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Incepe scoala!
Peste trei milioane de elevi si prescolari incep cursurile noului an scolar.
Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, anul scolar 2015 - 2016 are 36 de saptamani
de cursuri, insumand 175 de zile lucratoare.
Exceptie vor face clasele terminale de liceu pentru care anul scolar este de 37 de saptamani, din care
durata cursurilor - 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului national de
Bacalaureat. Cursurile claselor terminale din invatamantul liceal se vor incheia pe 3 iunie 2016.
Pentru clasa a VIII-a anul scolar va avea 36 de saptamani, din care durata cursurilor este de 35 de
saptamani, o saptamana fiind dedicata Evaluarii Nationale. Cursurile ultimei clase de gimnaziu se
vor incheia pe 17 iunie 2016.
Anul scolar se structureaza pe doua semestre. Astfel, cursuri se vor desfasura de luni, 14
septembrie, pana vineri, 18 decembrie 2015. In perioada 31 octombrie - 8 noiembrie clasele din
invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar vor avea vacanta.
Vacanta de iarna este prevazuta de sambata, 19 decembrie 2015, pana duminica, 10 ianuarie 2016,
iar cursurile se vor desfasura din 11 ianuarie 2016 pana pe 5 februarie 2016.
Copiii vor fi in vacanta intersemestriala de sambata, 6 februarie 2016, pana duminica, 14 februarie
2016.
Semestrul al doilea este structurat astfel: cursuri de luni, 15 februarie 2016, pana vineri, 22 aprilie
2016, vacanta de primavara de sambata, 23 aprilie 2016, pana marti, 3 mai 2016. Cursurile se vor
desfasura de miercuri, 4 mai 2016, pana vineri, 24 iunie 2016.
Vacanta de vara va incepe sambata, 25 iunie 2016, si se va incheia duminica, 11 septembrie 2016.
Saptamana "Scoala Altfel" va ramane in aceeasi perioada - 18 - 22 aprilie 2016.
http://www.ziare.com/scoala/scoli/incepe-scoala-pentru-peste-3-milioane-de-elevi-si-prescolari-luni-suna-clopotelul13822

Ziua Internațională a Democrației
Incepând cu anul 2008, Parlamentul României, alături de celelalte 163 de parlamente membre al
Uniunii Interparlamentare, celebrează, la data de 15 septembrie, Ziua Internațională a
Democrației.

RENINCO - Buletin Informativ nr. 23, anul 3, saptamana 14 – 20 septembrie 2015

Page

2

Prin instituirea acestei Zile Internaţionale, în 2007, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite şi-a
propus să ofere comunităţii internaţionale,

guvernelor şi parlamentelor, societăţii civile şi oricărui cetăţean ocazia de a reflecta, o dată în plus,
la sensul şi semnificaţiile democraţiei.
sursa: http://www.senat.ro/ORGANIZATII/426da62e-e87b-4aeb-ba6f029b6f607426/ZID%202014%20webpage.htm

Prelungire termen de aplicatie "Fondul Special pentru Copii”
Prelungire termen de aplicatie "Fondul Special pentru Copii" in judetele Bistrita Nasaud, Gorj,
Ilfov, Valcea - 25 septembrie 2015
Proiectele depuse de organizatiile neguvernamentale a caror activitate este in mediul rural –
localitati sub 35.000 de locuitori – din judetele Bistrita Nasaud, Gorj, Ilfov si Valcea trebuie sa
faciliteze copiilor din comunitate accesul la educatie prin activitati de tip scoala dupa scoala.
Durata de desfasurare a unui proiect poate fi de pana la 8 luni, in intervalul 1 septembrie
2015 – 30 aprilie 2016.
Aplicantii vor completa o cerere de finantare si un buget disponibile pe websiteul http://www.fpmr.ro/fondul-special-pentru-copii-2015/ pana la data de 25 septembrie 2015.
Evaluarea proiectelor inscrise in concurs pe baza criteriilor mentionate in Regulament va avea loc in
perioada 28 septembrie – 30 septembrie 2015. Cererile de finantare vor fi evaluate de catre o
comisie formata din membri ai Fundatiei Principesa Margareta a Romaniei si ai Fundatiei Vodafone
Romania.
Anuntarea proiectelor care vor primi finantare va avea loc la inceputul lunii octombrie 2015.
Acest proiect face parte din Programul Strategic de investitie in mediul rural al Fundatiei Vodafone
Romania si este dezvoltat in parteneriat cu Fundatia Principesa Margareta a Romaniei. Prin aceasta
runda de finantare, cele doua fundatii doresc sa selecteze proiecte care sa asigure un viitor mai bun
si o educatie adecvata pentru elevii proveniti din mediul rural si urban.
Mai multe informatii despre regulamente, conditiile de eligibilitate, criteriile de selectie si procesul
de aplicare sunt disponibile in documentele aferente publicate pe websiteul: http://www.fpmr.ro/fondul-special-pentru-copii-2015/.
sursa: www.stiriong.ro

