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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  

- info saptamana 25 februarie – 3 martie 2013 – 

 

  Gargarita Rita sa 
va aduca sanatate si bucurii! 
O primavara frumoasa! 
Echipa RENINCO 

 

 

Cuprins: 

 Gala Nationala a Copiilor Supradotati, 25 februarie 2013  

 27 februarie – Ziua Internationala a Ursului Polar  

 Caravana Platformei Nationale pentru Educatie – Iasi 

 EDU FUNNY FEST 

 Laborator de educaţie rutieră 

 Cursul “Invatamant pentru toti, impreuna pentru toti” 

 De-a pictura-vura, program de artă 

 Educatia incluziva in gradinita: dimensiuni, provocari si solutii 

 

 

Gala Nationala a Copiilor Supradotati, 25 februarie  

 

Luni, 25 februarie, orele 18,00, la Sala Dalles, sunteti invitati sa luati parte la un eveniment in 

premiera, Gala Nationala a Copiilor Supradotati, avand grup tinta copii pana la varsta de 

18 ani, cu talente deosebite atat din punct de vedere artistic cat si in domenii de stiinta, 

literatura. 

 

Profesorul Florian Colceag, presedintele Asociatiei IRSCA Gifted Education si Consortiului 

National pentru Tinerii si Copiii Capabili de Inalta Performanta – EDUGATE, apreciaza ca 
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acest eveniment isi doreste  sa fie un prim pas si o provocare catre toate organizatiile ce 

sprijina tinerii. “Ne vom bucura sa vedem ca astfel de gale locale sau nationale vor fi 

organizate de cat mai multe entitati, aceasta va insemna ca oamenii se vor deschide spre a 

aprecia talentul si poate vom scapa de paradigma cu capra vecinului. Este o chestiune de 

deontologie sociala sa recunosti si sa aplauzi valoarea, calitatile si talentul oriunde il vezi". 

 

Scopul acestui eveniment este  stimularea, recunoasterea publica a rezultatelor deosebite ale 

copiilor cu talent deosebit si care s-au remarcat/evoluat in toate domeniile, inclusiv 

leadership, publicistica, literatura si stiinte. Implicarea  scolilor si a profesorilor dintr-o 

comunitate locala data in activitati extrascolare si intr-o mai profunda comunicare cu copiii. 

  

Invitati speciali: Maia Morgestern, Florin Chilian, Iustin Capra 
  

Vor debuta pe scena Galei Nationale a Copiilor Supradotati povesti de viata si experiente de 

succes a copiilor cu inteligenta peste medie. 

 

Solutia inovativa pe care o propune Gala Nationala a Copiilor Supradotati  este recunoasterea 

publica si premierea talentelor in toate domeniile,  crearea unor mecanisme de incurajare a 

copiilor si tinerilor din Romania cu sanse reduse de a-si exprima talentul, sub coordonarea 

unor specialisti in dezvoltarea talentelor, in cadrul unui CENTRU DE PROGRAME SI 

MENTORING pozitionandu-se ca o modalitate de ameliorare a procesului de dezvoltare a 

personalitatii acestora. 

sursa:edu-news.ro 

 

27 februarie – Ziua Internationala a Ursului Polar  

Pe 27 februarie este Ziua Internationala a Ursului Polar, un animal ce traieste in zona 

Oceanului Artic si este cel mai mare pradator intalnit pe uscat. Ursul polar este un animal 

protejat de lege, fiind pe cale de disparitie.  

 

Ziua Internationala a Ursului Polar sarbatoreste cel mai mare carnivor din lume. Aproape 

orice copil care merge la o gradina zoologica ramane uimit in fata ursului polar, care se 

impune prin frumusetea si, in acelasi timp, marimea sa.  

Aceasta zi poate fi sarbatorita in mai multe feluri. Daca exista ursi polari la gradinile 

zoologice pe care le cunosti, poti merge sa le faci o "vizita". Profesorii pot profita de aceasta 

zi pentru a-i invata pe cei mici mai multe despre acest animal. 

