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S-au intamplat in aceasta saptamana din februarie ....
1853: Medicul și ortopedul Charles Gabriel Pravaz a inventat seringa.
1867: Dunărea Albastră a compozitorului Johann Strauss a fost prezentată în
premieră la Viena, Austria.
 1895: A fost brevetat Cinematograful Lumiere, aparat de filmat, de proiecție și
de copiat, realizat de frații Louis și Auguste Lumiere. Prima proiecție publică
comercială a avut loc la 28 decembrie 1895, la Paris.
 1851: S–a înființat, la Paris, Junimea română, societate politică și culturală a
tinerilor studenți români din Paris, îndrumați de N. Bălcescu, C.A.Rosetti
 1888: A fost inaugurat Ateneul Român. Clădirea a fost construită între anii 1886
și 1888, prin stăruința lui Constantin Esarcu, după planurile arhitectului francez
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A. Galleron, pe bază de subscripție publică, sub lozinca „Dați un leu pentru
Ateneu".
 1996: Biblioteca Apostolică a Vaticanului aprobă pentru Arhivele Statului român
microfilmarea unor documente referitoare la istoria României.
 1969: A fost inaugurată linia ferată electrificată București – Brașov, prima de
acest fel din România.
 1980: A fost lansată la apă, la Brăila, prima navă de pescuit oceanic construită
în România.
 1990: A fost înființată Uniunea Teatrelor din România - UNITER , avându-l ca
președinte pe actorul Ion Caramitru
Sursa: www. www. ro.wikipedia.org

Invatamant profesional, anul scolar 2014 - 2015
Proiectele de documente care reglementează învăţământul profesional cu durata de 3
ani, începând cu anul şcolar 2014-2015 sunt postate din data de 29 ianuarie 2014 pe
www.edu.ro/index.php/articles/20965
Observaţiile pot fi transmise la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic pe adresa de e-mail vet@tvet.ro. /persoana de contact - Director
Adjunct Zoica Elena VLADUŢ
sursa: www.edu.ro

RENINCO - Buletin Informativ nr. 4, anul 2, saptamana 10 - 16 februarie 2014

Page

Ministerul Educaţiei a publicat metodologia şi calendarul admiterii pentru învăţământul
profesional de 3 ani 29 ianuarie 2014
Din anul şcolar 2014 - 2015, şcoala profesională va fi de trei ani. Elevii de clasa a
VIII-a se vor putea înscrie la primăvară la şcoala profesională de trei ani pentru anul
şcolar următor. Învăţământul profesional se poate organiza numai în licee care au
contracte cu firme, iar în primul an elevii vor face pregătire profesională de bază şi în
următorii doi ani pregătirea de specialitate.
Ministerul Educaţiei a publicat metodologia de admitere, metodologia de funcţionare a
învăţământului profesional cu durata de trei ani şi calendarul înscrierilor pentru anul
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Despre Metodologia şi calendarul admiterii pentru învăţământul
profesional de 3 ani

viitor. În învăţământul profesional, a cărui durată a fost mărită de la doi la trei ani şi
care va începe din clasa a IX-a în loc de X-a, se pot înscrie elevii care se află în clasa a
VIII-a şi absolvenţii de clasa a VIII-a din seriile anterioare, se arată în metodologia de
admitere.
Potrivit Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, în
primul an, elevii vor face pregătire profesională de bază într-un domeniu ales, iar în
următorii doi ani vor face pregătire profesională generală de specialitate într-o
calificare profesională. Elevii pot studia maximum două calificări profesionale din
acelaşi domeniu şi numai în cazuri excepţionale, cu aprobarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, se poate organiza o formaţiune de studiu şi pentru două calificări
profesionale din domenii diferite de pregătire.
Învăţământul profesional cu durata de trei ani se organizează numai în unităţile de
învăţământ care au contracte încheiate cu operatorii economici sau instituţii publice,
prin care se stabilesc obligaţiile privind: a) organizarea şi desfăşurarea procesului de
formare pentru obţinerea calificării profesionale a elevilor şi a stagiilor de pregătire
practică, precum şi proiectarea curriculumului în dezvoltare locală; b) asigurarea
condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din
învăţământul profesional; c) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane
necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării
profesionale a elevilor.
Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional cu durata de trei ani se stabileşte
anual, pe baza nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, iar lista unităţilor
de învăţământ care organizează învăţământ profesional se stabileşte tot anual, pe
baza propunerilor unităţilor de învăţământ şi a firmelor care colaborează cu acestea.
Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de trei ani
trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) existenţa bazei materiale
necesare desfăşurării pregătirii elevilor pentru dobândirea calificării profesionale; b)
existenţa resursei umane calificate, prin personal didactic propriu sau personal
didactic asociat.
Sursa: adev.ro/n06dvu

