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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  

- info saptamana 22 - 28 aprilie 2013 – 

 
 

Cuprins: 
 

- 22 aprilie – Ziua mondiala a pamantului 
- Scoli din Romania – castigatoare a Academiei Scolilor din Europa Centrala, 

editia 2012-2013 

- 23 aprilie – Ziua mondiala a cartii si dreptului de autor + Ziua Bibliotecarului 
- 23 aprilie – Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtatorul de biruinta 

- 24 aprilie – Ziua internationala a apei 
- Primul portal de analiza a sectorului neguvernamental 
- Caii, prietenii mei 

 
22 aprilie – ziua mondiala a pamantului 

 
În fiecare an, ziua de 22 aprilie se sărbătorește Ziua Pământului, ziua când s-a 

născut mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător. Această mișcare s-a 
născut în SUA într-o perioadă când au avut loc mai multe evenimente deosebite, 
printre care înăbușirea prin folosirea armelor de foc a revoltei unor studenți 

împotriva războiului din Cambodgia, ”Masacrul din 4 mai”, apariția fibrelor optice, 
succesul melodiei „Bridge over Troubled Water”, ultimul album al formației 

Beatles, moartea lui Jimmy Hendrix, un accident nuclear în Carolina de Sud la 

http://ro.wikipedia.org/wiki/22_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cambodgia
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centrala nucleară din Savannah River din apropierea orașului Aiken 

(nerecunoscut timp de 18 ani), poluarea foarte mare cu gaze și fum, considerată 
”semn al prosperității”. 

 
22 aprilie este o zi extraordinară care ar trebui să fie un memento pentru 
toti. Ziua Pământului e privita ca o sarbatoare deosebita, menita sa ne atraga 

atentia asupra fragilitatii planetei pe care trăim. Pare atat de solida si de sigura 
in acest Univers, incat ne pare la fel de indestructibilă. dar nu ne dam seama, in 

acelasi timp, cat de usor suntem gata să distrugem noi, oamenii, viata planetei 
noastre, din interior. Asa că Ziua Pămantului marchează în fiecare an aniversarea 
naşterii mişcării moderne a interesului pentru mediul înconjurător.  

 
În 1970, în urma eforturilor senatorului american Gaylord Nelson, s-a ajuns la 

concluzia că e cazul să se facă ceva pentru a se atrage atenţia asupra pericolelor 
ce pot fi provocate de degradarea mediului înconjurător. Aceasta, în condiţiile în 
care nimănui nu-i păsa de acest aspect şi de efectele pe termen lung avute de 

presiunea exercitată asupra mediului înconjurător. Astfel, pe 22 Aprilie 1970 a 
avut loc în Statele Unite una dintre primele manifestaţii ecologiste de anvergură, 

la care au participat milioane de oameni. 
 

Ziua Pământului este menită să inspire publicul în direcţia unei mai bune îngrijiri 
a mediului şi să-l înveţe să fie mândru de patrimoniul natural. Ziua Pământului a 
fost folosită iniţial ca o zi de informare pentru o mai bună educare a publicului cu 

privire la impactul oamenilor asupra mediului. De atunci, mesajul de bază al 
acestei zile a rămas acelaşi, dar a fost dus la un alt nivel. Deja Ziua Pământului a 

devenit o sărbătoare internaţională. Mai multe grupuri de mediu au început, de 
asemenea, să participe la o săptămână a Pământului. 
 

Pe 22 aprilie sunt organizate diferite activităţi pentru a celebra Ziua Pământului. 
Fiecare ţară participantă are propriile activităţi care pot fi văzute pe pagina web a 

Zilei Internaţionale a Pământului, www.earthday.org. Anul trecut, grupuri din 
întreaga lume au început să intre în comunicare activă cu oficialii guvernamentali 
privitor la politica de mediu. Aceste grupuri au încurajat şcolile şi mediul de 

afaceri să recicleze şi să întreprindă diverse alte acţiuni în vederea conservării 
mediului înconjurător. 

 
Multe ţări au început, de asemenea, programe de educaţie de mediu pentru copii 
astfel încât conservarea mediului să poată începe de la o vârstă mai tânără. Ziua 

Pământului este acum sărbătorită pe plan internaţional ca o expresie comună, ca 
o dorinţă publică de a construi o societate stabilă. Unind cetăţenii activişti, 

această zi ed ucă şi mobilizează oamenii din întreaga lume pentru a proteja 
mediul înconjurător. 
 

