
 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 3, anul 2, saptamana 3 -9 februarie 2014 

 

 

P
ag

e1
 

 

 

 

 
Asociatia RENINCO ROMANIA 

 
Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

          Buletin Informativ nr. 3, anul 2, info saptamana 3 – 9 februarie 2014  

 

 

Cuprins: 
 

 S-au intamplat in aceasta saptamana din februarie .... 
 „TU RECICLEZI, NOI TE PREMIEM” - campania de educatie ecologica 

desfasurata de Alucro si ECOTIC BAT 
 11 februarie - Ziua mondiala a bolnavilor 
 Proiectul Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și 

CES în România, cu focalizare pe învățământul preșcolar și primar  
 Instrumente care pot schimba modalitatea ta de a gândi, de a simţi şi 

de a trăi 
 MISTERE care uimesc oamenii de ştiinţă: 10 fenomene care nu au încă 

explicaţie  

 
 

 S-au intamplat in aceasta saptamana din februarie .... 
 

 1909: Are loc, pe scena Teatrului Național din București, premiera piesei "Apus 
de soare" de Barbu Ștefănescu Delavrancea. 

 1927: În SUA se lansează filmul The jazz singer (Cântărețul de jazz), de Warner 

Brothers, prima peliculă sonoră din istoria filmului. 
 131: Roșia Montană este atestată documentar (înființată de către romani în 

timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior) 
 2004: România a devenit membră de facto a NATO, toate cele 19 state membre 

ale NATO ratificând protocolul de aderare. 

 1898: A avut loc, la Paris, premiera „Poemei române" compusă de George 
Enescu. Este prima sa apariție publică în calitate de compozitor (la vârsta de 16 

ani). 
 1953: Franța: Apariția colecției Livre de poche, care a cunoscut un succes 

remarcabil. 
 1796: S-a înființat un Consulat general francez la București. 
 1856: Barbu Știrbei decretează desființarea robiei în Țara Românească. 

 1859: Intrarea triumfală a lui Alexandru Ioan Cuza în București, după dubla sa 
alegere ca domn al Principatelor Române. 
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 1880: Franța, Germania și Marea Britanie recunosc independența de stat a 
României. 

 1971: Apollo 14 se întoarce pe Pământ după o misiune pe Lună. 
 

  
 

 
 

  „TU RECICLEZI, NOI TE PREMIEM” - campania de educatie 

ecologica desfasurata de Alucro si ECOTIC BAT 
 

Alucro si ECOTIC BAT lanseaza campania de educatie ecologica „Tu 
reciclezi, noi te premiem”. Aceasta campanie este desfasurata sub 

patronajul Ministerului Educatiei Nationale, a Inspectoratelor Scolare 
Judetene aferente si a Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, in perioada 03 
februarie – 30 mai 2014. 

Obiectivul acestei campanii il reprezinta constientizarea de catre tanara generatie a 
importantei reciclarii corecte a deseurilor, in special a dozelor de aluminiu si a 

bateriilor portabile uzate, precum si implicarea in colectarea efectiva a acestora. 
Cadrele didactice se pot inscrie in aceasta campanie pana la data de 14 
februarie 2014. 

 
Campania „Tu reciclezi, noi te premiem” este desfasurata de Alucro si ECOTIC BAT, in 

perioada 03 februarie – 30 mai 2014 in toate scolile care doresc sa se inscrie in acest 
demers, din orasele Bucuresti, Ploiesti, Buzau, Focsani, Bacau, Cluj-Napoca, 
Timisoara, Iasi, Hunedoara, Brasov, Piatra Neamt si Alba Iulia. Data limita in care 

cadrele didactice pot trimite in atentia organizatorilor formularul aferent inscrierii in 
campanie este 14 februarie 2014. 

Atat Alucro cat si ECOTIC BAT, valorificand experienta in desfasurarea proiectelor 
eco-educative in institutiile de invatamant, isi unesc fortele pentru a transmite 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1880
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Britanie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/1971
http://ro.wikipedia.org/wiki/Apollo_14
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Luna
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Apollo14_-_Landung.jpg
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mesajul consolidat in vederea protejarii mediului si reutilizarii eficiente a resurselor 
prin reciclarea corecta a dozelor de aluminiu si a deseurilor de baterii si acumulatori. 
Campania include ore de eco-educatie sustinute la nivelul institutiilor de invatamant 

de catre profesorii inscrisi, pe baza materialelor oferite ca suport de catre 
organizatori, precum si desfasurarea unei competitii de colectare selectiva a dozelor 

de aluminiu si a bateriilor si acumulatorilor portabili. Competitia este lansata atat la 
nivelul profesorilor coordonatori inscrisi, elevilor institutiilor de invatamant 
participante, precum si la nivelul scolilor din orasele participante. 