Concurs de creatie poetica francofona
Organisation Internationale de la francophonie lansează concursul de creație poetică
francofonă sub patronajul poetului Frédéric Jacques Temple, câștigător al premiului
Apollinaire în 2013.
http://www.edu.ro/index.php/articles/20975

Horoscop chinezesc - 2014 - Anul Calului de Lemn

RENINCO - Buletin Informativ nr. 4, anul 2, saptamana 10 - 16 februarie 2014

Page

Este un an excelent pentru calatorii, un an al cautarilor interioare benefice. Va fi un an
al actiunii decisive, al indraznelii si nu al lentorii si somnolentei. Atitudinea
castigatoare in 2014 este curajul de a actiona. In Anul Calului de Lemn trebuie sa te
misti cu rapiditate. Daca nu esti 100% sigur/a in privinta unei decizii, este mai bine sa
nu ti-o asumi. Evenimentele se petrec cu rapiditate in 2014, Anul Calului.
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Anul Calului de lemn se intinde pe perioada 30 ianuarie 2014 – 18 februarie 2015.

In Astrologia chinezeasca, Anul Calului este considerat un an norocos care aduce bine
si multe sanse pentru fiecare dintre noi. Calul magic are puteri supranaturale, este
eroic, puternic si poate chiar sa zboare. Un cal celest alb, din nori este reprezentarea
Zeitatii chineze Kwan Yin, care este sacra. Calul este un erou in China fiindca batalii
importante au fost castigate datorita puterii Calului.
Calul mai simbolizeaza si luna Iunie, a cincea luna a anului, corespondentul Zodiei
Gemeni in Astrologia vestica. In China, aceasta luna este foarte importanta pentru
medicina naturista. Soarele este puternic, iar plantele sunt viguroase si pot fi folosite
cu scop terapeutic. In medicina chinezeasca Calul este un element de foc. De
asemenea, fiecarei dintre cele 12 zodii chinezsti ii corespund si doua ore din zi. Orele
calului sunt 11:00 am si 1:00 pm.
Ar trebui sa ne asumam riscuri mari in Noul An Chinezesc? Stilul impulsiv de a face
lucrurile, caracteristic Calului nu este cea mai buna optiune pentru fiecare dintre noi.
De exemplu, energia spontana a Anului Calului de Lemn aduce provocari celor din
zodia chinezeasca a Sobolanului; el este mult mai cumpatat, exact in opozitie cu calul.
Actiunea si impulsivitatea se potrivesc celor nascuti in Zodiile Tigrului, Cainelui si Oii.
Cei nascuti in aceste zodii pot sa mearga pe un drum mai riscant, cel al deciziilor
spontane.
Trebuie sa retinem cu totii ca energia noului an este una dinamica, salbatica si
independenta. Nu este timpul planificarii si nici al ratiunii, asa cum a fost 2013, Anul
Sarpelui. Noul an este unul care ne va provoca sa invatam sa ne ascultam instinctele,
pregatindu-ne pentru Anul Oii de lemn care va fi 2015, un an cu o energie confortabila
si creativa care ne va aduce multe bucurii in viata.
Calul iubeste libertatea
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Anul 2014 ne va stimula in sensul regasirii libertatii, vom vrea sa ne reintoarcem la
natura sa ne bucuram de viata mai mult si de aventuri. Vom indrazni mai mult decat
in anii precedenti, vom invata sa ne bucuram mai mult de natura si de oamenii dragi
din jurul nostru. Va fi un an bun, cu o energie jucausa care vorbeste despre libertatea
spiritului. Este un an in care vom invata sa ne bucuram mai mult de energia clipei, sa
traim momentul.
http://www.realitatea.net/horoscop-chinezesc-ce-aduce-2014-anul-calului-de-lemn
www.garbo.ro
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Valentine's Day – 14 februarie