În anul 2009, ONU a instituit data de 22 aprilie drept sărbătoare oficială a 
planetei şi  peste 200 de milioane de oameni din 141 de ţări au participat în 

diferite moduri la Ziua Pământului. 
 
Astăzi Ziua Pamântului este sărbătorită pe plan internaţional ca o expresie 

comună, ca o dorinţă publică de a  educa şi mobiliza oamenii din întreaga lume în 

http://www.earthday.org/
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vederea protejării mediului înconjurator, prin acţiuni la nivel personal, comunitar, 

naţional şi internaţional. În prezent există peste 4.000 de organizaţii 
neguvernamentale în 170 de ţări ce promovează acţiuni de educare a populaţiei 

în spirit ecologic. După doua decenii, în anul 1990, peste 200 milioane de oameni 
din 141 de țări au transformat Ziua Pământului într-o manifestare de amploare în 
istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorința de a milita pentru un viitor mai bun 

al planetei noastre. 
Sursa: wikipedia 

                                                            

 

Doua scoli din Romania se afla printre castigatorii Academiei 

Scolilor din Europa Centrala (aces), editia 2012-2013 

 

Colegiul National "Mihail Sadoveanu" din Pascani si Scoala speciala 

„Constantin Paunescu“ din Iasi au fost premiate pentru proiectele 
"Crescand cu desenele animate”, respectiv „Voci media pentru 

adolescenti speciali”. Academia Scolilor din Europa Centrala este una dintre cele 
mai mari retele internationale de scoli din lume, avand 15 tari partenere. Din cele 
107 scoli participante la editia aces 2012-2013, care a avut ca tema ”Sa 

intelegem media”, juriul international de experti a premiat cele mai inovatoare 5 
proiecte. 

 
Proiectul "Crescand cu desenele animate” a urmarit cercetarea influentei pe care 
continutul desenelor animate din zilele noastre o are asupra copiilor si realizarea 

unei legaturi intre desenele animate din trecut si cele din prezent. 
 

„Participarea in cadrul aces a fost o experienta extraordinara atat pentru 
profesori, cat mai ales pentru elevii implicati. A fost un proiect facut cu mult 

suflet, cu daruire, in care noi, profesorii, am vazut de cata imaginatie, toleranta, 
intelegere dau dovada tinerii noștri. Oportunitatea de a lucra cu tineri din alte tari, 
de a vedea alte civilizatii, de a ii intelege pe altii constituie cea mai importanta 

motivatie pentru elevi de a continua sa se implice in proiecte precum aces“, a 
declarat Mihaela Constantina Vatafu, profesor coordonator Colegiul National 

"Mihail Sadoveanu" din Pascani. 
 
Proiectul „Voci media pentru adolescenti speciali” si-a propus sa aduca in atentia 

publicului problemele specifice ale adolescentilor  cu cerinte educationale speciale. 
Proiectul a urmarit sa demonstreze ca tinerii cu nevoi speciale pot deveni membri 

activi ai comunitatilor lor, pentru a nu fi priviti doar ca persoane care necesita 
asistenta sociala. 
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„Implementarea acestui proiect mi-a dat ocazia sa imi cunosc mai bine colegii 

profesori, care au dovedit cat sunt de entuziaști, afectuoși și dedicati formarii 
copiilor cu cerinte educationale speciale. Pentru atmosfera și spiritul aces pe care 
le-am adus cu noi in valize inapoi acasa, pentru toate cuvintele de incurajare și 

pentru toate sfaturile primite acolo, pentru caldura cu care am fost primiti și 
pentru toata rabdarea și bunavointa lor multumim tuturor celor care fac sa existe 

acest taram fermecat numit acesLAND! Așteptam și speram sa ne mai intoarcem 
acolo!” a declarat Elena Eigel, profesor coordonator Scoala speciala „Constantin 
Paunescu“ din Iasi. 