Conferinta de lansare a proiectului ”Parteneriate active pentru incluziunea
școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale”
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Conferința de lansare a proiectului ”Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu
cerințe educaționale speciale’” va avea loc miercuri, 16 septembrie 2015, începând cu ora 12:00,

la Hotel ROYAL București, B-dul Mircea Vodă nr. 28 (vis-a-vis de Biblioteca Națională a
României).
La conferință sunt invitați să participe directori de școli, cadre didactice, consilieri școlari, profesori
de sprijin, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, organizații ale societății civile din
domeniul educației și incluziunii sociale și reprezentanți mass-media.
Proiectul este implementat de către Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, în calitate de solicitant, în
parteneriat cu Casa Corpului Didactic București și Asociația RENINCO Romania.
Proiectul va fi derulat în București în perioada iunie 2015- aprilie 2016 si este finanțat în cadrul
apelului COERENT cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de
Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Valoarea totală a
proiectului este de 640.380,51 lei, iar cea a finanțării din granturile SEE de 576.180,51 lei.
Scopul proiectului este dezvoltarea și implementarea unui set de măsuri de combatere a excluziunii
sociale și sociale a copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale din București. Acestea vor
viza formarea a 250 profesioniști din învățământul primar și gimnazial din București-Ilfov,
dezvoltarea unor metodologii de lucru și instrumente practice pentru profesioniștii din domeniu,
completate de o campanie de conștientizare a părinților copiilor cu cerințe educaționale speciale cu
privire la drepturile acestora.
Persoana de contact: Angela Sima, expert implementare, telefon 021.2552258/61.

Raport ONU: Mortalitatea infantilă s-a înjumătățit în ultimii 25 de ani în întreaga
lume
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Mortalitatea infantilă în întreaga lume s-a înjumătățit în ultimii 25 de ani, de la 12,7
milioane în anul 1990 la 5,9 milioane în 2015. De asemenea, în ultimii 15 ani au fost
salvate viețile a 48 de milioane de copii din întreaga lume, arată un raport ONU.

Mortalitatea infantilă în întreaga lume s-a înjumătățit în ultimii 25 de ani, însă obiectivul stabilit în
anul 2000 de reducere cu două treimi a indicatorului nu a fost atins, potrivit datelor ONU publicate
miercuri, informează AFP și DPA.
Doar 62 din 195 de țări au atins obiectivele fixate în acest domeniu de către Organizația Națiunilor
Unite.
''Mortalitatea globală a copiilor cu vârste de sub cinci ani s-a redus cu 53% în ultimii 25 de ani'', dar
pentru numeroase țări țintele fixate în cadrul Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (OMD) nu au
fost realizate, potrivit studiului ONU, publicat miercuri de revista britanică The Lancet.
Conform estimărilor ONU, mortalitatea infantilă în întreaga lume a trecut de la 12,7 milioane în
anul 1990 la 5,9 milioane în 2015.
De asemenea, în ultimii 15 ani au fost salvate viețile a 48 de milioane de copii din întreaga lume.
Țările ar trebui să-și reducă rata mortalității infantile la cel mult 25 la mie până în anul 2030, ceea
ce s-ar traduce prin salvarea vieților a încă 38 de milioane de copii.
Principalele cauze ale deceselor în cazul copiilor cu vârste mai mici de cinci ani sunt naștere
prematură, pneumonie, complicații la naștere, diaree și malarie. Pentru combaterea acestor cauze
sunt necesare, printre altele, creșterea accesului la asistența medicală, campanii de imunizare și
asigurarea apei potabile în cât mai multe zone ale lumii, relevă studiul citat.
sursa: http://www.realitatea.net/raport-onu-mortalitatea-infantila-s-a-injumata-it-in-ultimii-25-de-ani-in-intreagalume_1786867.html#ixzz3lGlachSQ

Idei de timp liber

Parcul de distractii Miramagica din Herastrau este un concept modern, la standarde europene.
Cea mai noua roata din Herastrau este cea mai mare din Bucuresti (25 de metri).
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Toti pentru unul, unul pentru toti!