Valentine's Day este Ziua Îndrăgostiților în tradiția occidentală, care se sărbatorește
pe data de 14 februarie.
Ziua comemorează pe Sf. Dwynwen, sfântul patron al îndrăgostiților galezi. În Franța,
o țară tradițional catolică, Valentine's Day este cunoscută simplu drept Sfantul
Valentin și este sarbatorită ca în restul țărilor occidentale. În Danemarca și Norvegia
14 februarie este cunoscută ca „Valentinsdag”. Nu este sărbătorită pe o scară largă,
dar mulți oameni își fac timp pentru a petrece într-un mod romantic cu partenerul de
viață sau trimit o felicitare unei iubiri secrete.
În Suedia este numită ziua tuturor inimilor. Nu este o sărbătoare oficială. În Slovenia
un proverb spune că Sfântul Valentin aduce cheile rădăcinilor, așa că pe 14 februarie
plantele și florile încep să crească. Ziua îndrăgostiților a fost sărbatorită ca ziua în care
încep lucrările în vii și pe câmpuri. Este de asemenea spus ca păsările se căsătoresc în
această zi. Cu siguranță, numai de curând este sărbătorită ca Ziua iubirii. Ziua iubirii
este tradițional 12 martie, ziua Sf. Gregor.
În România, sărbătoarea tradițională pentru iubiți este Dragobete care este
sărbătorită pe 24 februarie. Numele vine de la un personaj din folclorul românesc care
se presupune că ar fi fiul Babei Dochia. Etimologic, o parte din numele de Dragobete
poate fi găsit și în cuvântul romanesc dragoste.
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Sursa:www. ro.wikipedia.org/wiki/14_februarie
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Se lanseaza Academia Motanov

