Moderne (CELM) al Consiliului Europei va organiza la Graz (Austria), 

în perioada 5 - 6 decembrie 2019, o conferință de nivel înalt pentru a sărbători 25 de ani de la 

înființare.  

 

În cadrul evenimentului (care va prilejui și reflecția asupra contribuției Centrului în domeniul 

educației limbilor) vor fi prezentate rezultatele programului actual de activități al CELM -

Languages of the heart of learning. De asemenea, va avea loc lansarea programului pentru perioada 

2020-2023: Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving 

competences. 

 

Participarea este gratuită, însă persoanele interesate trebuie să își asigure cheltuielile de transport, 

cazare și subzistență. 

 

Evenimentul va putea fi urmărit live, pe Internet. Adresa paginii care va găzdui transmisiunea în 

direct va fi comunicată în preajma evenimentului. 

 

Mai multe detalii, precum și formularul de înregistrare sunt disponibile la adresa: 

https://www.ecml.at/Events/Conference2019/tabid/4266/Default.aspx 
sursa: https://edu.ro/conferin%C8%9Ba-aniversar%C4%83-centrului-european-de-limbi-moderne-

%E2%80%9Elanguages-heart-learning-25-years 

 

 

https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/tabid/4152/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/tabid/4152/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Events/Conference2019/tabid/4266/Default.aspx
https://edu.ro/conferin%C8%9Ba-aniversar%C4%83-centrului-european-de-limbi-moderne-%E2%80%9Elanguages-heart-learning-25-years
https://edu.ro/conferin%C8%9Ba-aniversar%C4%83-centrului-european-de-limbi-moderne-%E2%80%9Elanguages-heart-learning-25-years
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  Conferința națională Acces și participare la Educație, 

ediția a IV-a, 23 noiembrie 2019 
Conferința națională Acces și participare la Educație, ediția a IV-a, este organizată de Asociația 

RENINCO România, împreună cu Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație – 

CCPEE, în data de 23 noiembrie 2019, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (str. 

Panduri nr. 90) 

 

Anul acesta, tema este “Competiție și cooperare în școala românească”.  

 

Manifestarea științifică va beneficia de participarea membrilor GREI – Grupul Român pentru 

Educație Incluzivă – care promovează și susține dezvoltarea politicilor și practicilor inclusive în 

școala românească. Grupul GREI cuprinde membri ai Asociației RENINCO România: experți din 

universități, instituții publice, școli și organizații care au decis să împărtășească din experiența și 

cunoștințele proprii, validate prin realizări profesionale, și care au ferma convingere că fiecare copil 

are dreptul la educație, indiferent de particularitățile sale de dezvoltare și învățare. 

 

Conferința națională  Acces și participare la Educație este un eveniment la care sunt invitați și pot 

participa toți membrii organizației.   

 

Persoanele interesate sunt rugate să completeze Formularul de înscriere 

https://www.reninco.ro/images/conf2019/2%20Formular%20inscriere.pdf   până la data de 15 

noiembrie 2019. 
Informații suplimentare: https://www.reninco.ro/index.php/component/content/article/23-evenimente/121-

conferinta-nationala-acces-si-participare-la-educatie-editia-a-iv-a-2019 

 

 

 Adunarea Generală Anuală RENINCO-România, 2019 

 

https://www.reninco.ro/images/conf2019/2%20Formular%20inscriere.pdf
https://www.reninco.ro/index.php/component/content/article/23-evenimente/121-conferinta-nationala-acces-si-participare-la-educatie-editia-a-iv-a-2019
https://www.reninco.ro/index.php/component/content/article/23-evenimente/121-conferinta-nationala-acces-si-participare-la-educatie-editia-a-iv-a-2019
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CONVOCATOR 

 

În baza deciziilor Consiliului de administraţie din data de 19.09.2019 si 28.10.2019, se 

convoacă Adunarea Generală a Asociației RENINCO România - Reţeaua naţională de 

Informare şi Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor şi Tinerilor cu Cerinţe 

Educative Speciale – pentru data de sâmbata, 23.11.2019, ora 14.00, la Facultatea de 

Psihologie și Științele Educației, Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București. 