Programul acestei campanii are urmatoarea structura: 
 In perioada 03 - 14 februarie 2014, profesorii coordonatori care doresc sa intre 

in aceasta Campanie trimit catre organizatori o solicitare in acest sens; 
 In perioada 21 februarie – 30 aprilie 2014, profesorii desfasoara activitatile 

cuprinse in Campanie 

 Urmand ca in perioada 19 – 30 mai 2014, organizatorii sa anunte castigatorii 
in Campania  „Tu reciclezi, noi te premiem”, colectand in prealabil deseurile de 

baterii si acumulatori si dozele de aluminiu. 
 Organizatorii au convingerea ca prin derularea acestui program educational isi vor 
aduce contributia la diversificarea procesului educational in scoli si la insusirea de 

catre elevi a cunostintelor in domeniul protectiei mediului si revalorificarii resurselor 
materiale. 
Sursa: www.stiriong.ro,  30-01-2014  

 

 

 11 februarie - Ziua mondiala a bolnavilor 
 
Ziua Mondială a Bolnavilor a fost stabilita in anul 1992 de catre papa Ioan Paul al II. 

11 februarie este, de asemenea, sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria de Lourdes, 
pentru a cinsti faptele petrecute intr-o mica localitate de la poalele Munţilor Pirinei, 

localitate numită Lourdes, în anul 1858.  
Sursa: www.catholica.ro 

 

 Proiectul Promovarea educației incluzive pentru copii cu 
dizabilități și CES în România, cu focalizare pe învățământul 

preșcolar și primar  
 

Acest proiect a demarat in luna decembrie 2013 si este implementat de RENINCO, cu 
sprijin de la UNICEF, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale. 
Scopul 

Sa contribuie la asigurarea accesului la o educatie incluziva, de calitate, pentru toti 
copiii, cu focalizare pe copiii cu dizabilitati si CES 

Obiective si activitati 
1. Extinderea grupului țintă al Initiațivei Naționale UNICEF (in colaborare cu MEN) 

“Hai la școală”, în așa fel încât să cuprindă și copiii cu dizabilități și/sau cu 

cerințe educaționale speciale (prin cursuri de formare, materiale de diseminare, 
vizite de monitorizare, culegere, elaborare si diseminare de bune practici);  

Ca activitate de baza se va realiza o serie de 3 cursuri, in perioada martie – iunie 
2014. 

2. Elaborarea unei propuneri (document de lucru) de Strategie a învățământului 

http://www.stiriong.ro/
http://www.catholica.ro/
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pentru persoane cu CES, în contexte incluzive  – pentru perioada 2014-2020 – 
plecând, în acest sens, de la actualizarea proiectului UNICEF, RENINCO, MECTS 

(2008-2010); 
In perioada aprilie – iulie 2014 vor avea loc intalniri ale unui grup de lucru, precum si 
organizarea unui grup mai larg, de validare a documentului.  

3. Documentarea stadiului de implementare a legislației referitoare la copiii cu CES 
în educație – elaborarea unei analize de situație (cercetare-evaluativă) – cu 

deosebire in al doilea an de proiect (an scolar 2014-2015); 
 
Prima activitate mai importanta, prin care a demarat deja proiectul, a fost intalnirea 

unui grup consultativ,  in perioada 20-21 ianuarie 2014, in care s-au dezbatut in 
principal:  

- proiectul de strategie privind CES in contexte incluzive - UNICEF, RENINCO, 
MECTS (2008-2010);  

- aspecte legate de bune practici in educatia incluziva.  
 
In luna februarie 2014  este in curs de realizare o documentare privind legislatia 

pentru educatia copiilor cu dizabilitati si alte cerinte educationale speciale (CES) din 
Romania, in context european si mondial.  
Sursa: RENINCO 

 

 

 Instrumente care pot schimba modalitatea ta de a gândi, de a 

simţi şi de a trăi 
 

 

 

Body Mind Spirit Festival, cel mai complex eveniment de dezvoltare 
personală, aflat la cea de a XIII-a ediţie, îşi deschide porţile în perioada 14-

16 februarie 2014, la Sala Palatului din Bucureşti. 

Festivalul îţi oferă posibilitatea de a-ţi schimba modalitatea de a gândi, de a simţi şi 
de a trăi având ca rezultat o viaţă mai frumoasă, mai echilibrată, mai împlinită. 

În cadrul evenimentului poţi găsi companii cu produse naturiste, cosmetice naturale, 
aparatură pentru sănătate de uz personal, medicină alternativă, hrană vegana, edituri 

cu publicaţii de profil, tratamente naturiste, centre de psihologie şi dezvoltare 
personală, bijuterii exotice, îmbrăcăminte ecologică. 