Academia Motanov va folosi experienta unui motan imaginar, Motanov
Motanul Mov, pentru a organiza la Bucuresti ateliere creative pentru
copii, coordonate de profesionisti prietenosi.
Site-ul Academiei poate fi vizitat la adresa www.motanov.ro, unde
parintii interesati de dezvoltarea abilitatilor de exprimare in scris ale
copiilor lor vor gasi un atelier de scriere creativa, pentru grupa de varsta 10-14 ani, cu
inscrieri deschise pana pe 24 februarie.
Acesta este primul atelier din portofoliul Academiei Motanov si va fi coodonat de
scriitoarea si jurnalista Adina Rosetti, autoare a romanului Deadline, primit cu
entuziasm de critici si cititori, si a unei carti pentru copii, Domnisoara Poimaine si
joaca de-a Timpul, in curs de aparitie.
Atelierul va explora formele scrisului (articol de blog, interviu, reportaj, poem,
fictiune), pe care copiii le vor deprinde prin imaginatie si joc. In partea a doua, se va
vorbi despre cum se construieste o poveste – naratiune, personaje, dialog si asa mai
departe. Micutii vor avea teme dupa fiecare intalnire si trei carti de citit, pe care le vor
comenta impreuna cu Adina. La finalul atelierului, fiecare participant va primi un
exemplar tiparit dintr-o carticica in care vor fi incluse cele mai bune texte, ale sale si
ale colegilor.
Atelierul de scriere creativa incepe pe 1 martie, va cuprinde 12 sedinte, se va
desfasura la libraria Carturesti MTR sambata si duminica si va costa 600 lei. Pentru
detalii, intrati aici.
Academia Motanov este cel mai nou proiect al asociatiei culturale Brain Fitness,
cunoscuta mai putin prin nume, cat prin proiectele create pana acum: publicatia
literara Revista de Povestiri, revista foto Love Issue, campania de promovare a
cititului Maratonul de lectura.
Din octombrie 2012, Brain Fitness organizeaza ateliere creative pentru adulti: scriere
creativa cu Florin Iaru si Marius Chivu, scenaristica sub indrumarea Ceciliei Stefanescu
si a lui Cristi Puiu, coaching in comunicare cu Magda Bunea si caligrafie cu Georgian
Constantin si Sorin Traistaru.
„Datorita succesului atelierelor pentru adulti si dorintei motanului mov care locuieste
in Revista de Povestiri de a trece scoala de imaginatie pe care a absolvit-o el din
fictiune in realitate, a aparut Academia Motanov. Parintii si copiii cu inclinatii creative
vor gasi pe motanov.ro ateliere si povesti care apar in urma lor, resurse de dezvoltare
si o echipa de pisici mereu deschisa la feedback si idei noi.” (Simina Diaconu,
presedinte Brain Fitness)
Page
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Sursa: www.stiriong.ro
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„Sa invatam impreuna” sau cum pot avea acces la educatie copiii
si tinerii cu boli cronice grave
Proiectul educativ „Sa invatam impreuna!”, demarat de Asociatia
P.A.V.E.L. vizeaza promovarea accesului copiilor si tinerilor cu boli
cronice grave la forme de educatie formala si informala, pe perioada
spitalizarii. Copiii pot participa la activitati specifice mediului scolar. De
la ore de limba romana, matematica, educatie civica, filosofie, limbi
straine pana la ore de educatie antreprenoriala.
Beneficiari sunt 250 de copii si tineri cu varste cuprinse intre 4 si 26 de ani din peste
16 judete ale tarii, care sunt spitalizati de mai multe ori sau pe o perioada
indelungata in timpul unui an scolar.
Proiectul se va desfasura pe parcursul anului 2014 si este finantat de Fundatia
Vodafone Romania, prin programul „Fondul pentru Fapte bune”. Proiectul este
implementat in parteneriat cu Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” si
Institutul Clinic Fundeni.
sursa: edu-news.ro. Data: 4-02-2014
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Cel mai mare program national de educatie non-formala, aflat la a 10a editie isi deschide portile in peste 150 licee din 16 orase din
Romania. Timp de sase saptamani, participantii GROW, elevi in clasele a IX-a si a Xa vor lua parte la cursurile sustinute de peste 40 de traineri internationali veniti de
pe 4 continente.
„GROW a ajuns pana acum la 19 132 tineri, care au decis sa aplice la acest program.
Peste jumatate dintre acestia, 12 000 au fost selectati sa participe in cele 10 editii
GROW organizate pana acum in peste 27 de orase din Romania, insumand 214 licee
inscrise in program si peste 336 traineri internationali care au desfasurat
aproximativ 12 000 de ore de cursuri. Toate aceste cifre si rezultatele pe care le
observam la nivel individual, in traineri si participanti, ne dau energia sa crestem
puterea non-formalului in scolile din Romania prin GROW.” Andreea Dinu, Project
Manager GROW, Scoala de Valori
Proiectul GROW dezvoltat de Scoala de Valori in parteneriat cu AIESEC reprezinta un
program de educatie non-formala, complementar sistemului actual de educatie,
organizat incepand cu anul 2010, ce ofera 5 arii de dezvoltare personala pentru
liceeni: imbunatatirea stimei de sine, cresterea constiintei proprii, interactiune cu
oameni model si facilitarea accesului la informatii si oportunitati inovative de
educatie.
Cei peste 1 500 tineri din Arad, Brasov, Bucuresti, Cluj, Craiova, Curtea de Arges,
Galati, Iasi, Sibiu, Pitesti, Ramnicu Valcea, Suceava, Targu Mures, Timisoara si
Campia Turzii, selectati pentru a participa la programul GROW 2014 vor avea parte
de sase saptamani de activitati interactive pline de experiente de invatare utile, atat
in cadrul liceului cat si ulterior in viata. Atelierele se vor desfasura intr-o atmosfera
prietenoasa pregatita de cei peste 40 de traineri internationali ce provin din tari
precum: Indonezia, Brazilia, China, Mexic, Albania, Muntenegru, Estonia, Germania,
Malaiezia, Costa Rica, Ucraina, Taiwan si Pakistan. Acestia s-au pregatit timp de 1

