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5 octombrie - Ziua Mondiala a Educatiei
10 octombrie - Ziua Mondiala a Sanatatii Mintale
Poveste de viata
FORUMUL DIZABNET, 9 Octombrie 2015
Albert Einstein îţi arată calea spre o viaţă de succes
Orașul cu cele mai multe stații de metrou "fantomă"
A IV-a Conferinta Nationala de Educatie a Adultilor - Timisoara 20-21 noiembrie 2015

5 octombrie - Ziua Mondiala a Educatiei
La 5 octombrie 1966, cu ocazia Conferintei Interguvernamentale speciale tinute la Paris, cu
participarea OIM si UNESCO, a fost adoptata Recomandarea privind statutul cadrului didactic.
Aceasta a devenit unul dintre cele mai importante instrumente internationale menite sa aduca
imbunatatiri profesiei de dascal.
De atunci, s-a hotarat ca data de 5 octombrie sa fie dedicata cadrelor didactice, pentru a li se da
reputatia pe care o merita, pentru a sensibiliza intreaga lume, tinandu-se cont de rolul esential pe
care-l joaca dascalii, in formarea de noi si noi generatii.
http://www.ziare.com/articole/ziua+educatiei

Ziua Mondiala a Sanatatii Mintale
Ziua Mondiala a Sanatatii Mintale este sarbatorita incepand cu anul 1992 la nivel mondial.

Poveste de viata
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Emma Lynam are 21 de ani,iar la naştere a fost diagnosticată cu Sindromul Down şi autism. În plus,
australianca este surdă şi are o malformaţie rară a boltei palatine.
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O tânără de 21 de ani din Australia a devenit un exemplu pentru întreaga lume, după ce
a dat dovadă că nicio boală sau dizabilitate nu te poate împiedica să fii o persoană
activă şi normală.

Şi totuşi, deşi nu poate să scrie sau să citească, tânăra şi-a pus pe picioare propria afacere: "Master
Shreder".
Concret, sarcina Emmei este să distrugă cu ajutorul unui "tocător" de hârtie diverse documente ale
clienţilor, scrie Huffington Post.
Business-ul, pe care tânăra l-a început cu ajutorul mamei sale, îi permite acum să ducă o viaţă
independentă.
"Nu pot exprima în cuvinte cât de mândră sunt, ca mamă, să îmi văd fiica trezindu-se dimineaţa şi
mergând la muncă şi având sentimentul acela de împlinire că face ceva", a explicat Jo, mama
Emmei. "Ea este de ajutor şi, în acelaşi timp, face o diferenţă pentru viaţa ei (...) Îmi doresc foarte
tare ca Emma să fie pe propriile picioare şi să-şi câştige existenţa", a adăugat ea în cele din urmă.
sursa: http://www.realitatea.net/poveste-incredibila-nu-poate-sa-scrie-sau-sa-citeasca-sufera-de-autism-dar-arepropria-afacere_1799226.html#ixzz3n3ooy4p0

FORUMUL DIZABNET, 9 Octombrie 2015
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DIZABNET - Reteaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu
dizabilitativa invita in data de 9 Octombrie 2015 la Brasov (Centrul de
evenimente si conferinte Lux Divina, Brasov, Str. 13 Decembrie, nr.96), la intalnirea anuala a
membrilor sai.

Evenimentul se adreseaza atat reprezentantilor prestatorilor de servicii pentru persoane cu
dizabilitati publici si privati, autoritatilor publice interesate, cat si reprezentantilor organizatiilor
persoanelor cu dizabilitati, respectiv reprezentantilor atelierelor si unitatilor protejate.
Cu aceasta ocazie dorim sa dezbatem:
 Procesul European Semester in Romania, respectiv cum pot ajunge mesajele noastre pe
lista de recomandari ale Comisiei Europene pentru Guvernul Romaniei;
 Initiativa legislativa privind votul prin corespondenta si posibila utilizare a acestuia si de
catre persoanele cu dizabilitati;
 Probleme legate de licentierea si finantarea serviciilor sociale, respectiv agenda de lobby
a Dizabnet pentru 2015-2016.
Datorita timpului redus destinat intalnirii si a subiectelor multiple, pentru a facilita dialogul si
dezbaterea, va vom trimite prezentarile vorbitorilor inainte de eveniment.
Pranzul, respectiv pauza de cafea pe parcursul lucrarilor sunt asigurate de catre
organizatori.Organizarea transportului la si de la locul desfasurarii evenimentului, respectiv
cheltuielile aferente vor fi suportate de catre participanti. Locatia evenimentului este Centrul de
evenimente si conferinte Lux Divina, Brasov , str. 13 Decembrie, nr.96.
Pentru a putea organiza in conditii cat mai bune evenimentul va rugam sa completati fisa de
inscriere si sa o trimiteti pana in data de 5 Octombrie 2015 catre Andreia Moraru la
andreia_moraru@alphatransilvana.ro Informatii suplimentare 0723-686.434.
sursa: www.stiriong.ro, 1 octombrie 2015

