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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 4 - 10 martie 2013 – 

 
Cuprins: 

 8 martie – Ziua Internationala a Femeii  

 Programul Unite Cultures Through Culture cauta noi invatacei! – Asociatia 

Momentum 

 O carte, un mesaj - Centrul de politici pentru diversitate si securitate 

 “Invatamant pentru toti, impreuna pentru toti” – curs RENINCO 

 Concurs nationala “Bucuriile primaverii” – organizator Palatul Copiilor, Alexandria 

 Pasi spre educatia incluziva in Romania – titlu RENINCO 

 Invitatie la Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi 

 

 

8 martie – Ziua Internationala a Femeii  

 

In 1975, cu prilejul Anului International al Femeii, ONU a inceput sarbatorirea Zilei 

Internationale a Femeii, la data de 8 martie. Doi ani mai tarziu, in decembrie 1977, 

Adunarea Generala a ONU a instituit, printr-o rezolutie, Ziua Internationala a Femeii si Ziua 

Natiunilor Unite pentru Drepturile Femeii si Pace Internationala. Prin adoptarea acestei 

rezolutii, Adunarea Generala ONU a recunoscut rolul femeii in eforturile de pace si 

dezvoltare si a chemat la incetarea discriminarii si la intarirea sprijinului pentru participarea 

femeilor la viata societatii. 

 

Ziua Femeii este sarbatorita in peste 50 de tari, intre care Albania, Algeria, Armenia, 

Australia, Azerbaidjan, Bangladesh, Belarus, Bosnia si Hertegovina, Brazilia, Bulgaria, 

Cambodgia, Chile, Columbia, Croatia, Cuba, Cipru, Danemarca, Finlanda, Georgia, Grecia, 

Islanda, India, Italia, Israel, Letonia, Kazahstan, Macedonia, Malta, Mexic, Republica 

Moldova, Mongolia, Muntenegru, Nepal, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Rusia, 

Serbia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Siria, Turcia, Ucraina, Ungaria, Vietnam. 

Sursa – www.agenda.ro 

http://www.stiriong.ro/detaliu-csc/vrs/IDcsc/6534
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Programul Unite Cultures Through Culture cauta noi invatacei! – Asociatia Momentum 

Daca esti elev, student, membru asociat sau voluntar al unui ONG sau pur si simplu vrei sa te 

alaturi proiectului nostru prin scrierea in revista nationala cu ISSN, te asteptam in echipa 

noastra! 

 

Este simplu! Acceseaza pagina oficiala a programului www.unitecultures.com, sectiunea 

“Aplica” si in scurt timp colegii nostrii te vor indruma mai departe. Cu noi ai posibilitatea de a 

participa la seminarii, training-uri, sa contribui cu materialele tale la radio-ul online din cadrul 

programului sau chiar la televiziunea online, sa te promovezi sau sa iti vezi publicate intr-o 

revista recunoscuta la nivel national toate articolele tale, si de ce nu.. daca esti profesor sa iti 

adaugi puncte la dosarul tau! Ca sa nu mai spunem ca printre partenerii nostri se numara si Isj 

Prahova, Isj Teleorman, Isj Ilfov si Isj Iasi! 

 

Pentru mai multe detalii despre program accesati pagina oficiala sau trimiteti-ne un e-mail pe 

adresa secretary@unitecultures.com  

Sursa: www.unitecultures.com 

O carte, un mesaj - Centrul de politici pentru diversitate si securitate 

Campania de dotare a bibliotecilor din mediul rural continua. Dupa Biblioteca din Heresti, 

completata in decembrie 2012 cu 500 de volume noi, ne-am propus sa o ajutam pe prietena 

noastra de la Iasi, prof. Luminita Cozmei, sa stranga carti pentru copiii din satul Parpaniţa, 

judeţul Vaslui.  

 

Prin urmare, daca vrei sa ajuti, alege o carte care a schimbat ceva în viaţa ta, ţi-a însoţit 

copilăria, pe care ai primit-o de la cineva drag sau despre care ştii că orice elev are nevoie. 

Alege o carte de acest fel din biblioteca sau din librărie şi dăruieşte-o! Lasă un bilet cu povestea 

ta sau a întâlnirii tale cu această carte şi datele tale. Poveştile strânse vor fi prinse pe pereţii 

bibliotecii noastre ca o dovadă că totul se face cu oameni. 

 

Daca vrei sa donezi o carte, trimite un mesaj la educromania@gmail.com.  

Iti multumim! 

Sursa: www.stiriong.ro 

 

 

“Invatamant pentru toti, impreuna pentru toti” – curs RENINCO 
 

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. 

http://www.stiriong.ro/detaliu-csc/vrs/IDcsc/6534
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Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un mesaj in acest sens, pentru a primi detalii si 

cererea de inscriere (arr@reninco.ro). 

 

 

Pasi spre educatia incluziva in Romania – titlu RENINCO 

 

Urmatoarea carte sta la dispozitia membrilor: Pasi spre educatia incluziva in Romania, 

Bucuresti, 2008, lucrare editata cu prilejul implinirii a 10 ani de existenta a organizatiei 

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

financiar de la Reprezentanta UNICEF in Romania.  

 

Din cuprins: Educatia incluziva in Romania (1995-2008), Concluzii si invataminte din 

experiente, analize si studii, Proiectul Dezvoltarea unor medii scolare incluzive in comunitate, 

Bune practici si proiecte, studii de caz si marturii, Repere curriculare pentru copiii cu 

dizabilitati (deficiente) severe, profunde si asociate, Studiu privind cadrele didactice de 

sprijin/itinerante in Romania, raportul asupra proiectului Dezvoltarea unui instrument pentru 

includerea CES in statistici si baze de date ale invatamantului, 2006 – 2007, Studiu privind 

educatia copiilor cu autism in Romania. Coordonatorii lucrarii: prof. univ. dr. Ecaterina 

Vrasmas, prof. Simona Nicolae 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- 15, 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, www.reninco.ro 

 

Concurs national ,, BUCURIILE PRIMAVERII" 

 

Concursul se adreseaza tuturor cadrelor didactice, copiilor si elevilor cu varste cuprinse intre 5 

– 19 ani din gradinite, scoli, cluburi si palate ale copiilor din intreaga tara. Sectiunile de concurs 

sunt: a) Martisoare b) Felicitari c) Tablouri de primavara (realizate prin procedeul artistic colaj) 

d) Sectiunea in limba engleza: Felicitari cu mesaj in limba engleza.  

 

Condiţii de participare: Pentru sectiunile “Martisoare”, “Felicitari” si “Tablouri” vor fi 

folosite urmatoarele materiale: hartie, materiale textile, materiale din natura, margele etc. Nu 

sunt acceptate lucrari executate pe calculator.  

 

Perioadă înscriere:  4  -  22 martie 2013 

Perioadă desfăşurare:  23 martie 2013 – 10 aprilie 2013 

Sursa: www.didactic.ro 

 

Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi 

Bucuresti, str. Londra nr. 39, tel 021/2304468, 021/2305284, luni si marti inchis. 

Sunt expuse 667 hărţi, gravuri, desene, litografii, în 16 săli.  

Sursa: www.muzeulnationalalhartilor.com 

 

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
http://www.reninco.ro/
http://www.didactic.ro/