 
Aproximativ 230 elevi si profesori, reprezentanti ai Ministerelor Educatiei si 

experti in educatie din 15 tari diferite s-au reunit saptamana trecuta in Senec, 
Slovacia, la ceremonia de inchidere a Academiei Scolilor din Europa Centrala, 
editia 2012-2013. Printre acestia s-au aflat și reprezentantii școlilor caștigatoare 

din Romania. La aceasta intalnire reprezentantii scolilor au prezentat rezultatele 
proiectelor lor dezvoltate in parteneriat pe tema „Sa intelegem media” si au facut 

schimb de experinta cu reprezentantii celorlalte scoli participante. 
In fiecare an, in cadrul aces are loc un concurs de proiecte dezvoltate in 
parteneriate internationale intre scoli. Romania face parte din reteaua 

internationala de scoli aces incepand cu 2006. Pana in prezent peste 63 școli din 
Romania au participat cu succes la programul aces. 

 
Tema editiei 2013-2014 este “Eu și ceilalti. Sa descoperim diversitatea din 
jurul nostru” iar propunerile pentru proiecte trebuie trimse pana pe 30 aprilie. In 

societatea actuala, diversitatea s-a transformat din exceptie in norma: persoane 
de diferite etnii, religii, varste, genuri și orientari sexuale convietuiesc și trebuie 

tratate ca fiind egale. Școlile, dar mai ales proiectele școlare cum este și aces, le 
ofera elevilor posibilitatea de a interactiona cu persoane din culturi diferite și 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 și creativitate – calitati esentiale 
pentru lumea in care traim. 

Pentru mai multe informatii despre concurs, va rugam vizitati www.aces.or.at. 
aces - Academia Scolilor din Europa Centrala. 

 
Reteaua de scoli aces a fost initiata in 2006 de catre Fundatia ERSTE. Proiectul 
este coordonat de  VČELÍ DOM (Slovacia) și Interkulturelles Zentrum (Austria) și 

este sustinut de Ministerele Educatiei din toate cele 15 tari participante. Obiectivul 
aces este acela de a crea conditiile necesare pentru dialog intercultural și 

cooperare intre elevi și de a crea o retea permanenta de cunoștinte comune, 
metode comune de invatare și inovatie. La editiile precendente ale aces au luat 
parte aproximativ 23.000 elevi si 3.000 profesori din 15 tari participante. 
sursa:www.stiriong.ro 

 
 

23 aprilie – ziua mondiala a cartii si dreptului de autor + Ziua 
Bibliotecarului 

 
Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor se sărbătorește anual 

pe 23 aprilie și este organizată de UNESCO în scopul promovării lecturii, publicării 

http://www.aces.or.at/
http://ro.wikipedia.org/wiki/23_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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și a drepturilor de autor. Prima astfel de manifestare s-a desfășurat în 1995. 

 

                                               
     

23 aprilie marchează trecerea în neființă a doi titani ai literaturii universale: 
William Shakespeare și Miguel de Cervantes, precum și a altor scriitori: scriitorul 

peruan Inca Garcilaso de la Vega (1616), poetul englez William Wordsworth 
(1850), scriitorul francez Jules Barbey d'Aurevilly (1889) și poetul englez Rupert 
Brooke (1915). 

 
Prin Hotărârea de Guvern nr. 293 din 14 aprilie 2005, ziua de 23 aprilie a fost 

declarată "Ziua Bibliotecarului din România", astfel că în România, începând cu 
2005, în ziua de 23 aprilie se sărbătorește și Ziua Bibliotecarului concomitent cu 
Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor.  
Sursa: wikipedia 

 

 

23 aprilie – Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtatorul de biruinta 

 
 

 

     

http://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturi_de_autor
http://ro.wikipedia.org/wiki/1995
http://ro.wikipedia.org/wiki/23_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Literatur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
http://ro.wikipedia.org/wiki/Inca_Garcilaso_de_la_Vega
http://ro.wikipedia.org/wiki/1616
http://ro.wikipedia.org/wiki/William_Wordsworth
http://ro.wikipedia.org/wiki/1850
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jules_Barbey_d%27Aurevilly
http://ro.wikipedia.org/wiki/1889
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rupert_Brooke&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rupert_Brooke&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1915
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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In fiecare an, la 23 aprilie, il praznuim pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, 
purtatorul de biruinta.  

Sfantul Gheorghe s-a nascut in Capadocia, din parinti crestini. A urmat cariera 
militara si a ajuns comandant in armata imparatului Diocletian. In anul 303, 
imparatul a dat un decret prin care toti crestinii erau obligati sa se lepede de 

credinta in Hristos si sa se inchine zeilor. Sfantul Gheorghe, pentru ca nu a vrut 
sa jertfeasca zeilor, a fost condamnat la moarte prin decapitare in anul 303, in 

ziua de 23 aprilie. 
Mentionam ca Biserica crestina serbeaza ziua mortii sfintilor ca ziua lor de 
nastere. Numai Fecioara Maria si Sfantul Ioan Botezatorul fac exceptie de la 

aceasta regula. 
 

