Asociatia RENINCO ROMANIA
Reteaua Nationala de Informare si Cooperare
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor
cu cerinte educative speciale
- info saptamana 11 – 17 februarie 2013 –

Stimati membri,
Dupa cum stiti, Asociatia RENINCO este membru fondator al Consiliului National al
Dizabilitatii din România (CNDR/FCNDR), organizatie infiintata in anul 2004, printr-o
initiativa EDF (Forumul European al Dizabilitatii).
CNDR este inclus in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, printre organizatiile care sunt finantate de la bugetul de stat in baza
activitatilor de interes general propuse de membri.
In luna martie 2013, va avea loc urmatoarea Adunare Generala a CNDR si va rugam sa aveti
amabilitatea de a raspunde la doua intrebari pentru a putea reprezenta in cadrul CNDR
interesele si prioritatile dvs, ca membri ai Asociatiei RENINCO.
1. Ce activitati prioritare considerati ca trebuie propuse pentru planul de activitati al
CNDR, perioada 2013 – 2014?
2. Cum apreciati activitatea CNDR? Aveti propuneri, sugestii, mesaje de transmis?
Informatii suplimentare puteti gasi pe site www.fcndr.ro
Termen de raspuns – 28 februarie 2013
Va multumim!
MESAJ
Am promis ca vom incerca sa activam comunicarea cu dvs si, in acest sens, va transmitem
alaturat cateva informatii selectate din diverse surse, cu speranta ca va pot fi de folos.
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Va dorim sanatate si mult succes!
Echipa RENINCO

1. Academia Scolilor din Europa Centrala da startul unui nou concurs de proiecte
dezvoltate in parteneriate internationale intre scoli
Tema editiei de anul acesta a concursului de proiecte dezvoltate in
parteneriate internationale intre scoli este “Diversitatea”. Competitia este
organizata de catre Academia Scolilor din Europa Centrala - una dintre cele mai mari retele
internationale de scoli din regiune.
“Eu si ceilalti. Sa descoperim diversitatea din jurul nostru” este tema generala a editiei din
acest an. In societatea actuala, diversitatea s-a transformat din exceptie in norma: persoane de
diferite etnii, religii, varste, genuri si orientari sexuale convietuiesc si trebuie tratate ca fiind
egale. Scolile, dar mai ales proiectele scolare cum este si acesta, le ofera elevilor posibilitatea
de a interactiona cu persoane din culturi diferite si de a invata unii de la altii. Astfel, elevii
incep sa vada lumea prin alti ochi, fapt care va genera gandirea critica, o mai mare deschidere
si creativitate – calitati esentiale pentru lumea in care traim.
Scolile si liceele din toate orasele din Romania sunt invitate sa-si gaseasca o scoala partenera
intr-una dintre tarile participante la aces. Un motor de cautare online
(www.aces.or.at/partnerfinder) va ajuta scolile sa-si gaseasca « partenerul ideal » de proiect,
in conformitate cu interesele si cerintele comune. Urmatorul pas este implementarea in
parteneriat a unei idei comune de proiect, care sa trateze aspecte variate ale diversitatii ca
identitatea, discriminarea, standarde si valori comune etc. Printre orasele partenere pentru
tarile din Romania se numara : Zagreb, Praga, Budapesta si multe altele. Propunerile de
proiecte pot fi trimise pana la data de 30 aprilie 2013.
Un juriu international va evalua si selecta cele mai bune proiecte, iar castigatorii vor fi
premiati cu o bursa si cu sustinere pe tot parcursul implementarii. Alaturi de colegii lor din
strainatate, elevii si profesorii lor vor implementa ideea comuna de proiect. Totodata,
proiectul include si un program de vizite intre tari, pentru a expune elevii participanti la
experiente cat mai diverse, esentiale schimbului multicultural. Mai mult, castigatorii vor primi
sprijin suplimentar pe tot parcursul fazei de implementare si vor lua parte la intalniri
internationale de lucru, unde vor impartasi experiente, vor invata noi metode educationale si
vor dezvolta ideea lor pentru un proiect multicultural.
Reteaua de scoli aces a fost initiata in 2006 de catre Fundatia ERSTE. Proiectul este
coordonat de VČELÍ DOM (Slovacia) si Interkulturelles Zentrum (Austria) si este sustinut
de Ministerele Educatiei din toate cele 15 tari participante. Obiectivul aces este acela de a crea
conditiile necesare pentru dialog intercultural si cooperare intre elevi si de a crea o retea
permanenta de cunostinte comune, metode comune de invatare si inovatie. La editiile
precendente ale aces au luat parte aproximativ 23.000 elevi si 3.000 profesori din 15 tari
participante. Pana in prezent din Romania au participat 63 de scoli care au inscris 97 de
proiecte.
Mai multe informatii sunt disponibile pe site-ul: www.aces.or.at.
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2. FICE România (Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative - secţiunea
România) organizează Festivalul Internațional al Cărții pentru Copii -„Bucuria
Lecturii”, în intervalul 15 februarie – 15 aprilie 2013.
Festivalul se desfășoară în contextul Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii și Tineret, 2
aprilie (ziua nașterii lui Hans Christian Andersen), constituind astfel un cadru de anvergură al
încurajării lecturii și creativității în rândul copiilor și tinerilor, al promovării cărții în lumea
acestora. Acțiunea se înscrie în proiectele educaționale ale FICE România dedicate cărții și
lecturii, fiind dezvoltată în cadrul Festivalului Bucuria Lecturii, eveniment național, care
înregistrează, cu acest prilej, a noua ediție.
Parteneri ai evenimentului sunt: Ministerul Educaţiei Naționale, Inspectoratul Școlar al
Municipiului București, Inspectoratele Şcolare, Palatul Naţional al Copiilor, Biblioteca
Nationala a Romaniei,FONPC, Biblioteca Națională Pedagogică I.C. Petrescu, Asociaţia
Editurilor Pedagogice şi Culturale, Uniunea Editorilor din România, Secţia Naţională IBBY,
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, Primăria
Sectorului 4, Tribuna Învăţământului, Radiodifuziunea Română – Departamentul Actualităţi.
Festivalul Internațional al Cărții pentru Copii este structurat în două secțiuni: I. Lectură și
Creație; II. Evenimente dedicate Cărții, Lecturii și Creativității.
Secțiunea I, Lectură și Creație, cuprinde realizarea următoarelor tipuri de lucrări:
1. Un eseu inspirat din universul lecturilor
2. Scrisoare către un personaj sau autor favorit
3. O poveste originală
4. Desene, picturi inspirate de lumea lecturilor
5. Reviste școlare
6. Cărți pentru copii și tineri, scrise de copii, tineri.
Secțiunea a II-a, Evenimente dedicate Cărții, Lecturii și Creativității, cuprinde:
 Concursuri pe diverse teme, inspirate de universul lecturii
 Carnavaluri cu personaje din lumea cărților și autori
 Întâlniri cu scriitori și autori îndrăgiți
 Lecturi publice
 Dezbateri ,simpozioane,mese rotunde pe tema lecturii și a cărții
 Piese de teatru
 Recitaluri de poezie
 Poezia și muzica – tărâmul magic al artelor
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Fiecare instituție participantă va realiza un raport final, ilustrat cu fotografii, privitor la
evenimentele și activitățile desfășurate în cadrul Festivalului (format Power Point). Raportul
poate fi însoţit de un fişier video cu o selecţie din cele mai bune momente ale evenimentelor.
Lucrările originale de la Secțiunea I și rapoartele de la Secțiunea a II-a vor fi trimise la adresa
de mail: fice.romania@yahoo.com, iar desenele, picturile, revistele școlare și cărțile, atât pe
adresa de mail cât și la adresa poștală: Str. Rezonanţei, nr. 2, Şcoala nr. 96, sector 4, Bucureşti
(cu specificaţia PENTRU FESTIVAL).
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Lista acțiunilor și evenimentelor este deschisă și rămâne a fi dezvoltată și diversificată prin
alte acțiuni originale și creative. Creativitatea va fi factorul esențial de departajare a
competitorilor. Ideile creative, obiectivate în evenimente de succes, vor fi premiate.

