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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  
 

Buletin Informativ nr. 17, anul 10, săptămâna 25 – 30 aprilie 2022 

 

Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 „3D – Dizabilitatea, dimensiunea reală a diversității” 

 Școala ca o tortură, școala ca o plăcere. În Belgia, până la 18 ani, copilul trebuie să învețe să 

devină un cetățean, nu un geniu 

 Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Luminată 

 

 

 

       
Noutăți  

 
 Comisia Europeană si Ministerul Educației dau startul 

competiției Euro Quiz! 

 
Data publicării: 14.04.2022 
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#EuroQuiz este un concurs național online, cu întrebări și răspunsuri despre istoria, prezentul și viitorul 

Uniunii Europene, deschis elevilor din școlile gimnaziale (elevii claselor V-VIII) din întreaga țară. 

Pentru a intra în concurs, echipele, reprezentate de profesorii coordonatori, trebuie să creeze și să 
completeze ► un cont pe site, înainte de termenul limită-menționat în calendar (29 aprilie).  

După completarea formularului de înscriere, va fi generat un e-mail de confirmare. 

 

Competiția este organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România, în parteneriat cu 

Ministerul Educației, în cadrul inițiativei „Campaniile Educaționale pe teme legate de U.E.”, și 

este cuprinsă în Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare la care participă elevi români, 
în anul școlar 2021-2022 (aprobat de Ministerul Educației).  

 Regulament concurs (https://euroquiz.ro/rules) 

 Alte informații utile, inclusiv o secțiune cu cele mai frecvnete întrebări: aici 

(https://euroquiz.ro/info) + aici (https://romania.representation.ec.europa.eu/euro-

quiz_ro_ 

 
Solicitări de informații suplimentare privind desfășurarea #EuroQuiz pot fi trimise pe adresa de e-

mail concurs@bseurope.com 

sursa: https://edu.ro/euroquiz_2022 

 
 
 

 „3D – Dizabilitatea, dimensiunea reală a diversității” 

 
Fundația pentru copii Șansa la Viitor derulează,între 11 aprilie și 11 iunie 2022, proiectul „3D – 

Dizabilitatea, dimensiunea reală a diversității”, finanțat de Start ONG, lansat de Kaufland România 

și implementat de Asociația Act for Tomorrow pentru 30 de copii cu dizabilități, care provin din 

medii defavorizate. 

 

 

https://euroquiz.ro/register
https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri
https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri
https://euroquiz.ro/rules
http://euroquiz.ro/info
https://euroquiz.ro/info
https://romania.representation.ec.europa.eu/euro-quiz_ro
https://romania.representation.ec.europa.eu/euro-quiz_ro_
https://romania.representation.ec.europa.eu/euro-quiz_ro_
mailto:concurs@bseurope.com
https://edu.ro/euroquiz_2022


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.17, anul 10, saptamana 25 – 30 aprilie 2022 

 

 

 

 

P
ag

e3
 

 Copiii cu dizabilități se confruntă adesea cu tulburări de comportament, 

ceea ce îi împiedică să se integreze din punct de vedere social și să dezvolte relații cu cei din jur. 

Din pricina problemelor fizice și emoționale cu care se confruntă, acești copii trebuie priviți ca un 

întreg și în același timp ca un puzzle cu nevoi și trăiri speciale, cu emoții, suferințe, lacrimi ascunse. 

Ei se revoltă și încearcă să scape de eticheta bolii și să evite experiențele dureroase cauzate de 

respingere. Prin acest proiect, Fundația pentru copii Șansa la Viitor vine în ajutorul a 30 de copii ce 

suferă de afecțiuni din spectrul autist, ADHD, Sindrom Down etc, cu vârste cuprinse între 5 și 18 

ani, printr-o serie de activități (terapii individuale și de grup), ce au ca scop reducerea 

comportamentelor nedorite și înlocuirea acestora cu comportamente noi, pozitive și dezirabile 

menite să le faciliteze integrarea în școală, cât și în alte medii sociale, îmbunătățindu-li-se astfel 

calitatea vieții. 

 

Cei 30 de copii vor beneficia de ședințe de terapie senzorială și dezvoltare personala menite să 

favorizeze creșterea abilităților necesare interacțiunilor sociale, academice, autonomiei personale, 

cât și reducerea agresivității, a stereotipiilor și a auto-stimulării. De asemenea, cei mici vor participa 

săptămânal la două ateliere de grup, Atelierul de Emoții, prin intermediul căruia vor căpăta 

abilitatea de a-și recunoaște și de a-și controla mai ușor emoțiile și Atelierul de Psihodramă în 

cadrul căruia vor face terapie prin joc de roluri. 

