Asociatia RENINCO ROMANIA
Reteaua Nationala de Informare si Cooperare
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor
cu cerinte educative speciale
- info saptamana 15 - 21 aprilie 2013 –

Cuprins:
-

18 aprilie – Ziua internationala a monumentelor istorice
Ghid de lucru cu familiile rome pentru succesul scolar al copiilor lor - Roma
Fund Education Romania
Competitia Scolilor Responsabile a luat sfarsit
Concurs National "Chip de copil"
"Lasă gunoiul vecinului acolo unde vecinul însuşi l-a pus!"

18 Aprilie, Ziua Mondială a Monumentelor
În 1982, la propunerea ICOMOS (Consiliul Internaţional al Monumentelor şi
Siturilor), UNESCO a declarat ziua de 18 Aprilie ca Zi mondială a monumentelor.
De atunci, în fiecare an, în 18 Aprilie se celebrează, pe plan internaţional, o temă
legată de patrimoniul construit.
Anul acesta, având în vedere că în noiembrie se vor împlini 40 de ani de la
adoptarea de către UNESCO a Convenţiei pentru Protejarea Patrimoniului Mondial
Cultural şi Natural, tema aleasă este Patrimoniu mondial şi dezvoltare
durabilă: rolul comunităţilor locale.
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Tema de acest an cheamă la o privire în profunzime asupra contribuţiei siturilor
patrimoniului mondial la dezvoltarea durabilă şi la îmbunătăţirea calităţi vieţii. De
asemenea, invită la o reflecţie asupra participării în procesul de identificare şi
monitorizare a bunurilor din Lista Patrimoniului Mondial a comunităţilor locale, la
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Convenţia a fost semnată de 188 de State şi a generat înscrierea pe Lista
Patrimoniului Mondial a 725 de obiective culturale, 183 de obiective naturale şi
28 de obiective mixte, culturale şi naturale.

înţelegerea, de către acestea, a semnificaţiilor valorii universale excepţionale a
Patrimoniului Mondial.
conf. dr. arh. Sergiu NISTOR
Preşedinte ICOMOS România
Dl conf. dr. arh. Sergiu Nistor consideră drept îmbucurător faptul că în ultima
perioadă în România există două comunităţi locale, Sibiu şi Târgu-Jiu, care se
preocupă de promovarea patrimoniului lor cultural în Lista Patrimoniului Mondial.
sursa: blog.igloo.ro

Monumentele din România înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial
UNESCO
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4. Centrul istoric Sighişoara
5. Ansamblul de Biserici de lemn din Maramureş : Biserica „Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului” (Bârsana), Biserica „Sfântul Nicolae” (Budeşti), Biserica „Sfânta
Paraschiva” (Deseşti), Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (Ieud-Deal), Biserica
„Sfântul Arhanghel” (Plopiş), Biserica „Sfânta Paraschiva” (Poienile Izei), Biserica
„Sfântul Arhanghel” (Rogoz), Biserica „Sfântul Arhanghel” (Şurdeşti)
6. Fortăreţe Dacice din Munţii Orăştiei : Sarmizegetusa Regia - Grădiştea de
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1. Situri săteşti cu biserici fortificate din Transilvania : Câlnic, Prejmer, Viscri,
Dârjiu, Saschiz, Biertan, Valea Viilor
2.MănăstireaHurezi
3. Biserici din Moldova : Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din
satul Arbore, Biserica „Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Gheorghe” a fostei
Mănăstiri Humor, Biserica „Buna Vestire” a Mănăstirii Moldoviţa, Biserica „Sfânta
Cruce” din Pătrăuţi, Biserica „Sfântul Nicolae” a Mănăstirii Probota, Biserica
„Sfântul Gheorghe” din Suceava, Biserica „Sfântul Gheorghe” a fostei Mănăstiri
Voroneţ