 

AGENDA DE LUCRU: 
1. Raportul Consiliului de administraţie, al Comitetului Director şi al Comisiei de 

cenzori pentru perioada octombrie 2018 – octombrie 2019 

2. Aprobarea bilanțului contabil pentru perioada octombrie 2018-octombrie 2019 

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli – 2020 

4. Plan de actiune 2019-2020 

5. Diverse 

 

Confirmarea prezenţei şi alte detalii legate de participare se trimit pe 

adresa ecaterinavr@yahoo.com si arr@reninco.ro 

Ecaterina Vrasmas, Președinte 

Mihaela Stan,Vicepreşedinte 

Mariana Arnăutu, Vicepreşedinte 

 
 

 Ediţia cu numărul 26 a Târgului GAUDEAMUS Radio România va avea 

loc la București, în perioada 20 - 24 noiembrie 2019 
  

 
 

Ediţia cu numărul 26 a Târgului GAUDEAMUS Radio România va avea loc în perioada 20 - 

24 noiembrie 2019 în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo. Evenimentul este 

organizat de Radio România. 
 

 
 Bacăul, orașul cu cele mai multe picturi murale care purifică aerul din 

Europa 
 

Bacăul a devenit orașul cu cele mai multe picturi murale care purifică aerul din Europa, după ce, în 

doar 2 luni, 10 lucrări de artă murală au fost realizate cu vopsea Airlite. Această vopsea specială 

transformă substanțele poluante din aer, precum oxizii de azot și de sulf, în nitrați și nitriți 

inofensivi, care sunt depozitați pe suprafața vopsită, până când sunt eliminați de apa de ploaie sau 

de umiditatea din aer. 

mailto:ecaterinavr@yahoo.com
mailto:arr@reninco.
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/wK7dVHlEAqc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/wK7dVHlEAqc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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În total, peste 700 de mp, având capacitatea de a filtra aerul asemenea unei păduri de copaci 

maturi de 700 de mp, au fost pictați în cadrul proiectului ZidART, realizat de  Asociația 

„Ingenious Drama”, cu sprijinul Primăriei Municipului Bacău.  Proiectul ZidART este finanțat 

prin programul StartONG, lansat de Kaufland România și implementat de asociația Act for 

Tomorrow. 

 

Un alt aspect inovator adus de acest proiect, constă în mesajul social al lucrărilor realizate. 

Majoritatea sunt centrate pe transmiterea unui mesaj de solidaritate cu grupurile vulnerabile din 

România și aduc în viața culturală citadină problemele întâmpinate de persoanele cu dizabilități, 

adolescentele însărcinate și minoritățile etnice. O altă parte a lucrărilor abordează 

teme culturale sau de mediu. Proiectul cuprinde și prima lucrare din lume dedicat nevăzătorilor, 

tradusă în limbajul Braille. 

 

 
Lucrările au fost realizate de artiști români printre care se numără: Obie Platon, Cristian Scutaru, 

Kaps Crew, Monk Ink, Andreea Toma, Le Comete, Cătălin Moraru, Florin Radu, şi Ronin. 