 

Gândurile și stările noastre sunt într-o strânsă legătură. Schimbând modul de a gândi, vom percepe 

și vedea lucrurile într-o manieră diferită. Când nu putem controla ce se întâmplă în exterior, putem 

schimba modul în care ne raportăm la el. O dizabilitate nu se poate înlătura printr-o terapie, dar ea 

poate fi înțeleasă, acceptată și apoi dezvoltate abilitățile care să ajute la o bună integrare în societate 

și la dobândirea unei stări de bine. 

  

***** 

“Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for 

Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, mediu, social și cultură. Valoarea totală a 

programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de 

finanțare comunitară destinate ONG-urilor tinere, instituțiilor non-administrative și grupurilor 

informale/ de initiațive.” 
sursa: www.stiriong.ro, 20 aprilie 2022 

 

 Școala ca o tortură, școala ca o plăcere. În Belgia, până la 18 ani, copilul 

trebuie să învețe să devină un cetățean, nu un geniu 

http://www.stiriong.ro/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.17, anul 10, saptamana 25 – 30 aprilie 2022 

 

 

 

 

P
ag

e4
 

În Belgia, la 12 ani copiii încheie ciclul primar, care a durat șase ani, și trebuie să se înscrie în ciclul 

secundar, care durează și el 6 ani, până la terminarea liceului. Înscrierea este un proces destul de 

complex, dar perfect reglementat, după criterii clare și transparente, stabilite de autoritățile 

francofone și neerlandofone. Dintre aceste criterii fac parte prioritar cele sociale: copiii aflați în 

situații familiale dificile ori cei care suferă de anumite boli ori deficiențe au prioritate în alegerea 

școlii. De asemenea, se poate dovedi decisivă și distanța de acasă până la școală: copiii nu trebuie să 

facă naveta zi după zi, pe distanțe mari, ci ei trebuie să locuiască, pe cât posibil, aproape de școală.  

Foto Guliver/Getty Images 
 

Spre surpriza mea, ajuns în situația de a pregăti un asemenea dosar de înscriere, printre criteriile de 

distribuire a copiilor în ciclul secundar nu se regăsește cel al notelor. Nicăieri, până la sfârșitul 

liceului, notele nu fac parte dintre criteriile de distribuire sau selectare a copiilor în anumite clase 

sau școli mai bune. Calitatea școlilor nu e dată de notele elevilor, ci de calitatea profesorilor. Mai 

mult, în niciun moment copiii nu se află în concurență unii cu ceilalți. În schimb, toți copiii sunt 

evaluați, printr-un anumit număr de teste și examene, în fiecare semestru vreme de șase ani. Adică 

fiecare copil se află într-o singură competiție, una benefică pe termen lung: aceea cu el însuși. 

 

Toate aceste mi-au permis să înțeleg filosofia socială a școlii belgiene: până la 18 ani, copilul 

trebuie să învețe, în primul rând, să devină un cetățean. Un cetățean, nu un geniu. Din limbajul 

educațional și școlar al copilului și adolescentului lipsesc ideile individualiste de competiție și de 
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concurență între colegi, lipsesc șiragurile de FB și de nota 10, rivalitățile, orgoliile și dramele 

provocate de notele mici, fiind toate înlocuite de idei ale conviețuirii precum solidaritatea, 

întrajutorarea, toleranța, diversitatea etc. 

 

Interesul suprem al școlii este să formeze cetățeni de nădejde în societate, atașați valorilor vieții în 

comun și nu rivali, nu lupi care se sfâșie între ei până la depresia lor sau până la isteria părinților lor. 

Deoarece și copilăria și adolescența sunt perioade de maximă fragilitate emoțională, dar și de 

maximă disponibilitate pentru învățare, este vital ca în această parte a vieții copiii să se dezvolte ca 

personalități armonioase, având încredere în ei înșiși, dar și în cei din jur. După ce aceste cărămizi 

sunt solid puse la temelia vieții, la ieșirea din adolescență copilul poate înfrunta orice competiție: să 

caute performanța în știință sau în artă ori să-și găsească vocația într-o meserie. Și tot la această 

vârstă el trebuie să se poată integra societatea ca adult care a interiorizat regulile după care trăiește 

comunitatea din care face parte. 

 

Dacă însă școala este spațiul în care se promovează falsa concurență între copii, concursuri, teze, 

olimpiade, examene după examene, toate aceste competiții care suprasolicită mental și emoțional 

copiii, ei vor ajunge la 18 ani să urască învățarea, să urască școala, profesorii, autoritățile, dar să 

păstreze din școală singurul lucru cu adevărat nefolositor: individualismul feroce, neîncrederea în 

ceilalți. Toate pe un fond de blazare și de fragilitate emoțională care aduce în viața adultă niște 

tineri deja obosiți și triști. 