Sursa – ziare.com 

 

 

Caravana Platformei Nationale pentru Educatie la Iasi 

 

Dupa un eveniment primit cu mare interes de profesionistii de la Timisoara, 

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC lanseaza la 

Iasi, Platforma Nationala Pentru Educatie. 

 

Platforma Nationala pentru Educatie (www.pentrueducatie.ro) este un proiect inovativ care 

propune profesionistilor din domeniul socio-educativ, parintilor, membrilor comunitatii, 

http://www.pentrueducatie.ro/
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actorilor institutionali, publici si privati, sa gaseasca solutii pentru reducerea fenomenelor de 

absenteism si nescolarizare, precum si pentru prevenirea abandonului scolar. 

 

Conferinte de lansare va avea loc in 26 februarie 2013, ora 11.00 in Sala Mare a 

Institutiei Prefectului jud. Iasi (str. Anastasie Panu, nr. 60). Lansarea acestui proiect se 

bucura de prezenta domnului Virgil Iantu, personalitate publica implicata in mobilizarii 

comunitatii si a partenerilor sociali pentru promovarea drepturilor copilului. 

 

Evenimentul este adresat reprezentantilor institutiilor cu responsabilitati in promovarea si 

respectarea drepturilor copilului: 

 Autoritati publice locale (Primarie, Consiliu Judetean, Institutia Prefectului) 

 Inspectoratul Scolar si institutiile aflate in subordine (gradinite, scoli generale, licee, 

colegii, grupuri scolare, etc.) 

 CJRAE & CJAPP (consilieri scolari, psihologi, profesori de sprijin, profesori 

psihopedagogi) 

 Directia Generala de Protectia Copilului si serviciile aflate in subordine; furnizorii 

acreditati de servicii sociale 

 Organizatii neguvernamentale 

 Centre culturale sau alte entitati de stat sau private care furnizeaza servicii de educatie 

si petrecere a timpului liber pentru copii: Centre Culturale Straine, Casa de Cultura, 

Palatul Copiilor, etc. 

 

De asemenea, evenimentul este adresat reprezentantilor din mass-media - ca promotor de 

modele ce pot fi preluate cu usurinta de catre copii, parintilor - ca principali decidenti si 

responsabili pentru educatia copilului, reprezentantilor din companiile private – ca potentiali 

parteneri prin implementarea programelor de responsabilitate sociala. 

 

Platforma Nationala pentru Educatie este un proiect implementat de Federatia Organizatiilor 

Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale 

(MEC) si Directia Protectia Copilului (DPC) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, 

Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV), cu sprijinul tehnic si financiar al 

Reprezentantei UNICEF in Romania, Ambasadei Frantei in Romania si Organizatiei World 

Vision. Partener local al evenimentului: Fundatia Serviciilor Sociale Bethany Iasi. 

Sursa: stiriong.ro, Data: 21-02-2013  

 

Platforma Naţională pentru Educaţie www.pentrueducatie.ro 

 Puteti deveni membri cu drepturi depline :), detalii 

aici: http://www.pentrueducatie.ro/vreau-sa-fiu-membru/ 

 Puteti trimite stiri despre proiectele dvs. care au un impact asupra beneficiarilor si 

comunitatii si pot fi replicate, deci, considerate modele de buna practica 

aici: http://www.pentrueducatie.ro/adauga-stire/ 

  Puteti adauga pe harta, serviciile socio-educative pe care le furnizati astfel incat sa avem 

o harta completa a Romaniei aici:http://www.pentrueducatie.ro/adauga-serviciu/ 

sursa: www.fonpc.ro 

http://www.pentrueducatie.ro/
http://www.pentrueducatie.ro/vreau-sa-fiu-membru/
http://www.pentrueducatie.ro/adauga-stire/
http://www.pentrueducatie.ro/adauga-serviciu/
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EDU FUNNY FEST - Activitati educationale nonformale dedicate copiilor 

 

In perioada 1 – 7 aprilie 2013, la Centrul de Expozitii Providenta, Iasi, 

Asociatia pentru Promovarea si Sprijinirea Initiativelor de Dezvoltare 

Economica si Sociala – APSIDES, organizeaza primul eveniment specializat 

in activitati educationale nonformale, dedicate copiilor, “EDU FUNNY 

FEST”. 