Conferinţele festivalului au loc pe toată durata expoziţiei şi dezbat teme de interes 

actual precum: tehnici de relaxare, managementul furiei, comunicare eficientă, limbaj 

http://edu-news.ro/instrumente-care-pot-schimba-modalitatea-ta-de-a-gandi-de-a-simti-si-de-a-trai/
http://edu-news.ro/instrumente-care-pot-schimba-modalitatea-ta-de-a-gandi-de-a-simti-si-de-a-trai/
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nonverbal, creşterea încrederii în sine, rezolvarea situaţiilor conflictuale, regăsirea 
echilibrului interior, acceptarea de sine, medicină energetică, amenajarea armonioasă 

a spaţiilor de locuit şi a birourilor, petrecerea timpului liber în natură, armonizarea cu 
tot ce ne înconjoară. 

Festivalul atrage foarte mulţi vizitatori şi datorită manifestărilor artistice din cadrul 

acestuia precum: demonstraţii de arte marţiale, demonstraţii sportive, dans, muzică 
instrumentală şi vocală,teatru, iluzionism, ceremonia ceaiului, aranjamente ikebana şi 

multe altele. 

Festivalul se desfăşoară după următorul program: vineri 14 februarie între orele 
12-18, sâmbătă 15 februarie între orele 10-18 şi duminică 16 februarie între orele 10-

16. Intrarea în cadrul festivalului este liberă. Mai multe detalii puteţi găsi 
pe www.bodymindspiritfestival.ro 

Evenimentul este organizat de Centrul de psihologie şi dezvoltare personală Body Mind 
Spirit. 

Sursa: edu-news.ro/ 17 ianuarie 2014  

 

 MISTERE care uimesc oamenii de ştiinţă: 10 fenomene care nu au 
încă explicaţie  

Liniile Nazca.  

O serie de opere de artă supradimensionate care marchează câmpiile din Peru, liniile 
Nazca acoperă 450 de kilometri pătraţi de deşert.  

 
Acestea includ forme geometrice uriaşe, imagini care reprezintă plante şi animale şi, 

mai rar, siluete umane care sunt vizibile din aer. Cercetătorii cred că au fost realizate 
de poporul Nazca într-o perioadă de o mie de ani, între 500 înaintea erei noastre şi 
500 AD, dar nimeni nu ştie ce scop au avut. Autorităţile din Peru întâmpină probleme 

în a proteja liniile Nazca, deşi acestea sunt incluse în patrimoniul mondial. Anul trecut, 
spre exemplu, mai mulţi peruani creşteau porci în zonă, peste formele vechi de mii de 

ani. Pentru mulţi, zona este doar un teren viran, într-o regiune cu o populaţie săracă 
în creştere continuă. 
 

Teoria iniţială, conform căreia modelele fac parte dintr-un calendar astronomic, a fost 
infirmată în 1997, iar de anul trecut, cercetători de universitatea Yamagata, din 

Japonia, au început un program de 15 ani la finalul căruia speră să afle mai multe 
despre originea liniilor Nazca. 
 

http://www.bodymindspiritfestival.ro/
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Pietrele mişcătoare din Valea Morţii.  

 
La Racetrack Playa din Valea Morţii, California, Statele Unite, se petrec fenomene 
ciudate.  

 
Pietre mari se mişcă pe suprafaţa plată a unui lac secat, aparent fără nicio explicaţie 

logică. Încă de la începutul secolului trecut oamenii de ştiinţă au fost fascinaţi de acest 
fenomen, iar din anii '60 au început un program de monitorizare a rocilor. Ei au 
marcat 30 de pietre, cu greutăţi de până la 25 de kilograme, dintre care 28 s-au 

mişcat într-o perioadă de şapte ani, unele pe o distanţă de mai mult de 200 de metri! 
După ce au analizat urmele lăsate şi traseul pe care s-au deplasat, cercetătorii au 

ajuns la concluzia că rocile au atins o viteză de 1 m/s, adică 3,6 km/h. Explicaţiile pe 
care le-au avansat oamenii de ştiinţă sunt variate. 

 
Unii cred că pietrele se mişcă din cauza condiţiilor meteo, fiind împinse de vânt, pe 
gheaţă. Alte teorii includ un fel de mucus lăsat de alge pe care pietrele ar aluneca, sau 

vibraţii seismice. Profesorul Gunther Kletetschka, de la Universitatea Carol, din Praga 
spune că fenomenul e cauzat de gheaţa de pe pietre, care se topeşte mai greu decât 

gheaţa de pe sol, astfel că rocile sunt împinse de vânt. El spune că rocile nu s-au mai 
mişcat în ultima perioadă din cauza unui sistem artificial de drenaj, care elimină apa în 
exces, astfel că gheaţa nu se mai formează. 
www.mediafax.ro 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