Albert Einstein îţi arată calea spre o viaţă de succes

Albert Einstein a fost cel mai celebru fizician al secolului XX şi una din cele mai strălucite
personalităţi ale umanităţii, din toate timpurile.
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Autor a peste 300 de lucrări ştiinţifice şi 150 de lucrări în alte domenii, om de ştiinţă, filozof şi
autor, laureat al Premiului Nobel, numele lui Albert Einstein a rămas echivalent cu noţiunea de
geniu.

Însă viaţa lui Albert Einstein nu a fost deloc uşoară. El a fost deseori contrazis, criticat şi chiar
ridiculizat în public pentru teoriile sale revoluţionare (în special pentru teoria relativităţii şi efectul
fotoelectric), care depăşeau cu mult nivelul contemporanilor săi.
Cu toate acestea, înţelegerea profundă a naturii umane pe care a avut-o Albert Einstein i-a dat tăria
de a merge mai departe pe drumul său, în ciuda tuturor adversităţilor. Iar acum, după 60 de ani de
la plecarea sa din această lume, cuvintele sale rămân pentru noi o sursă de inspiraţie şi de
înţelepciune mai actuală ca oricând.
Iată 25 de lecţii prin care Albert Einstein te ajută să îţi construieşti o viaţă de succes:
1. Dezvoltarea intelectuala ar trebui sa inceapa la nastere si sa inceteze doar la sfarsitul vietii.
2. Fiecare dintre noi ar trebui sa fie respectat ca individ, dar nimeni nu ar trebui sa fie idolatrizat.
3. Nu face nimic impotriva constiintei tale, chiar daca situatia in care te afli ti-o cere.
4. Daca oamenii sunt buni doar pentru ca se tem de o pedeapsa sau fac bine doar motivati de o
anumita rasplata, atunci este vai de noi.
5. Perfectiunea mijloacelor si confuzia obiectivelor, aceasta pare sa fie principala noastra problema.
6. In cazul in care nu o poti explica, nu o intelegi indeajuns de bine.
7. Nici o problema nu poate fi rezolvata la acelasi nivel de cunoastere la care a fost creata.
8. Nebunia inseamna sa faci acelasi lucru in mod repetat si sa te astepti la rezultate diferite.
9. Invata din ziua de ieri, traieste pentru ziua de astazi si spera pentru ziua de maine.
10. A devenit ingrozitor de evident ca tehologia a depasit cu mult umanitatea din noi.
11. Nu tot ceea ce poate fi contorizat conteaza si nu tot ceea ce conteaza poate fi contorizat.
12. Puterea atrage intotdeauna oameni lipsiti de moralitate.
13. Totul ar trebui sa fie atat de simplu pe cat este, dar nu mai simplu de atat.
14. Un om ar trebui sa descopere ceea ce este, nu ceea ce crede ca ar trebui sa fie.
15. Orice om care citeste prea mult si isi foloseste propriul sau creier prea putin deprinde o anumita
lene in gandire.
16. O persoana care nu a gresit niciodata, nu a incercat niciodata ceva nou.
17. Arta suprema a unui profesor este de a trezi bucuria exprimarii creatoare si a cunoasterii.
18. Oricine nu ia adevarul in serios in lucrurile minore, nu este de incredere nici in cele majore.
19. Marile spirite au intalnit intotdeauna o opozitie violenta din partea mintilor mediocre.
20. Educatia este ceea ce ramane dupa ce ai uitat tot ce ai invatat la scoala.
21. Logica te va duce din punctul A in punctul B. Imaginatia te poate duce oriunde doresti.
22. Furia locuieste numai in inima nebunilor.
23. Informatia nu este cunoastere.
24. Nu-ti pierde niciodata sfanta curiozitate.
25. Dragostea este un profesor mai bun decat datoria.
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sursa : http://ideisibani.ro/finpers/albert-einstein-si-o-viata-de-succes, 24 septembrie 2015

Orașul cu cele mai multe stații de metrou "fantomă"

Cele 100 de stații de metrou ale orașului Stockholm sunt cele mai spectaculoase din
lume. Picturile murale sau sculpturile din metroul suedez lasă pe oricine fără cuvinte.