 

“EDU FUNNY FEST” isi propune sa reuneasca si sa implice totodata toti 

copiii prescolari, elevii si cadrele didactice in activitati care sa raspunda intereselor si 

preocuparilor diverse ale copiilor, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in 

diferite domenii, si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate, in context educativ 

extrascolar si extracurricular. 

 

Evenimentul va cuprinde o serie de activitati: culturale, tehnico-stiintifice, sportive, de 

voluntariat, de caritate, activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos , 

dependenta de calculator, siguranta pe internet, educatie ecologica si de protectie a mediului 

(inclusiv colectare selectiva, economisirea energiei, energie alternativa), activitati de educatie 

rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte in situatii de urgenta . Aceste activitati se vor 

desfasura sub diferite forme: ateliere de creatie, teatru, dans, muzica, arte plastice, educatie 

media si cinematografica, competitii organizate, campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de 

prevenire a delincventei juvenile/de prevenire a traficului de personae, proiecte comunitare, 

de responsabilitate sociala. 

 

Activitatile ce se vor desfasura in cadrul acestui eveniment, vor fi organizate in parteneriat cu 

unitati de invatamant cu palatele si cluburile copiilor, cu directiile de tineret si sport, taberele 

scolare, cu institutii culturale si stiintifice, cu politia, jandarmeria, inspectoratele pentru 

situatii de urgenta, directiile de sanatate publica, agentiile pentru protectia mediului . 

Sursa: stiriong.ro,21-02-2013  

 

Laborator de educaţie rutieră, cu dotări de ultimă generaţie, la o şcoală din Buzău 

 

Automobil Clubul Român (ACR), sub auspiciile Fundaţiei FIA, a implementat în România 

proiectul de educaţie rutieră „O secundă pentru viaţa ta”. În acest sens, în şcoli se vor amenaja 

laboratoare de educaţie rutieră, care îşi vor desfăşura activitatea sub patronajul filialelor 

judeţene ACR, Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi Serviciilor Rutiere din cadrul 

Inspectoratelor de Poliţie Judeţene. 
 

În judeţul Buzău, primul Laborator Şcolar de Educaţie Rutieră a fost lansat (21 feb 2013) la 

Şcoala nr. 11 din municipiul Buzău. Pentru amenajarea laboratorului, ACR Buzău a oferit, 

prin donaţie, un set de echipamente electronice: un laptop cu licenţă Microsoft Windows 7, un 

videoproiector şi un ecran de proiecţie cu trepied. De asemenea, laboratorul a fost dotat cu un 

set de şase panouri policrome laminate 75 x 100 cm, cu tematică rutieră, precum şi un caiet 

metodologic specific, afişe, orare şcolare adecvate proiectului de educaţie rutieră, calendare 

ale ACR etc. 

Sursa: Adevarul.ro 
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Cursul “Invatamant pentru toti, impreuna pentru toti” 

 

Va aducem la cunostinta faptul ca RENINCO va organiza la Bucuresti si Roman cursul 

acreditat “Invatamant pentru toti, impreuna pentru toti”, de 25 de credite. 

 

Cursul are o tematica complexa, oferind metode de lucru in integrare si incluziune, 

colaborarea cu familia si educatie timpurie. Aceasta tematica va fi adaptata si profilului 

participantilor. Activitatile vor fi si directe impreuna cu formatorii, dar si aplicate la practicile 

de la clasa. Vor fi distribuite materiale de suport si publicatiile RENINCO pe toate temele 

discutate in curs. 

