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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 9 – 15 septembrie 2013 – 

 

 
 

Cuprins: 
 

 Ghid de stimulare – F. J. Dale, Editura Arlequin, 2013 
 Sfintii si dreptii parinti Ioachim si Ana 

 Conferinta Nationala Incluziunea scolara intre deziderate si 
realitate, Bucuresti, 28 septembrie 2013  

 INTERNATIONAL ELECTRIC & AUTOMATION SHOW - IEAS 2013 
 14 septembrie – Inaltarea Sfintei Cruci 

 Stiati ca? si Alte informatii .... 

 
 

 Ghid de stimulare – F. J. Dale, Editura Arlequin, 2013, traducere 

Gabriela Chiroiu 
 

Redam din Cuvant inainte, semnat de dna Ecaterina Vrasmas, presedinte Asociatia 
RENINCO Romania: 
 

„Asociatia RENINCO Romania pune la dispozitia membrilor sai si nu numai, un nou 
material pentru practica celor care se ocupa de stimularea si dezvoltarea copiilor cu 

dizabilitati. De data aceasta este vorba de un ghid care aduce sugestii si exemple de 
activitati care ofera experienta complexa a profesorului englez Jim Dale. Acesta o  
oferit cu multa generozitate, prin intermediul domnului profesor Mark Roberts 

(membru de onoare RENINCO), spre traducere, multiplicare si difuzare, marturia 
experientei sale complexe si indelungate in lucrul cu copiii care au deficiente 

multisenzoriale. (...) 
 
Asociatia RENINCO Romania considera ca fiecare copil este o promisiune pentru viata 

si bunastare, daca familia si cei din jurul sau il inconjoara cu dragoste, intelegere si 
incredere. Valoarea intrinseca a fiecarui copil depinde de noi, cei care il cunoastem si 

il sprijinim cu incredere in fortele sale, pe parcursul dezvoltarii sale. 
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Toti copiii au potential de dezvoltare care trebuie stimulata si scos la iveala prin 

interrelatia cu adultii din jurul sau. Copiii cu dizabilitati severe au dreptul la sprijinul 
si stimularea dezvoltarii lor, ca orice copil, pentru a se putea adapta lumii si vietii, 

pas cu pas. Procesul dezvoltarii lor parcuge aceleasi etape, doar in ritmuri si 
modalitati diferite. In plus, asa cum este exprimat si in aceasta lucrare, dragostea 
necesara oricaror copii nu poate lipsi nici in demersul sprijinirii dezvoltarii lor de catre 

profesionisti si parinti.  
 

O lectie oferita noua prin aceasta lucrare este nevoia de a a duce parintii impreuna 
cu profesionistii pentru a lucra permanent cu copilul. 
 

Lucrarea este insotita si de un GHID AL PROGRESULUI, care poate inregistra, pe 
ariile de dezvoltare analizate, particularitatile si modul de evolutie prin interventia 

care utilizeaza activitatile propuse.” 
 
Editura Arlequin SRL 

Tel/fax 021-337.06.31, 0749 097 790 (comenzi) 
Email – edituraarlequin@yahoo.com 

Webpage – www.editura-arlequin .ro 
Pret lucrare – 30 lei 

 
 

 Sfintii si dreptii parinti Ioachim si Ana 

 
 

 
 

Sfinții și drepții Ioachim și Ana sunt părinții Maicii Domnului, bunicii lui Iisus 

Hristos. Prăznuirea lor are loc în 9 septembrie, a doua zi după Nașterea Maicii 
Domnului, iar adormirea Sfintei Ana se prăznuiește în 25 iulie. 

 
Ioachim și Ana au fost căsătoriți timp de cincizeci de ani fără să aibă copii. Ei au trăit 
în liniște și credință, folosind doar o treime din venitul lor pentru ei înșiși și dând o 

treime săracilor și o treime Templului, ei fiind foarte înstăriți.  
 

mailto:edituraarlequin@yahoo.com
http://ro.orthodoxwiki.org/Sfin%C8%9Bi
http://ro.orthodoxwiki.org/Dreptatea
http://ro.orthodoxwiki.org/Maica_Domnului
http://ro.orthodoxwiki.org/Iisus_Hristos
http://ro.orthodoxwiki.org/Iisus_Hristos
http://ro.orthodoxwiki.org/Pr%C4%83znuire
http://ro.orthodoxwiki.org/9_septembrie
http://ro.orthodoxwiki.org/Na%C8%99terea_Maicii_Domnului
http://ro.orthodoxwiki.org/Na%C8%99terea_Maicii_Domnului
http://ro.orthodoxwiki.org/25_iulie
http://ro.orthodoxwiki.org/Templul_din_Ierusalim
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Odată, pe când erau deja bătrâni și erau în Ierusalim să jertfească Domnului, Marele 