7

GROW isi deschide portile in peste 150 de licee din Romania

saptamana in cadrul conferintei „5 days Training Course” - curs de formare de
traineri in domeniul educational organizat in luna ianuarie, la Predeal, unde au
dobandit un set de concepte-cheie si competente necesare pentru livrarea sesiunilor
programului GROW, in liceu.
Scopul programului este acela de a forma reprezentantii unei generatii, care prin
educatie formala si non-formala, isi dezvolta un comportament orientat catre
dezvoltarea comunitatilor locale si o dezvoltare sanatoasa, la nivel personal prin
identificarea valorilor.
“M-am alaturat programului GROW pentru ca imi face placere sa lucrez cu
adolescentii si imi doresc sa ii ajut sa fie mai increzatori in fortele proprii. De
asemenea sunt de parere ca prin educatie se pot produce schimbari temeinice, pe
termen lung astfel incat o tara sa devina mai puternica si prospera. Sue, China,
trainer GROW in Cluj
“GROW? O explozie de idei, prietenie si distractie. Este locul unde ajungi de la "ce si
cine sunt" la "asta sunt, asta o sa fac". Prin niste simple jocuri si moduri de a actiona
pe baza unor date, desi putine, clare, am descoperit si invatat mai mult decat ar
putea sa imi arate orice alt profesor. Este ciudat cum niste oameni cat de cat
apropiati de varsta mea dar dintr-un total alt mediu au reusit sa ma puna pe o
directie. Perioada de sesiuni m-a schimbat foarte mult atat in plan profesional, ca sa
ii spun asa, cat si emotional. Foarte usor s-au legat prietenii, unele devenind chiar
foarte bune. Am momente in care as vrea sa las totul si sa ma retrag dar imi
amintesc mereu un lucru: "Who am I? I'm the CHAMPION!" Asa totul devine mai
usor. Probabil la fel precum colegii mei, abia astept urmatoarele sesiuni.. Multumesc,
GROW pentru tot!” Dan, participant GROW in Brasov
Pentru detalii vizitati site-ul proiectului GROW www.growedu.ro sau pagina de
Facebook a proiectului www.facebook.com/growedu.ro.