Vopseaua reduce costurile și consumul de energie ale aparatelor de aer condiționat și reduce 

emisiile de CO2, care cauzează schimbările climatice. Lucrările au proprietatea de a îndepărta 

gramele de poluanți echivalentul a aproximativ 140 de automobile pe benzina euro 6. De asemenea, 

vopseaua folosită este eficientă în prevenirea așezării murdăriei pe pereți. Aceasta combate 

murdăria în două moduri. Aerul descompune substanțele uleioase depuse pe suprafață, împiedicând 

lipirea prafului de perete.  În combinație cu vopseaua, se creează un strat subțire de apă (datorită 

unei proprietăți numite hidrofilicitate), care împiedică așezarea prafului și a altor particule pe 

suprafață, determinandu-le să se desprindă. Mai simplu spus, Airlite creează o peliculă de protecție 

invizibilă care împiedică murdăria și praful din aer să se așeze pe suprafețe. Suprafețele rămân la fel 

de verzi ca în ziua în care au fost pictate. 
sursa: Romania pozitiva, 8 nov 2019 
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 Ziua Ștafetei 2019 -copiii au dreptul de a decide 

 

Fundația elvețiană Terre des hommes anunță a opta ediție a campaniei-eveniment Ziua 

Ștafetei, desfășurată în România între 18 -22 noiembrie, pentru a promova dreptul copiilor de a-și 

alege viitorul și de a-și exprima opinia. 

 

Până la această dată, aproape 200 de profesori-coordonatori din toată țara au confirmat că vor 

ajuta mii de tineri între 12 și 18 ani să preia pentru o zi joburile la care visează. Altfel spus, 

coordonatorii au găsit profesioniști care vor primi un copil și îi vor răspunde la întrebări privind 

meseria lor. Conceptul campaniei este de a implica tinerii și de a-i asculta, nu doar de a-i lăsa să 

observe, de aceea coordonatorii au grijă ca fiecare copil să aibă un dialog real cu mentorii. În anii 

trecuți, elevii au avut acces la zeci de meserii variate, precum judecător, pilot, jurnalist, ambasador, 

control de trafic, bancher, doctor. 

Pe de altă parte, la propunerea Fundației, câțiva profesioniști renumiți din București vor preda 

ștafeta unor copii aleși prin concurs. Accesul la mentori din mediul artistic sau aflați în posturi-

cheie în societate (ambasadori, directori, deputați) este important, deoarece tinerii între 12 -18 ani 

trebuie să pătrundă și în medii aparent exclusiviste, unde să poată participa la luarea unor decizii. 

De altfel, și mentorii beneficiază de pe urma experienței, aflând opiniile sincere ale copiilor și 

perspectiva lor. 

 

Astfel elevii între 12 -18 ani vor avea ocazia unică de a vedea ce înseamnă să fii directorul unui 

institut cultural, ambasador, fotograf-arhitect, organizator de evenimente sau director al unui 

festival internațional de muzică. 
Dl. Nigel Bellingham, director al British Council  (București), va preda postul său unui copil, timp 

de o zi, pe 19 noiembrie. Tânărul îl va însoți pe directorul British Council în activitatea sa timp de 

câteva ore și va înțelege astfel rolul lui. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/PBcNgVZRmpw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.tdh.ch/en/our-interventions/romania
http://www.ziuastafetei.ro/
http://www.ziuastafetei.ro/
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Și doamna Simona Spinaru, directoarea Institutului Diplomatic Român (București), va primi pe 

20 noiembrie, un viitor diplomat. „Abia aștept să împărtășesc din experiența petrecerii ultimilor 18 

ani în cadrul acestei meserii frumoase, cum este cea diplomatică”, ne-a transmis ea.  

Un alt mentor de excepție din lumea diplomatică va fi Ana Maria Curbet, Political, Economic & 

Communication Officer la Ambasada Confederației Elvețiene (București), care va primi un tânăr 

pe data de 22 noiembrie pentru a-i „preda postul”, iar printre momentele prevăzute se numără și o 

întâlnire cu Excelența Sa Dl Ambasador Arthur Mattli. 

Și meseriile creative sunt reprezentate la nivel înalt la această ediție: Răzvan Popovici (violist și 

director al Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo), Corina Leca (proprietar Take 

1 events și designer de pălării) și Vlad Eftenie, lector la Arhitectură și fotograf pasionat, au 

acceptat să predea ștafeta, pentru a-i încuraja pe copii în deciziile lor. Nu în ultimul rând, Fundația 

Terre des hommes, organizatoarea campaniei, deschide porțile elevilor care doresc să afle ce 

înseamnă să lucrezi în cea mai importantă organizație elvețiană care crede în drepturile tuturor 

copiilor și luptă pentru ele. 