Obiceiuri de Sfantul Gheorghe 
 
In traditia populara Sfantul Gheorghe este cunoscut sub numele de San-George. 

Este considerat a fi un zeu al vegetatiei, protector al naturii inverzite, al vitelor si 
al oilor. 

 
In spiritualitatea populara, intre San-George si Samedru (Sfantul Dumitru) exista 

o intelegere cosmica. Se spune ca atunci cand broastele canta pentru prima 
oara, San-George ia cheile de la Samedru pentru a deschide drumul naturii spre 
viata. 

 
In dimineata zilei de San-George, capul familiei, intotdeauna un barbat, aseza 

ramuri verzi la stalpii portilor si ai caselor, la ferestrele si usile caselor si 
grajdurilor, in gradini si pe mormintele din cimitire. Astfel, se credea ca oamenii, 
vitele si semanaturile erau protejate de fortele malefice. 

 
Ramurile verzi erau pastrate peste an pentru a fi folosite drept leacuri impotriva 

bolilor. Ele erau puse si in hrana animalelor, in credinta ca acestea vor fi 
protejate de puterea duhurilor rele. 
 

In ajunul zilei de San-George, fetele de maritat credeau ca isi pot vedea ursitul 
daca priveau, in aceasta noapte, intr-o cofa plina cu apa. 

 
Exista si obiceiul ca in dimineata zilei de 23 aprilie, fetele sa puna in mijlocul 
drumului brazde verzi, impodobite cu coronite, pentru a observa care fecior va 

calca peste ele. Daca flacaii ce le erau dragi nu calcau pe coronite, fetele credeau 
ca in acel an se vor casatori. Brazdele si coronitele erau pastrate peste an, 

pentru a se face cu ele farmece de dragoste sau pentru a fi folosite ca remediu in 
ameliorarea diferitelor boli. 
 

Tot in dimineata zilei de 23 aprilie, fetele mergeau pe furis in padure pentru a 
culege matraguna si navalnic. Aceste plante erau puse in pod sau sub streasina, 

in credinta ca ele le vor aduce petitori bogati. 
 
Flacaii cautau in dimineata zilei de 23 aprilie, iarba fiarelor, planta miraculoasa ce 

putea sa sfarame lacatele. In ajunul sarbatorii, tinerii mergeau intr-o dumbrava 

http://biserica-sfantul-gheorghe-titan.crestinortodox.ro/
http://www.crestinortodox.ro/arta-bizantina-sec-ix-xiii/67340-biserica-sfantul-gheorghe-de-la-kurbinovo
http://www.crestinortodox.ro/mitropolia-munteniei-si-dobrogei/68138-pestera-sfantului-andrei-prima-biserica-crestina-de-la-noi
http://www.crestinortodox.ro/ianuarie/67139-acatistul-sfantului-ioan-botezatorul
http://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-si-superstitii/68801-obiceiuri-de-sfantul-gheorghe
http://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-si-superstitii/68735-sarbatorile-de-iarna-in-traditia-populara
http://www.crestinortodox.ro/arta-bizantina-sec-iv-viii/67266-biserica-sfantul-dumitru-de-la-salonic
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cu o cofa cu apa neinceputa. Vasul era ascuns intr-un loc doar de el stiut. La 

rasaritul soarelui fiecare privea in cofa cu apa. Daca in vas se afla un fir de iarba, 
credeau ca se vor casatori cu fata iubita. Dimpotriva, daca in apa se afla o floare 

uscata, era semn ca tanarul nu se va insura in acel an, iar daca gaseau pamant, 
se credea ca feciorul va muri in curand. 
 

Femeile casatorite mergeau in padure si culegeau plante doar de ele stiute 
(mulgatoare, untul vacii), pe care le adaugau in hrana animalelor, in credinta ca 

vacile vor da mult lapte si de buna calitate. 
 
Nimeni nu avea voie sa doarma in aceasta zi deoarece se credea ca acel care 

incalca interdictia, avea sa fie somnoros intregul an. 
 