Preot Isahar l-a mustrat pe Ioachim, „Tu nu ești vrednic să aduci jertfă cu aceste 
mâini sterpe”. Cei care aveau copii l-au înghiontit pe Ioachim, dându-l la o parte ca 

pe unul nedemn de a jertfi Domnului, căci a nu avea copii era privit atunci ca o 
pedeapsă divină. Acest lucru a adus multă amărăciune în sufletele celor doi soți, care 
ajunseseră deja la o vârstă înaintată, iar ei au plecat acasă cu inima îndurerată. 

Atunci, cei doi au început să se roage Domnului să facă cu ei minunea pe care El a 
făcut-o cu Avraam și cu Sara și să le dea un prunc care să aducă bucurie bătrâneții 

lor. 
  
Domnul le-a trimis îngerul Său, care le-a dat vestea bună că vor avea „o fiică mult 

binecuvântată, prin care toate neamurile pământului se vor binecuvânta și prin care 
va veni mântuirea lumii”. Ana a rămas în curând însărcinată, iar peste nouă luni a 

născut-o pe Sfânta Fecioară Maria. Zămislirea Maicii Domnului este prăznuită de 
Biserică în 9 decembrie, iar Nașterea Maicii Domnului este sărbătorită pe 8 
septembrie.  

 
La vârsta de trei ani, Ioachim și Ana au dus-o pe Sfânta Fecioară la templu și au 

închinat-o slujirii lui Dumnezeu, încredințând-o preotului Zaharia. Atunci, după ce 
părinții ei au adus sacrificii Domnului (după obiceiul vremii), au lăsat-o împreună cu 

celelalte fecioare în apartamentele Templului să crească acolo. Biserica prăznuiește 
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului în 21 noiembrie.  
Sursa: ro.orthodoxwiki.org › Categorii › Liturgică › Sărbători › Sfinţi  

 

 

 Conferinta Nationala - "Incluziunea scolara intre deziderate si 
realitate" 

 
Asociatia RENINCO Romania organizeaza, in colaborare cu Fundatia „World Vision 

Romania” si cu Scoala Nr. 1 „Sfintii Voievozi”, Conferinta Nationala: „Incluziunea 
scolara intre deziderate si realitate”, la Bucuresti, pe data de 28 septembrie 
2013. 

 
Conferinta are ca scop analiza in comun a modului in care putem depasi - in acest 

moment - barierele existente si putem valorifica mai departe experientele valoroase 
acumulate, pentru a continua si dezvolta implementarea de practici cat mai incluzive 
in activitatea scolara. 

 
In cadrul conferintei va fi prezentat GREI (Grupul Roman pentru Educatie Incluziva) 

si va fi lansata lucrarea RENINCO: „Educatia incluziva in gradinita: dimensiuni, 
provocari si solutii” care se va distribui gratuit membrilor asociatiei. 
 

Va lansam invitatia de a prezenta experientele scolii, institutiei de educatie, 
asociatiei pe care o reprezentati sau chiar experiente personale, legate de 

tema conferintei. 
Inscrierea pentru participarea la conferinta se va putea face pana la data de 
15.09.2013 la adresa de mail arr@reninco.ro sau la telefon 021 3129605. 

persoana de contact, Manuela Voicu. 
 