Sunt fantomatice toate cele 100 de stații de metrou din Stockholm, prin caracterul lor ireal:
impresionează prin coloritul spectaculos și imaginile fantastice.
Fiecare stație are o temă proprie, iar artiștii care le-au decorat sunt diferiți.
Unele decoruri imită un peisaj stâncos, altele îți dau impresia că te afli pe o navetă spațială. Curg
râuri, cresc copaci și se văd nori pufoși în orașul subteran creat de artiștii suedezi:
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sursa: http://www.realitatea.net/ora-ul-cu-100-de-sta-ii-de-metrou-fantoma_1793220.html#ixzz3mXRafdgo Duminică,
20 Septembrie 2015, autor: R. I.

A IV-a Conferinta Nationala de Educatie a Adultilor - Timisoara 20-21
noiembrie 2015
Adoptarea Strategiei Nationale de Invatare pe tot Parcursul Vietii reprezinta un
moment de reper in construirea sistemului de educatie a adultilor in Romania. Asa
cum este aratat in documentul strategiei, cadrul legislativ pentru invatarea
permenenta este bine reglementat in Romania, insa cu toate acestea sunt necesare eforturi
considerabile pentru a atinge tintele ambitioase ale programului national si ale Strategiei Europa
2020.
Institutul Roman de Educatie a Adultilor, impreuna cu Universitatea de Vest din Timisoara,
Facultatea de Sociologie si Psihologie, Departamentul de Stiinte al Educatiei organizeaza anul
acesta, in luna noiembrie, cea de-a patra-a Conferinta nationala de educatie a adultilor, Stimularea
participarii adultilor la educatie. Perspective asupra implementarii strategiei nationale de
invatare pe tot parcursul vietii, propunand sa ofere un cadru de dezbatere si de reflectie asupra
implementarii strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, avand ca deziderat cresterea participarii
la educatie a populatiei adulte si crearea culturii de invatare pe parcursul intregii vieti.
Evenimentul doreste sa aduca laolalta reprezentanti ai tuturor partilor interesate (enumerati in cadrul
strategiei ca fiind decidenti la nivel politic, institutii cu rol de implementare, respectiv monitorizare)
in implementarea strategiei, asadar sunt invitati sa-si aduca contributia in cadrul conferintei factori
de decizie, reprezentanti ai institutiilor guvernamentale, cercetatori, consilieri, formatori si
profesori, furnizori de formare, reprezentanti ai sectorului privat.
Temele de dezbatere si reflectie din cadrul conferintei se vor concentra in jurul celor trei piloni
strategici si a masurilor aferente descrise in documentul strategiei:
1. Acces si stimulente pentru participare
2. Calitate si relevanta
3. Parteneriate pentru o mai buna informare
Participantii vor fi invitati sa contribuie activ in cadrul conferintei, pentru a contura impreuna
recomandari si exemple de actiuni concrete cu privire la implementarea strategiei, acestea dorind a
fi incluse in comunicatul conferintei. De asemenea, interventiile participantilor din cadrul discutiilor
de grup se pot realiza pe marginea unor lucrari ce vor fi incluse in volumul conferintei, editat
ulterior si tiparit la o editura de prestigiu.
Totodata, o coincidenta fericita face ca Institutul Roman de Educatie a Adultilor sa aniverseze 15
ani de activitate neintrerupta in domeniul educatiei adultilor.
Mai multe detalii referitoare la programul conferintei, inscriere, cazare gasiti pe pagina oficiala a
Institutului Roman de Educatie a Adultilor: www.irea.ro
sursa: www.stiriong.ro, 29 septembrie 2015
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Toti pentru unul, unul pentru toti!