Munte, Costeşti Cetăţuia, Costeşti Blidaru, Luncani-Piatra Roşie, Baniţa, Căpâlna
7. Rezervaţia biosferei Delta Dunării.
Ghid de lucru cu familiile rome pentru succesul scolar al copiilor lor
De curand, organizatia Roma Fund Education Romania a lansat un Ghid de lucru
cu familiile rome pentru succesul scolar al copiilor lor.
Documentul poate fi gasit pe http://romaeducationfund.ro/publications/ghidurisi-manuale
Competitia Scolilor Responsabile a luat sfarsit
Timp de 2 luni, 10 scoli de pe cursul raului Buzau s-au intrecut in
a-si demonstra responsabilitatea fata de mediu. Proiectul care le-a
intins provocarea – “Scoala Responsabila” si-a propus cresterea
informarii si capacitatii administrative in ceea ce priveste
managementul deseurilor si colectarea selectiva. Proiectul a fost
implementat de Asociatia Salvati Dunarea si Delta, cu sprijinul Petrom si al
Inspectoratului Scolar Judetean Buzau.
Competitia a fost foarte stransa. Pe durata proiectului, actiunile intreprinse de
scoli au fost documentate in materiale foto-video si publicate pe pagina de
Facebook a Asociatiei Salvati Dunarea si Delta (SDD). Toate cele 10 scoli din
localitatile Lunca Jaristei, Nehoiu, Cislau, Patarlagele, Sapoca, Berca, Vernesti,
Capataneni, Sageata si Robeasca au demonstrat responsabilitate fata de mediu si
au venit cu propuneri practice si realizabile pentru managementul deseurilor din
scoala dar si din comunitate. Proiectul a reafirmat rolul de factor mobilizator al
scolii. Asadar, toate aceste institutii de invatamant vor primi onorantul titlu de
“Scoala Responsabila”, fiind primele din tara cu aceasta “certificare” iar 5 dintre
cele mai responsabile vor fi premiate cu cate 1000 euro.
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Toate cele 5 scoli castigatoare au facut dovada unor actiuni de schimbare a
comportamentelor pe termen lung in comunitatile lor in ceea ce priveste
managementul deseurilor. Ele au reusit sa implice un numar considerabil de
persoane, pornind de la premisa ca este un subiect care priveste pe toata lumea.
Astfel, scoala din Vernesti, preocupata de degradarea spiritului civic odata cu
disparitia grijei pentru mediul ambiant, si-a propus un impact cat mai mare,
implicand in proiect toate unitatile din subordine – 2 scoli si 4 gradinite in total.
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Juriul, format din reprezentanti ai SDD si Petrom, a urmarit indeaproape
indeplinirea criteriilor din regulament dar a tinut cont si de creativitate,
proactivitate si reactia publicului pe pagina de Facebook. Juriul a deliberat
indelung impartirea celor 5 premii. Un criteriu important de departajare l-a
reprezentat sustenabilitatea activitatilor, respectiv posibilitatea prelungirii
acestora si dupa incheierea proiectului. Intrunind toate principiile de clasificare,
finalistele sunt: scolile din Vernesti, Capatanestii, Nehoiu, Sapoca si Cislau.