http://ro.orthodoxwiki.org/Avraam
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Dreapta_Sara&action=edit&redlink=1
http://ro.orthodoxwiki.org/%C3%8Enger
http://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Z%C4%83mislirea_Maicii_Domnului&action=edit&redlink=1
http://ro.orthodoxwiki.org/9_decembrie
http://ro.orthodoxwiki.org/Na%C8%99terea_Maicii_Domnului
http://ro.orthodoxwiki.org/8_septembrie
http://ro.orthodoxwiki.org/8_septembrie
http://ro.orthodoxwiki.org/Dreptul_Zaharia
http://ro.orthodoxwiki.org/Intrarea_%C3%AEn_Biseric%C4%83_a_Maicii_Domnului
http://ro.orthodoxwiki.org/21_noiembrie
http://ro.orthodoxwiki.org/Categorie:Categorii
http://ro.orthodoxwiki.org/Categorie:Liturgic%C4%83
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=sf%20ioachim%20si%20ana&source=web&cd=10&cad=rja&sqi=2&ved=0CFgQ6QUoAjAJ&url=http%3A%2F%2Fro.orthodoxwiki.org%2FCategorie%3AS%25C4%2583rb%25C4%2583tori&ei=d8ksUr3bAeqD4gTwk4HoCg&usg=AFQjCNFErn26O3LHoMvJBDO8sjxVEe5ZnQ
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=sf%20ioachim%20si%20ana&source=web&cd=10&cad=rja&sqi=2&ved=0CFkQ6QUoAzAJ&url=http%3A%2F%2Fro.orthodoxwiki.org%2FCategorie%3ASfin%25C5%25A3i&ei=d8ksUr3bAeqD4gTwk4HoCg&usg=AFQjCNEnENFbxDQVRTP5eucNg8ve4YjZ-g
mailto:arr@reninco.ro
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INTERNATIONAL ELECTRIC & AUTOMATION SHOW - IEAS 2013 

Locatia: Palatul Parlamentului, Bucureşti 
 
Anul acesta, evenimentul de echipamente electrice şi automatizări IEAS îşi deschide 
porţile şi pentru cei mici. Timp de 4 zile, copiii pasionaţi de echipamente electrice, 

electronice şi automatizări vor putea lua parte la cele mai interactive work-shopuri şi 
ateliere. 

     
Lumea energiei, electronicii, echipamentelor electrice şi automatizărilor se va 
desfăşura într-un spaţiu special amenajat pe înţelesul celor mici. Sub sloganul "Copii 

azi...Ingineri mâine. Şcoala IEAS", vă invităm cu mic cu mare să vedeţi cele mai noi 
tehnologii şi demonstraţii. Vă aşteptăm la Palatul Parlamentului între 10 şi 13 

septembrie, între orele 10:00-18:00. Intrarea este liberă.  
 
Cea de-a IX-a ediţie a evenimentului de echipamente electrice şi automatizări, IEAS, 

va avea loc în perioada 10 – 13 Septembrie în locaţia tradiţională - Bucureşti, Palatul 
Parlamentului, sălile Unirii, Take Ionescu şi I.C.Brătianu. Companiile de referinţă vor 

expune echipamente electrice, sisteme automatizate, electronice, sisteme de 
iluminat şi diverse produse şi servicii dedicate industriei de echipamente electrice, 

energiei şi automatizărilor. 
 
Anul acesta IEAS are ca temă copilăria şi implicit şcoala. Evenimentul se derulează 

sub sloganul: "Copii azi...Ingineri mâine. Şcoala IEAS". Pornind de la ideea că noi 
suntem responsabili de viitorul copiilor noştri şi de educaţia lor, IEAS le oferă ocazia 

celor mici să descopere lumea energiei, a echipamentelor electrice şi a 
automatizărilor, să asiste la ateliere practice, să înveţe despre electricitate. Timp de 
4 zile vor avea loc o serie de acţiuni menite să creeze un mediu amuzant, dar şi 

educativ, în care cei mici se vor alătura celor mari.  
 

Centrul Educaţional Fluentis s-a alăturat evenimentului cu un program special creat 
pentru cei mici: "How Staff Works: Atelier de electronică aplicată pentru copii”, care 
le oferă copiilor ocazia să descopere principiile de bază ale electronicii prin 

experimentarea practică a construirii şi asamblării unor circuite, a magnetismului şi 
electricităţii statice, utilizând materiale precum cabluri şi baterii, sau chiar materiale 

simple, comune, cum sunt cerealele de orez, ziarele şi revistele. Tot în cadrul 
evenimentului vor avea loc un atelier interactiv în care Ikedoo Institute îi va învăţa 
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pe cei mici să construiască o casă, pornind de la temelie, continuând cu sistemul de 

iluminat şi electricitate până la ventilaţie şi design. Fiecare modul îmbină armonios 
partea teoretică cu partea practică, făcând incursiuni în istorie pentru ca cei mici să 

înţeleagă cum au luat naştere toate aceste principii pe care le folosim în zilele 
noastre. 
 

În cadrul IEAS vor fi aduse în plin plan descoperirile din industria de echipamente 
electrice şi evoluţia sistemelor automatizate în România. Evenimentul se adresează 

în mare măsură tuturor industriilor din România, cu precădere către industria 
energetică, electronică, electrică, de construcţii, dar şi industria constructoare de 
maşini şi utilaje.  