Urzicatul era un alt obicei practicat de San-George. Exista convingerea ca prin 
urzicat ei vor fi mai ageri, mai harnici si mai sanatosi de-a lungul intregii veri 
care urma sa inceapa. 

 
Dintre toate obiceiurile enumerate, in comunitatile satesti contemporane se mai 

pastreaza doar obiceiul impodobirii stalpilor de la poarta cu ramuri verzi. 
Sursa: Adrian Cocosila  

 

24 aprilie – ziua internationala a apei 
 
Tu cat trebuie sa mergi zilnic ca sa faci rost de apa curata? Cativa metri pana 

ajungi la robinetul din bucatarie?  
 

Ei bine, exista milioane de oameni care merg zilnic 6 km ca sa ajunga la o sursa 
de apa, pentru a-si acoperi nevoile de baza. Pentru acesti oameni, in fiecare an, 

pe 22 martie, sarbatorim Ziua Internationala a Apei; pentru a ne reaminti cum o 
resursa vitala, care pare la indemana oricui, este in realitate atat de rara pentru 
altii. 

 
Lipsa apei condamna milioane de oameni sa traiasca intr-un cerc vicios al bolilor, 

al saraciei si al unui nivel scazut de educatie. Ca sa intelegem mai bine ce 
inseamna exact o criza a apei : 
- anual, 4000 de copii mor din cauza lipsei unei surse de apa, mai ales din cauza 

bolilor care se raspandesc cu usurinta intr-un mediu insalubru 
-  1 din 8 oameni nu au acces la apa potabila si aproape 40% din populatia 

globului nu are acces la un punct sanitar corespunzator 
- milioane de copii si femei merg zilnic 6 km pentru a accesa o sursa de apa, 
carand in media 20 kg  

- mai mult de jumatate din paturile de spital din Africa sunt ocupate de oameni 
cu probleme cauzate de lipsa apei, probleme care ar fi usor de prevenit. 

- se estimeaza ca 5% din PIB-ul tarilor in dezvoltare se pierde din cauza bolilor si 
decesurilor provocate de apa murdara si lipsa unor facilitati sanitare adecvate. 
Sursa:gandeste-verde.blogspot.com 

 

  

http://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-si-superstitii/68783-obiceiuri-si-practici-ale-celor-vii-pentru-cei-morti
http://www.unwater.org/worldwaterday/about.html
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Primul portal de analiza a sectorului neguvernamental 

 Organizatiile neguvernamentale, actorii economiei sociale, companiile 
responsabile social si alte institutii interesate, au la dispozitie incepand din 

data de 18 aprilie 2013, site-ul www.AlTreileaSector.ro. Portalul reprezinta 
un raspuns la provocarile de exprimare si de vizibilitate ale celui de-al treilea 
sector din Romania. 

 
AlTreileaSector.ro va publica materiale proprii, originale, scrise de o echipa de 

jurnalisti activi in sectorul neguvernamental si de lideri de opinie in diferite 
domenii. Cititorii vor gasi aici si articole din presa internationala ce vizeaza 

inovatii si tendinte noi in domeniile de interes pentru ei.  
 
“Principiile dupa care ne ghidam cand scriem sunt simple: publicam materiale 

proprii, ne bazam pe calitate in detrimentul cantitatii, iar fiecare cuvant scris 
are in spate o documentare solida si surse relevante. Scopul nostru este sa 

reflectam in fiecare material publicat, intr-un mod accesibil si original, ceea ce 
acum nu se regaseste in aparitiile mass-media despre campanii sociale, mediu, 
economie sociala si alte activitati nonprofit. Al treilea sector din Romania 

reprezinta o sursa generoasa de idei, solutii si oameni profesionisti dornici sa 
schimbe lumea in bine si sa raspunda unor probleme pe care altii nu pot sau 

nu vor sa le rezolve.” Ruxandra Palade, manager de proiect AlTreileaSector.ro  
 
Cele sase rubrici ale AlTreileSector.ro au fost concepute pentru a acoperi 

domeniile si actorii de interes pentru sectorul nonprofit: ONG, Finantari si 
Fundraising, Economie Sociala, Companii, Legislatie si Studii si Cercetari. 