La Capatanesti, dascalii coordonatori ne-au marturisit ca proiectul a catalizat
trecerea la actiune pe o problema mai veche si au pornit de la un parteneriat cu
autoritatile locale. Sub indemnul Colecteaza, selecteaza, traieste!, Liceul teoretic
„Nicolae Iorga” din Nehoiu a stabilit un calendar de colectare a deseurilor din
gospodariile proprii, de la agentii economici si de la alte institutii,astfel: miercuri
– aluminiu, joi – PET-uri, vineri – hartie. Activarea civica a fost punctul central in
strategia scolii din Cislau. Un flash-mob organizat de elevi, cu mesajul „Cele mai
bune deseuri sunt cele care nu se produc’’ a avut rolul de a atrage rapid atentia
localnicilor. Initiarea unor parteneriate pe termen lung cu autoritatile locale este
reusita demna de consemnat a echipei din Sapoca, asa cum ne-a marturisit
coordonatorul de proiect Prof. inv. primar Valentina Stefan:
“Oportunitatea oferita de Asociatia Salvati Dunarea si Delta prin participarea la
acest proiect ne-a facut sa redescoperim voluntariatul, echipa si placerea de a
lucra pentru cei de langa noi. Alaturi de autoritati am invatat si noi si alti membri
din comunitate cat de important este sa colectam selectiv si cum se reduc
costurile diferitelor servicii. Dorim ca din premiul obtinut sa ne achizitioaam 15
biciclete pentru infiittarea unei grupe de eco-cercetasi. Acestea ne vor permite
deplasarea in zonele indepartate din comunitate pentru realizarea unor activitati
de ecologizare, actiuni de informare pentru toti cetatenii sau diverse campanii.”
Pragmatismul si eficienta a stat la baza actiunilor propuse de scoli, reusind ca
prin metode interactive si joc sa-i atraga pe primii ambasadori ai Scolilor
Responsabile – elevii. Scolile au identificat potentialul economic al reciclarii – o
recunoastere care intareste argumentele ecologice ale acestui proces. Cateva
dintre ele chiar au incheiat contracte de colaborare cu firme de reciclare. Acestea
sunt dovezi concrete ale internalizarii a 2 dintre cele mai importante principii de
dezvoltare durabila: colaborarea si proactivitatea.
“Educatia este unul dintre obiectivele zero ale Asociatiei Salvati Dunarea si Delta.
Pana cand nu vom strange o masa critica de indivizi educati in ceea ce priveste
responsabilitatea fata de mediu, nu vom putea reversa distrugerea rapida a
naturii cu care ne confruntam momentan. Rationamentul proiectului “Scoli
Responsabile” se aliniaza acestei viziuni. Deprinderea de la varste fragede a
comportamentului responsabil ne asigura indeplinirea ei. Foarte important este
rolul stimulator al proiectului: el a incurajat experimentarea cetateniei active in
scoala si comunitate, obiectiv frumos “intrupat” in actiunile propuse de scoli, asa
cum aceasta competitie ne-a permis sa vedem” a declarat Liviu Mihaiu,
Presedintele Asociatiei Salvati Dunarea si Delta.
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sursa: www.stiriong.ro
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“Ne plac proiectele care sustin sistemul educational romanesc, care ajuta
profesorii sa raspunda mai usor curiozitatilor elevilor, iar pe elevi ii aduc mai
aproape de comunitatea din care fac parte. Asa cum este proiectul Asociatiei
Salvati Dunarea si Delta. Proactivitatea si spiritul civic, fie ca sunt indreptate
catre protectia mediului sau dezvoltare comunitara, sunt singurele care pot
transforma Romania intr-o tara mai buna, in fiecare zi” a declarat Mona Nicolici,
Manager Relatii Comunitare si Afaceri Sociale, Petrom.
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Concurs National "CHIP DE COPIL"
Concurs National "CHIP DE COPIL", editia a III-a, inclus in C.A.E.N. 2013, nr.
28, A 7, Domeniul cultural artistic: folclor, traditii, obiceiuri.
Nu se solicita taxa de participare.
Organizatori: APLICANT: Şcoala “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” MEDGIDIA,
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „MARIA MONTESSORI”
Constanta
Perioadă înscriere: 1 aprilie – 25 mai 2013
Perioadă desfăşurare: 1 aprilie – 22 iunie 2013
"Lasă gunoiul vecinului acolo unde vecinul însuşi l-a pus!"
"...Cînd un om reuşeşte să facă ceva ce i-a
solicitat mult efort, în el începe să lucreze trufia.
Cel ce slăbeşte, se uită cu dispreţ la graşi, iar cel
ce s-a lăsat de fumat răsuceşte nasul
dispreţuitor cînd altul se bălăceşte, încă, în viciul
său.
Dacă unul îşi reprimă cu sârg sexualitatea, se
uită cu dispreţ şi cu trufie către păcătosul, care
se căzneşte să scape de păcat, dar instinctul i-o
ia înainte! Ceea ce reuşim, ne poate spurca mai ceva decît păcatul însuşi.
Ceea ce obţinem se poate să ne dea peste cap reperele emoţionale în aşa
manieră încît ne umple sufletul de venin.
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Dacă reprimi foamea în timp ce posteşti, foamea se va face tot mai mare.
Mintea ta o să viseze mâncăruri gustoase şi alese, mintea o să simtă
mirosurile cele mai apetisante chiar şi în somn, pentru ca, în ziua
următoare, înnebunită de frustrare, să compenseze lipsa ei printr-un
dispreţ sfidător faţă de cel ce nu posteşte. Atunci, postul devine prilej de
trufie, de exprimare a orgoliului şi a izbînzii trufaşe asupra poftelor. Dar,
dincolo de orice, trufia rămâne trufie, iar sentimentul frustrării o
confirmă.
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Banii care vin spre noi ne pot face aroganţi şi zgîrciţi, cum succesul ne
poate răsturna în abisul înfricoşător al patimilor sufleteşti. Drumul către
iubire se îngustează cînd ne uităm spre ceilalţi de la înălţimea vulturilor
aflaţi în zbor. Blîndeţea inimii se usucă pe vrejii de dispreţ, de ură şi de
trufie, dacă sufletul nu este pregătit să primească reuşita sa cu modestia
şi graţia unei flori. Tot ce reuşim pentru noi şi ne aduce energie daca nu
avem smerenie, va urma a se întoarce către aceia ce se zbat, încă, în
suferinţă şi-n păcat.