Spre deosebire de campania desfășurată cu mentori la nivel național, pentru mentorii renumiți are 

loc un „concurs”: doritorii care au între 12 -18 ani trebuie să trimită până pe 12 noiembrie un e-

mail la adresa ziuastafeta@gmail.com și să convingă de interesul lor pentru domeniul și jobul 

respectiv. 

 

Despre Ziua Ștafetei -  este o campanie a  Fundației Terre des hommes, desfășurată  în fiecare an 

începând cu 2012, și realizată în parteneriat cu instituții de stat și private din toată țara, ce 

recunosc potențialul deosebit al tinerilor. Ea are loc în preajma  Zilei Internaționale a 

semnării Convenției privitoare la Drepturile Copilului ( 20 noiembrie), iar anul acesta, la 

aniversarea a 30 de ani a Convenției, este cu atât mai important să ne amintim că unul dintre 

drepturile esențiale ale copilului este acela de a decide viitorul său. 

Scopul campaniei este de a promova : 

-dreptul copilului de a lua decizii și de a participa în societate. 

-un model educațional modern la nivel național 

-incluziunea socială a copiilor vulnerabili -încercăm să asigurăm tuturor copiilor șanse de a 

participa 

www.ziuastafetei.ro 

E-mail :ziuastafetei@tdh.ro (pentru coordonatori), ziuastafeta@gmail.com (pentru copii) 

 

 
 

https://www.tdh.ch/en/our-interventions/romania
https://www.tdh.ch/en/our-interventions/romania
mailto:ziuastafeta@gmail.com
http://www.ziuastafetei.ro/
mailto:ziuastafetei@tdh.ro
mailto:ziuastafeta@gmail.com
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 11 noiembrie, Ziua Mondială Origami. Legenda celor 1.000 de cocori 

 
Origami este arta plierii hârtiei, aparută în Japonia acum sute de ani. Origami este o activitate de 

relaxare și socializare, dar mai ales de antrenare a minții, practicienii acestei arte având un nivel 

crescut de atenție la detalii, un dezvoltat simț al orientării în spațiu, gândire logică, sunt preciși, 

disciplinați și comunicativi. 

 

Conform legendei japoneze, celui care pliază 1.000 de cocori de origami zeii îi vor îndeplini o 

dorinţă. Origami a devenit simbol al luptei contra cancerului după episodul tragic al fetiţei Sadako 

Sasaki, elevă la Şcoala Noborimachi din Hiroshima. Radiaţiile provocate de bomba atomică 

aruncată de SUA în al doilea război mondial asupra oraşului japonez a cauzat îmbolnăvirea a mii de 

oameni. Printre aceştia şi micuţa Sadako, care sperând că se va face bine dacă respectă legenda 

japoneză împletea în fiecare zi cocori de hârtie. 643 de cocori a reuşit să facă fetiţa înainte de a 

muri. Emoţionanta poveste a lui Sadako şi a copiilor ucişi de bomba atomică a inspirat autorităţile 

japoneze în ridicarea unui monument impresionant: o rachetă susţinută de trei stâlpi, în vârful căreia 

se află statuia fetiţei Sadako purtând în mâinile, întinse spre cer, un cocor. În memoria acestui trist 

eveniment, fiecare vizitator al monumentului, depune la baza statuii un cocor de hârtie. 

 

Data de 11 noiembrie este ziua de naştere a lui Lillian Oppenheimer, fondatorul primului grup 

origami din America, cea care a contribuit la fondarea Societăţii de Origami Britanice şi a 

Asociaţiei Origami SUA. 
sursa: adevarul.ro 

 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