 

Cursul va incepe in vacanta de primavara, la Bucuresti. 

 

Costurile cursului si alte detalii, le aducem la cunostinta in functie de numarul de inscrieri. 

Cei care doresc sa se inscrie o pot face intre 1 si 15 martie 2013. 

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un mesaj in acest sens, pentru a primi detalii si 

cererea de inscriere.(arr@reninco.ro). 

 

 

De-a pictura-vura, program de artă pentru copii de 6-10 ani în Muzeul Vasile Grigore, 

Bucuresti 

 

Asociaţia De dragul artei continuă seria programelor de educaţie creativă Indicii pentru artă 

adresat copiilor de 6-10 ani în primitorul Muzeu Vasile Grigore- pictor şi colecţionar (str. 

Maria Rosetti nr. 29), cu cea de a doua temă, intitulată De-a pictura-vura. Programele se vor 

desfăşura de două ori pe lună, sâmbăta şi duminica şi vor fi susţinute de Ana Maistru, ea 

însăşi artist plastic.  

 

Derulate în perioada ianuarie – iunie 2013, programele din cadrul Muzeului Vasile Grigore îşi 

propun să ofere copiilor ocazia de a descifra ce este arta în cele mai subtile şi atractive 

aspecte. După o primă temă introductivă despre artă, despre procesul de creaţie şi despre 

receptarea operei de artă, pe parcursul următoarelor teme li se vor dezvălui copiilor ce este 

pictura, sculptura, grafica, artele decorative, arhitectura, la ce folosesc ele, cum se deosebesc 

şi ce tehnici există pentru a le pune în practică. 

 

Asociaţia De dragul artei îşi propune dezvoltarea creativităţii şi încurajarea curiozităţii 

naturale a copilului în raport cu obiecte semnificative pentru cultură şi civilizaţie prin diverse 

activităţi de improvizaţie artistică. Pentru oferta completă de programe, vizitaţi 

www.dedragulartei.ro si www.facebook.com/dedragulartei 

Sursa:www.stiriong.ro, 19.02.2013 

 

Educatia incluziva in gradinita: dimensiuni, provocari si solutii – titlu RENINCO 

 

Urmatoarea carte sta la dispozitia membrilor: Educatia incluziva in gradinita: dimensiuni, 

provocari si solutii, Bucuresti, 2012, lucrare editata in cadrul proiectului Pasi spre educatia 

incluziva in gradinita. Proiectul a fost derulat in anul 2011 de Asociatia RENINCO Romania, 

in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu sprijin tehnic si 

financiar de la Reprezentanta UNICEF in Romania.  
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Din cuprins: Promovarea educatiei incluzive in documentele internationale, Pedagogia 

prescolara si educatia incluziva, Formarea cadrelor didactice pentru abordarea educatiei 

incluzive, Gradinita – un prim pas spre o educatie incluziva, Ghid de educatie incluziva 

pentru profesionisti (proiect Leonardo), Ghid de educatie incluziva pentru parinti (proiect 

Grundtvig), Extras din Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, Bariere 

si facilitatori ai educatiei incluzive. Coordonatorii lucrarii: prof. univ. dr. Ecaterina Vrasmas 

si conf. univ. dr. Traian Vrasmas. 

 

Mentionam ca fiecare membru poate obtine aceasta carte, precum si alte titluri, in cadrul 

programului zilnic de la 9.00- 15.00, de la sediul RENINCO. 

 

Informatii suplimentare: sediul RENINCO se afla la etajul 2 al Scolii nr. 1 Sfintii Voievozi, 

strada Atelierului nr. 25, zona Garii de Nord, intre hotel Ibis si agentia de bilete CFR. 

Tel/fax 021/3129605, Email: arr@reninco.ro, www.reninco.ro 

 

Multumiri celor care ne-au multumit, la randul lor, pentru aceste informatii! 

Va rugam sa ne comunicati orice informatie pe care o considerati utila si pentru alti membri. 

 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 

mailto:arr@reninco.ro