Fiecare dintre acestea este structurata pe subdomenii, astfel incat cititorii sa 
aiba acces mai usor la subiectele dorite. In plus, portalul are si o sectiune in 
limba engleza, unde vor fi traduse articolele relevante pentru mediul 

neguvernamental international, iar structura site-ului a fost gandita sa permita 
o adaptare usoara si placuta la orice dimensiune a monitorului, la tablete si la 

telefoane mobile. 
 
Asociatia React este o organizatie neguvernamentala, creata ȋn 2006 pentru a 

veni ȋn sprijinul actorilor societatii civile prin proiecte ample, durabile, cu 

impact ȋn comunitatile vizate. Organizatia activeaza ȋn trei domenii: sanatate 

publica, educatie si integrare sociala, are 5 sucursale ȋn care lucreaza mai mult 

de 30 de angajati si peste 200 de voluntari. 
 
 Pȃna ȋn prezent, Asociatia React a obtinut 9 premii de excelenta - nationale si 

internationale si a contribuit la salvarea a mai mult de 120.000 de vieti 

omenesti. www.asociatiareact.ro. 
 
Pentru informatii suplimentare persoana de contact este Andreea Rotaru, 

Manager comunicare, telefon 40 723 212 249, e-mail: 
andreea.rotaru@asociatiareact.ro. 
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24 – 26 mai 2013 – Omul – o perpetua provocare. Dimensiuni 

psihologice, pedagogice si sociale 
 

In perioada 24 – 26 mai 2013, Universitatea OVIDIUS din Constanta – Facultatea 
de Psihologie si Stiintele Educatiei – Centrul de Cercetare si Evaluare Psiho – 
Pedagogice si Sociale organizeaza conferinta Omul – o perpetua provocare. 

Dimensiuni psihologice, pedagogice si sociale. 
 

CAII, PRIETENII MEI 
 
Inspirat de tema impuls SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN proiectul CAII, 

PRIETENII MEI care a inceput  la Centrul Scolar de Educatie Incluziva 
„Primavara” Resita in saptamina 1-5 aprilie, se adresează copiilor cu deficienţe 

severe, din perspectiva cunoaşterii lumii, într-o manieră de prospectare 
experienţială, în care, contactul direct cu realitatea să faciliteze transferurile de 
informaţii dobândite prin softuri educaţionale, în abilităţi de interacţiune şi 

comunicare cu mediul înconjurător. 

 
Călăria terapeutică, în situaţia de faţă, reprezintă un experiment ce poate 
constitui interfaţa unui proiect extracurricular de avengură, pe termen lung şi cu 

efecte terapeutice evidente în plan cognitiv, fizic şi socio-emoţional. 
 

 Deocamdată ne limităm la o pledoarie pentru părinţi, copii, dascăli şi 
comunitate, dispuşi să ne asculte nevoile şi să ne acorde un credit în alb pentru o 

primă reuşită estimată, aceea de a ne învinge fricile de necunoscut. 
 
Pornind de la o fundamentare prealabilă asupra a ceea ce urma să se întâmple, 

împreună am reuşit să elaborăm harta proiectului nostru şi să ne introducem 
direct în tematica hipoterapiei ca subiect principal pentru copiii noştri prin 

vizionările de filme cu teme specifice selectate de pe internet. 
 
Timpul neprietenos ne-a supus la factori de adaptare fizică suplimentară, dar 

natura compensatorie ne-a oferit în calitate de ghid un gâscan care ne-a însoţit 
pe toată perioada experimentului. 

 
Copiii s-au familiarizat atât cu mediul specific al unei ferme cât şi cu tehnicile 
specifice de îngrijire a cailor. Jocurile de interacţiune dintre copii şi cai au 

îmbogăţit sfera cunoaşterii după nevoile, interesele fiecăruia şi potenţialul 
individual. 

 
Glasul comunităţii s-a făcut perceput prin intermediul autorităţii locale care a 
facilitat transportul zilnic al copiilor în localitatea Bocşa, la Centrul de Hipoterapie 

şi mass-media locală reprezentată de  Televiziunea  VEST TV   care a dat feed-
back comunităţii făcând  auzită reacţia copiilor pe tot parcursul desfăşurării 

proiectului. De asemenea firma BEER  HOUSE a suportat costurile pentru terapia 
cu cai a fiecărui copil din grupul ţintă.  
 