 
La eveniment sunt prezente companii din domeniu ce aduc în prim-plan noutăţile şi 

aparatele cele mai performante. Printre aceste companii numim: Eaton Electric, Lapp 
Cable, Phoenix Contact, Schneider Electric, Wago Romania, Weidmuller şi mulţi alţii.  
Sursa: www.calendarevenimente.ro 

 
 

 14 septembrie – Inaltarea Sfintei Cruci 
 
Constantin cel Mare, întâiul împărat al creştinilor, avea război, precum zic unii dintre 
istorici, la Roma, împotriva lui Maxenţiu, până a nu lua împărăţia. Iar alţii zic că la 
apa Dunării, împotriva sciţilor.  

 
Văzând că mulţimea potrivnicilor era mai multă decât oastea lui, era cuprins de 

nedumerire şi frică. Atunci i s-a arătat în amiaza zilei semnul Crucii cu stele pe cer, şi 
litere romane împrejurul Crucii, care şi acelea erau închipuite cu stele şi ziceau: 
"Întru aceasta vei birui". Făcând numaidecât o cruce de aur, după chipul celei ce i se 

arătase, şi poruncind să fie purtată înaintea ostaşilor săi, au dat război cu vrăjmaşii, 
dintre care cei mai mulţi au pierit, iar alţii au fugit.  

 
Pentru aceasta, gândind întru sine la puterea Celui ce a fost răstignit pe Cruce, şi 

crezând că Acesta este Adevăratul Dumnezeu şi întărindu-se cu Botezul împreună cu 
maica sa, a trimis-o la Ierusalim ca să găsească Crucea lui Hristos. Şi a aflat-o 
ascunsă, împreună cu celelalte două cruci, pe care fuseseră răstigniţi tâlharii; şi nu 

numai crucile, ci şi piroanele le-au aflat.  
 

Neştiind împărăteasa care ar fi Crucea Domnului, s-a arătat aceasta prin minune. O 
femeie văduvă moartă, de care s-a atins Crucea, a înviat; iar celelalte doua cruci ale 
tâlharilor nu au arătat nici un semn de minune. Atunci împărăteasa s-a închinat şi a 

sărutat Crucea, împreună cu toata suita. Şi neputând încăpea tot poporul să se 
închine, s-a rugat ca măcar să o vadă. Atunci s-a suit Fericitul Macarie, patriarhul 

Ierusalimului, şi a înălţat deasupra amvonului Cinstita Cruce, si văzând-o poporul, a 
început a striga: "Doamne, miluieşte!"  
Şi de atunci a început a se ţine sărbătoarea Înălţării Cinstitei Cruci.  
Sursa: www.calendar-ortodox.ro/luna/septembrie/septembrie14.htm  

 

 
 

http://www.calendarevenimente.ro/
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 Stiati ca? si Alte informatii .... 
 
 

 

 
... papagalii sunt unele dintre cele mai inteligente specii de păsări de pe glob? 

... munţii Carpaţi găzduiesc cele mai mari populaţii de lupi, urşi bruni şi linxi din 

Europa? 

... denumirea de "hamster" provine din limba germană, cuvântul "Hamstern" care 

înseamnă "a face provizii/a aduna"? 

... căscatul hipopotamului nu este un semn de adormire sau plictiseală ci este de fapt 

un gest ameninţător? 

... a existat o specie de cal care avea mărimea unei pisici de casă? 

... în munţii Gara-Taz ( Kazaha), într-o peşteră care se află la 160 de metri adâncime, 

a fost gasită o neobişnuită pădurice de brazi? 

... dacă ai călători de la un cap la altul al galaxiei noastre - Calea Lactee - cu viteza 

luminii, ţi-ar trebui 100.000 ani? 

... liliecii întotdeauna vor zbura către stânga când vor ieşi dintr-o peşteră? 

... un strănut iese din gură cu o viteza de peste 965 km/h? 

 
.... Site-ul "newseducaţie" a fost lansat în luna ianuarie 2010 şi reprezintă un 
portal de informare şi orientare în domeniul educaţional. 

Pe site puteţi găsi ultimele ştiri din învăţământ, linkuri către toate facultăţile şi liceele 
din ţară, plus câteva resurse şi linkuri interesante. 

 
Toti pentru unul, unul pentru toti! 

 

http://newseducatie.ro/