 

 
 

Școala transmite cunoștințe, desigur, dar mai ales transmite valori ale vieții sociale. Valori care nu 

se deprind prin declarații sforăitoare, ci care sunt topite în betonul din care e construită școala, de 

care copilul se îmbibă zi de zi, în felul în care sunt organizate clasa și școala, în felul în care 

interacționează cu colegii, cu profesorii, dar și cu strada, cu trecătorii, cu polițistul, cu medicul, cu 

pompierul etc. Valori care călăuzesc viața profesorilor, încetând să mai fie ei înșiși modele ale 

egoismului și blazării și comportându-se cu elevii ca și cu niște cetățeni de încredere, beneficiind de 

drepturi și libertăți. 
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Eliminați concurența din clase, eliminați premiile I, II și III și mențiunile de la sfârșit de ani, 

eliminați examenele, olimpiadele și toate concursurile școlare inutile și puneți fiecare copil în 

competiție doar cu el însuși. Încetați să pedepsiți copiii cu note proaste, această armă albă rămasă 

periculos în mâna profesorilor răzbunători. Dați premii la sfârșit de an tuturor copiilor din clasă, 

pentru că fiecare a făcut cel puțin un lucru bun în acel an pentru care merită lăudat. Și veți vedea 

atunci că ei vor ști, dragi profesori, să vă răsplătească din plin cu încredere și respect. Nu din frică, 

ci din reciprocitate. 

 

Și abia din acel moment vom avea în sfârșit cetățeni în societate modelați de școală și nu genii 

ratate, blestemându-și în permanență soarta distrusă de profesori și de școală. 
sursa: www.republica.ro, autor Ciprian Mihali 

 
 

 

 Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Luminată 

  
În Săptămâna Luminată, cea care urmează după sfânta zi de Paște, există mai multe tradiții și 

obiceiuri care sunt respectate cu strictețe, dar și anumite interdicții.   

 

 Se spune că Săptămâna Luminată este consacrată 

morţilor. Aceasta este denumită şi Săptămâna Blajinilor sau Paştile Morţilor. Cei care mor în ziua 

de Paşti şi în prima săptămână de după Paşti merg direct în rai, indiferent de păcatele pe care le-au 

comis, pentru că lumina şi uşile raiului sunt deschise, iar cele ale iadului sunt închise, potrivit unor 

credinţe populare. Altele descriu că acela care se naşte în această săptămână va fi un om norocos. 

 

De asemenea, odată cu sărbătoarea Învierii se deschid mormintele şi spiritele morţilor părăsesc 

cimitirele pentru a petrece sărbătorile împreună cu cei vii. De aici şi alte obiceiuri, precum 

aprinderea focurilor pentru morţi, dar şi pentru vii, pe dealuri sau în preajma bisericilor, unde se află 

şi cimitirele. Focul are un rol apotropaic, adică de îndepărtare a spiritelor malefice. O altă tradiţie 

spune că spiritele morţilor vin să se încălzească la aceste focuri. 

 

Pentru că este săptămâna ce urmează Învierii Domnului, Biserica da dezlegare la dulciuri, iar în 

perioada cuprinsă între Învierea Domnului şi Duminica Tuturor Sfinţilor (prima de după Rusalii) se 

da dezlegare la pește. 

 

http://www.republica.ro/
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=nc1LyzsamD5Pfk_4RoUQrPWpnDQd.Jh3jlZaYnYKUh3.V7/stparam=ypdmdlgixe/fastid=ddwbjczkzoeoexltpusdxcjcnzmh/sarg=58B6DC91A4382D44/inner=;/extra=;/url=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D54594721
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=nc1LyzsamD5Pfk_4RoUQrPWpnDQd.Jh3jlZaYnYKUh3.V7/stparam=ypdmdlgixe/fastid=ddwbjczkzoeoexltpusdxcjcnzmh/sarg=58B6DC91A4382D44/inner=;/extra=;/url=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D54594721
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Marți, în Săptămâna Luminată, oamenii nu ar trebui să lucreze. De asemenea, nu este bine să 

spălați, nici să călcați rufe, dar nici să faceți curat în casă. Femeile din multe zone rurale dau de 

pomană în această zi pască rămasă de la Paște și vin roșu. 

 

Miercurea din Săptămâna Luminată poartă numele de Sfânta Mercurie. Bărbații se duc să 

muncească la câmp, însă femeile nu au voie să muncească, deoarece, potrivit tradiției, a munci de 

„nunta șoarecilor” echivalează cu a aduce rozătoarele în casă și a te lipsi restul anului de bucate pe 

masă. 

 

Joia din Săptămâna Luminată este o zi în care se cinstesc holdele, grădinile și grânele. Cine 

muncește în această zi aduce asupra casei nenorocul, seceta și dăunătorii în livezi. 

 

Vinerea din Săptămâna Luminată poartă numele de Vinerea Scumpă. Biserica sfințește din nou 

fântânile, după slujba de seară. Este sărbătoarea Izvorului Tămăduirii. 
sursa: https://ziarulunirea.ro/traditii-si-obiceiuri-in-saptamana-luminata-ce-este-interzis-sa-faci-in-aceste-zile-372508/ 

 

 
 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