Beneficiile copiilor: 
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-  au fost activate procesele psihice prin exerciţii senzo-motorii şi 

perceptive care au contribuit la dezvoltarea atenţiei, memoriei, 
raţionamentului mintal antrenând totodată şi inteligenţa senzoro-

motorie; 
- s-a consolidat echilibrul fizic prin ajustarea poziţiei corporale normale; 
- a crescut forţa musculară a copiilor şi mobilitatea articulară; 

- s-au îmbunătăţit funcţiile vitale;  
- a fost stimulată cunoaşterea senzorială şi cognitivă; 

- a fost încurajată exprimarea emoţională şi comunicarea socială; 
- a crescut sensibil gradul de autonomie personală pe traiectoria formării 

comportamentelor independente. 

 
Beneficiile părinţilor: 

- a crescut nivelul de responsabilizare socială; 
- a crescut nivelul informaţional al familiilor implicate; 
- a crescut coeziunea de grup; 

- au crescut expectanţele părinţilor raportate la potenţialul de stimulare a 
capacităţii copiilor proprii; 

- a crescut potenţialul de comunicare socială cu autoritatea locală şi alţi 
reprezentanţi ai comunităţii. 

 
Gândite sinergic, achiziţiile desfăşurate în cadrul proiectului „Caii, prietenii mei” 
au fost organizate din perspectiva formării unor abilităţi de viaţă a copiilor din 

grupul nostru ţintă, astfel încât, după modelul creat, formarea conduitelor 
independente ale acestora să devină o ţintă strategică, pe termen lung, pentru 

toţi factorii implicaţi în procesul de recuperare a acestor elevi. 
 
Informarea părinţilor asupra efectelor specifice călăriei nu ar fi fost suficientă, 

dacă ocazia de a fi demonstrat impactul acestei terapii progresiste asupra 
îmbunătăţirii funcţiilor vizuale ale copiilor, nu ar fi fost posibilă. În această 

conjunctură, părinţii au fost puşi încă o dată în situaţia de a recunoaşte că 
drumul către dobândirea siguranţei de sine, a responsabilităţii şi a muncii în 
echipă nu cunoaşte bariere, puterea de autodepăşire a spaimelor constituind 

atestatul spre o nouă performanţă. 
 

„De ce tocmai caii să fie prietenii mei?”  s-ar putea întreba retoric un copil 
marcat de karma lui existenţială. Vocea interioară, dincolo de cuvinte 
reacţionează brusc: 

- Pentru că numai caii pot demonstra şi exemplifica cum că stă în puterea 
fiecăruia să-şi depăşească limitele în drumul său către dobândirea 

libertăţii/autonomiei. 
 
„Care este rolul vostru în această AVENTURĂ?” ar putea suna întrebarea unui 

neavizat. 
- Cu siguranţă „aventura cunoaşterii” nu poate avea loc în afara celor 

autorizaţi s-o organizeze, ordoneze, accesibilizeze şi să  o transfere 
către cel dispus să se lase provocat. 
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Copiii se exprima: 

 
 „- Sunt fericită, foarte fericită! Iubesc caii, mai venim?” – Denisa 

„- Pe uriaşul acesta nu mă urc!” - Cătălin 
„- De ce nu stăm  aicea tot timpul?” - Armina 
 

 
Informatii suplimentare 

http://pse.univ-ovidius.ro/evenimente/conferinta-nationala-cu-participare-
internationla-omul-o-perpetua-provocare-dimensiuni-psihologice-pedagogice-si-
sociale-24-26-mai-2013 

 
Va rugam sa ne comunicati orice informatie pe care o considerati utila si 

pentru alti membri. Va multumim! 
Va dorim sa aveti sanatate si putere si sa va pregatiti cum se cuvine de 
Sfintele Sarbatori de Paste!   

                                                                         
 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 

Buletinul RENINCO se va relua in saptamana 6 – 12 mai 2013. 

http://pse.univ-ovidius.ro/evenimente/conferinta-nationala-cu-participare-internationla-omul-o-perpetua-provocare-dimensiuni-psihologice-pedagogice-si-sociale-24-26-mai-2013
http://pse.univ-ovidius.ro/evenimente/conferinta-nationala-cu-participare-internationla-omul-o-perpetua-provocare-dimensiuni-psihologice-pedagogice-si-sociale-24-26-mai-2013
http://pse.univ-ovidius.ro/evenimente/conferinta-nationala-cu-participare-internationla-omul-o-perpetua-provocare-dimensiuni-psihologice-pedagogice-si-sociale-24-26-mai-2013