Page
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Sursa: www.stiriong.ro Data: 30-01-2014
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Descoperire incredibila: a fost filmat modul in care se formeaza
amintirile in creier
Pentru prima dată în istorie, oamenii de ştiinţă de la Albert Einstein College of
Medicine of Yeshiva University au reuşit să surprindă într-un video modul în care se
produc amintirile.
Înainte de această reuşită, oamenii de ştiinţă japonezi au observat cum se formează
un gând, iar procesul a fost cu totul diferit de acesta.
Obţinerea acestor informaţii de la nivel molecular a fost posibilă printr-un „tur de forţă
tehnologic" care nu a mai fost atins până acum în cazul animalelor: specialiştii au
modificat un şoarece, punând „etichete" fluorescente pe moleculele cruciale care
alcătuiesc amintiri, cu scopul de a cum se deplasează acestea în timp real, relateză
descopera.ro.
Procesul, care a fost documentat în două lucrări din jurnalul Science a presupus ca
specialiştii să „stimuleze neuronilor din hipocampul şoarecelui, locul în care se
formează şi sunt ţinute amintirile şi apoi să urmărească cum se formează moleculele
fluorescente de ARN mesager asociate cu beta-actină în nucleii neuronilor şi cum
călătoresc în dendrite (proiecţii ramificate ale neuronilor)".
Ceea ce au descoperit ei este de-a dreptul fascinant.: „ARNm din neuroni este reglat
printr-un proces nou descrie ca «mascare» şi «demascare» care permite proteinei de
beta-actină să fie sintetizată la anumite momente, în anumite locuri şi în anumite
cantităţi".
Potrivit lui Robert Singer, coordonatorul lucrării se pare că în timpul experimentului
lucrurile au decurs exact aşa cum îşi imaginaseră specialiştii.
„Această observaţie, potrivit căreia neuronii activează selectiv sinteza proteinelor şi
apoi încetează procesul, se potriveşte perfect cu modul în care noi credem că se
formează amintirile. Stimularea frecventă a neuronilor ar face ca ARNm să fie
disponibil în izbucniri frecvente şi controlate, cauzând acumularea proteinei betaactină exact acolo unde este necesară întărirea sinapselor", a declarat dr. Singer.
sursa: www.romaniatv.net/descoperire-incredibila-a-fost-filmat-modul-cum-se-formeazaamintirile-in-creier, 30 ianuarie 2014
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Tinerii intre 11 si 20 de ani pot castiga tabere de doua saptamani in Marea Britanie, in
campusurile unor universitati de top, premiile fiind oferite la concursul de creatie in
limba engleza organizat de Shakespeare School, pentru care trebuie sa scrie un eseu
despre
sistemul
educational
ideal,transmite
MEDIAFAX.
Concursul Shakespeare School Essay Competition este organizat pe doua categorii de
varsta, respectiv 11-14 ani si 15-20 de ani, participantii putand inscrie gratuit eseurile
online,
pe
site-ul
www.shakespeare-school.ro,
pana
pe
31
martie.
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Tabere in Marea Britanie, premii la concursul de creatie in limba
engleza organizat de Shakespeare School

"Anul acesta, participantii sunt invitati sa redacteze un eseu despre un sistem
educational ideal, pornind de la discursul TED al unui adolescent despre cum scoala ar
trebui sa ne invete sa fim fericiti si sa avem succes", spun organizatorii competitiei.
Sursa : www.stiriong.ro

Limba română va avea un monument
Mai mulţi sculptori şi arhitecţi din Republica Moldova şi din România s-au înscris în
concurs 2 februarie 2014.
Academia de Ştiinţe a decis să facă un monument dedicat limbii române. Sculptura
urmează să fie ridicată în scuarul instituţiei.
În concurs s-au înscris deja câţiva sculptori şi arhitecţi din Republica Moldova şi din
România. Deocamdată, în concursul pentru monumentul limbii române s-au înscris
zece persoane, potrivit inprofunzime. Dosarele mai pot fi depuse până pe 8 februarie,
iar caştigătorul va fi anunţat la sfârşitul lunii februarie. Potrivit reprezentanţilor
Academiei de Ştiinţe, monumentul trebuie să corespundă mai multor criterii, iar
proiectul câştigător va fi realizat până pe 31 august, când este marcată Ziua limbii
române.
sursa: adev.ro/n0dst8, 2 februarie 2014

Cotizatia anuala RENINCO
Cuantumul cotizatiei a ramas neschimbat pentru anul 2014, astfel:
- 50 lei/an pentru persoane fizice
- 100 lei/an pentru persoane juridice.
Contul in care poate fi achitata cotizatia este urmatorul:
Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001
BCR -Sucursala GRIVITA, sector 1, Bucuresti
Membrii sunt rugati sa anunte plata cotizatiei prin mail – arr.reninco.ro
Plata se poate face si in cash, la sediul organizatiei din incinta Scolii nr. 1 Sfintii
Voievozi (langa Hotel Ibis, Gara de Nord).
Cod fiscal RENINCO: 10791077
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Toți pentru unul, unul pentru toți!
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Va multumim!