Termenul-limită de înscriere a participanților este: 15 februarie 2013.
3. Shakespeare School Essay Competition

Asociatia Shakespeare School pentru Educatie a lansat cea de-a 5-a editie a
concursului national de creatie in limba engleza „2013 Shakespeare School
Essay Competition”, sub egida Anului European al Cetatenilor. Shakespeare School Essay
Competition este un concurs national ce stimuleaza gandirea creativa, spiritul de inovatie si
originalitatea si motiveaza tinerii sa isi perfectioneze limba engleza. Concursul isi doreste sa
ofere sanse egale tinerilor din intreaga tara de a experimenta viata intr-un campus universitar
britanic de top si de a studia limba engleza la cele mai inalte standarde.
Premiile oferite marilor castigatori constau in 4 tabere de limba engleza in Anglia si Romania.
Marii castigatori vor avea sansa sa experimenteze viata intr-un campus englezesc si sa isi
perfectioneze limba engleza la ea „acasa” in tabere de 2 saptamani la University College
London si Harrow House International College, in valoare de peste 1500 lire fiecare. Celelalte
premii constau in tabere de engleza la Baisoara, in judetul Cluj, cursuri de limba engleza la
Shakespeare School, taxe de inscriere la examene Cambridge, carti, dictionare si nenumarate
surprize. Profesorii sunt si ei premiati pentru sustinerea oferita elevilor. Profesorul cu cei mai
multi concurenti inscrisi va participa gratuit ca insotitor de grup intr-o tabara de 2 saptamani in
Anglia, iar urmatorii 20 de profesori vor primi cadou cursuri de training online.
Participarea la concurs este gratuita si deschisa tuturor tinerilor din Romania pasionati de limba
engleza si cu talent la scris, cu varsta cuprinsa intre 11 si 20 de ani.
Temele propuse pentru eseuri sunt inedite si reprezinta o provocare pentru tinerii creativi.
Pornind de la ideea Anului European al Cetatenilor, elevii si studentii isi vor imagina ca sunt
presedintii unui stat european nou pe care il pot construi asa cum isi doresc.
Inscrierea unui scurt eseu in limba engleza se poate face pana la data de 24 martie 2013, pe
pagina shakespeare-school.ro.
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