Ochii noştri nu sunt concepuţi pentru dispreţ, ci pentru a exprima cu ei
chipul iubirii ce se căzneşte să iasă din sufletele noastre. Succesele nu
ne sunt date spre a ne înfoia în pene, ca în mantiile statuilor, ci pentru a
le transforma în dragoste, în dezvoltare şi în dăruire pentru cei din jur.
Dacă ai reuşit în viaţă, nu te agăţa de nereuşitele altuia, pentru a nu
trezi în tine viermele cel aprig al orgoliului şi patima înfumurării. Reuşita
este energia iubirii şi a capacităţii tale de acceptare a vieţii, dar ea nu
rămâne nemişcată, nu este ca un munte sau ca un ocean. Îngîmfarea şi
trufia reuşitei te coboară, încetul cu încetul de pe soclul tău, căci ele
desenează pe cerul vieţii tale evenimente specifice lor.
Slăbeşte, bucură-te şi taci! Lasă-te de fumat, bucură-te şi taci! Curăţă
ograda ta, bucură-te de curăţenie şi lasă gunoiul vecinului acolo unde
vecinul însuşi l-a pus. Căci între vecin şi gunoiul din curte există o relaţie
ascunsă, nişte emoţii pe care nu le cunoşti, sentimente pe care nu le vei
bănui vreodată şi cauze ce vor rămâne, poate, pentru totdeauna ascunse
minţii şi inimii tale.
Între omul gras şi grăsimea sa există o relaţie ascunsă. O înţelegere. Un
secret. Un sentiment neînţeles. O emoţie neconsumată. O dragoste
respinsă. Grăsimea este profesorul grasului. Viciul este profesorul
viciosului. Şi, în viaţa noastră nu există profesori mai severi decât viciile
şi incapacităţle noastre.
Acum știu, știu că orice ură, orice aversiune, orice ținere de minte a
răului, orice lipsă de milă, orice lipsă de înțelegere, de bunăvoință,
de simpatie, orice purtare cu oamenii, care nu e la nivelul grației și
gingășiei unui menuet de Mozart ... este un păcat și o spurcăciune; nu
numai omorul, rănirea, lovirea, jefuirea, înjurătura, alungarea, dar orice
vulgaritate, desconsiderarea, orice căutătura rea, orice dispreț, orice rea
dispoziție este de la diavol și strică totul. Acum știu, am aflat și eu... "

Părintele Nicolae Steinhard
Trufia este o oglinda mereu imbietoare; ne micsoreaza metehnele, ne
mareste calitatile.
Montesquieu
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Neagoe Basarab
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Precum rugina strică fierul, aşa se strică omul de trufie, când inima lui
se apropie de dânsa; şi precum viermele şi volbura se înfăşoară de pom
şi-l usucă şi nu se face rod, aşa, fiul meu, şi trufia strică rodul cel bun
al robilor lui Dumnezeu.
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Va rugam sa ne comunicati orice informatie pe care o considerati utila si
pentru alti membri. Va multumim!
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Toti pentru unul, unul pentru toti!
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