Asociatia RENINCO ROMANIA
Reteaua Nationala de Informare si Cooperare
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor
cu cerinte educative speciale
- info saptamana 7 – 13 octombrie 2013 –

Cuprins:
10 octombrie: Ziua mondiala a sanatatii mentale
Calendarul concursului de selectie a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului national de experti in management educational
Ziua Educatiei nonformale
Invitatie in Galeria tactila, Muzeul National de Arta al Romaniei

Prima bogatie este sanatatea - Ralph Waldo Emerson (1803
– 1882, poet si eseist american)
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Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale este sărbătorită începând cu anul 1992 la
nivel mondial.
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10 octombrie: Ziua mondiala a sanatatii mentale

Calendarul concursului de selectie a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului national de experti in management educational
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 612 din data de 2 octombrie 2013 a
fost publicat Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5142/2013 privind aprobarea
Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului national de experti in management educational, seria a 5-a.
Depunerea portofoliului cu documentele prevazute de Metodologia privind
organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului national de experti in management educational va avea loc in
perioada 29-30 octombrie 2013.
In perioada 4-7 noiembrie 2013 se va realiza evaluarea portofoliilor candidatilor de
catre comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului scolar, respectiv la
nivelul Ministerului Educatiei Nationale.
Validarea rezultatelor selectiei de catre consiliul de administratie al inspectoratului
scolar si afisarea rezultatelor evaluarii se va realiza in data de 8 noiembrie 2013.
In data de 22 noiembrie 2013 se va emite ordinul ministrului privind inscrierea
cadrelor didactice declarate promovate in Registrul national al expertilor in
management educational.
Sursa: juridice.ro/www.stiriong.ro

Ziua Educatiei nonformale

11- 12 octombrie 2013
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Se poate realiza o varietate larga de activitati, de la activitati mici, punctuale in
diferite spatii, la evenimente stradale, mai mari, cu activitati care mai de care mai
diverse. Doar imaginatia este limita si faptul ca trebuie sa fie activitati de educatie
nonformala.
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Ce se va intampla? Ideea este foarte simpla: vrem sa invitam toate
organizatiile/institutiile si toti oamenii care cred in beneficiile invatarii nonformale si
care practica activitati si metode in context nonformal, sa realizeze in aceasta zi
evenimente vizibile in comunitatile din intreaga tara sub umbrela mare a
evenimentului
Ziua
Educatiei
Nonformale.

Ateliere de origami si quilling, piese de teatru forum, proiectii de filme, mini traininguri, expozitii de fotografie, cafenele publice, dezbateri, evenimente de promovarea a
educatiei nonformale, vanatori de comori, city quest-uri… ... sunt doar cateva din
multele exemple de activitati care ar putea sa fie realizate in cea mai nonformala zi a
anului!
Interesat sa duci ZENul la tine in comunitate?
Atunci te rugam frumos sa introduci evenimentul/activitatea pe care doresti sa o
desfasori
pentru
ZEN
in
calendarul
de
evenimente
disponbil
la www.nonformalii.ro/evenimente (click pe butonul de “Propune” – nu uita la
sectiunea “Evenimente umbrela” sa alegi “Ziua Educatiei Nonformale 2013"). Pentru
a putea adauga un eveniment trebuie fiti inregistrat pe site pentru a avea cont (clik
pe butonul “Inregistrare” si urmariti pasii descrisi).
Adresa: IN TOATA TARA!
Organizator: Orice organizatie, institutie sau grup informal interesat de nonformal
Persoane de contact: Miruna Covaci, miruna.covaci@anpcdefp.ro
Informatii suplimentare: http://www.tinact.ro/ziua-educatiei-nonformale-zen
Sursa: www.nonformalii.ro
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Activităţile au loc în cadrul proiectului InclusivART, finanţat de Administraţia
Fondului Cultural Naţional, care îşi propune să faciliteze accesul la artă pentru
publicul cu nevoi speciale.
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Invitatie in Galeria tactila

Activităţile interactive se adresează elevilor cu şi fără deficienţe senzoriale, motorii,
cognitive sau emoţionale, din ciclul primar şi gimnazial. Ele urmăresc familiarizarea
elevilor cu universul artelor vizuale şi facilitarea interacţiunii dintre grupurile de
participanţi cu şi fără nevoi speciale, într-o abordare inclusivă.
Pentru a participa, învăţătorii şi profesorii sunt invitaţi să completeze formularul de
înscriere disponibil pe site-ul muzeului, www.mnar.arts.ro, şi să îl trimită prin e-mail
la educatie@art.museum.ro sau prin fax la nr 021.312.43.27 până pe data de 17
octombrie 2013. Participarea la activităţi este gratuită.
Vizitele interactive de la Muzeul Colecţiilor de Artă, conduse de un educator muzeal,
pot fi urmate de activităţi practice şi creative în Galeria tactilă - un spaţiu
interactiv, deschis explorării, care conţine diagrame tactile şi replici ale unor lucrări
aflate în expunere, truse şi machete multi-senzoriale.
În zile de miercuri, 9 octombrie, ora 13.00 şi luni, 14 octombrie, ora 16.00, MNAR
organizeaza la Muzeul Colecţiilor de Artă două întâlniri pregătitoare pentru învăţătorii
şi profesorii care se înscriu în proiect.
În intervalul 15-25 noiembrie va avea loc o activitate comună pentru elevii cu şi fără
nevoi speciale care au participat la programele educative de la muzeu. Ei îşi vor
putea explora şi descrie reciproc lucrările realizate cu prilejul vizitelor interactive.
Activităţile din cadrul acestui proiect constituie o nouă ofertă educativă, dezvoltată în
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti si Asociatia RENINCO
Romania, care vine în întâmpinarea cerinţelor şcolii şi ale mediului non-formal.
Proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN).
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Toti pentru unul, unul pentru toti!
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Sursa: www.mnar.arts.ro
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