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20 Noiembrie – Ziua Universala a Drepturilor
Copilului
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Primul pas facut de UNICEF la 20 noiembrie 1959 a fost emiterea Declaratiei
Drepturilor Copilului. De atunci, ziua de 20 noiembrie este Ziua
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La un an de la infiintarea Organizatiei Natiunilor Unite, Adunarea Generala a
creat, la data de 11 decembrie 1946, si organizatia pentru copii, UNICEF,
mandatata sa promoveze protectia drepturilor copiilor, sa contribuie la
satisfacerea nevoilor de baza ale acestora si sa mareasca posibilitatile copiilor
de a-si valorifica la maxim potentialul.

Universala a Drepturilor Copilului. In preambului aceste declaratii stau
scrise urmatoarele:
“Omenirea este datoare sa ofere
copiilor ce este mai bun din ce are de oferit”.
20 de ani mai tarziu, in 1979 — Anul Copilului —, a fost propus ca aceasta
Declaratie sa fie extinsa si facuta obligatorie pentru toate tarile membre ale
Organizatiei Natiunilor Unite.
Dupa alti 10 ani, in urma unor negocieri extrem de anevoioase, Conventia cu
privire la Drepturile Copilului cuprinzand 54 de articole a fost in sfarsit
adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite si a fost
semnata in de peste 180 de state.
Ziua de 20 noiembrie 1989 rămâne o zi istorică pentru copiii din lumea
întreagă. Atunci a fost adoptată Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu
privire la drepturile copilului. Ţara noastră a ratificat Convenţia la 28
septembrie 1990, prin Legea nr. 18/1990.
Sursa: www.psychologies.ro/.../20-noiembrie-ziua-universala

Intrarea Maicii Domnului in Biserica
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Parintii Maicii Domnului sunt Sfintii Ioachim si Ana. Lipsiti de copii, dar cu
credinta in Dumnezeu, L-au rugat pe Dumnezeu sa le daruiasca cinstea de a fi
parinti, fagaduind ca daca vor avea un copil, il vor duce la templu si il vor
inchina Lui. Un inger le vesteste ca vor avea o fata pe care o vor numi Maria.
Sfintii Ioachim si Ana nu au uitat de promisiunea facuta lui Dumnezeu si la trei
ani de la nasterea Maicii Domnului au dus-o pe fiica lor la templu.
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Intrarea Maicii Domnului in Biserica este praznuita pe 21 noiembrie. Aceasta
sarbatoare este cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia.
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Aici a fost intampinata de marele preot Zaharia, tatal Sfantului Ioan
Botezatorul, care a dus-o in cea mai sfanta incapere din acest loc, in Sfanta
Sfintelor, unde a stat pana la varsta de 15 ani. A fost condusa in acel loc sfant,
pentru ca ea insasi avea sa devina "Sfanta Sfintelor" lui Dumnezeu, salas a lui
Dumnezeu-Cuvantul. Din ea, Cel Necuprins, Cel Vesnic, avea sa ia trup, sa Se
faca cuprins in pantecele ei.
In aceasta zi, copiii pun crengi de mar in vase cu apa. Acestea, tinute in lumina
si caldura, inmuguresc si infloresc si sunt folosite in noaptea de Anul Nou drept
sorcove. Sa nu uitam ca in colindele romanesti se canta, in plina iarna, despre
florile dalbe, flori de mar, sau despre marut, margaritar. De ce mar? Pentru ca
stramosii nostri stiau de la batranii lor ca acea nuielusa a Sfantului Nicolae
trebuie sa fie una de mar, iar daca aceea inflorea pana de Nasterea Domnului,
inseamna ca sfantul a mijlocit pentru iertarea celui caruia i-a daruit crenguta,
flori dalbe.
Pentru ca bucuria sarbatorii Intrarea Maicii Domnului in Biserica sa nu fie
umbrita de post, Biserica a randuit ca pe 21 noiembrie sa fie dezlegare la
peste.
sursa: www.crestinortodox.ro/.../intrarea-maicii-domnului-bi .., Adrian Cocosila

Curs de robotica pentru copii
Copilul tau viseaza cum sa construiasca roboti autonomi? De acum, Asociatia
"Centrul de Creatie Tehnica pentru Tineret" (inventeaza.ro) iti va pune la
dispozitie un curs de robotica destinat copiilor!!!
Impreuna cu echipa inventeaza.ro, cei mici vor invata notiuni elementare de
programare, electronica practica, mecanica si robotica. Sub permanenta
supraveghere a unui formator, copiii vor construi si programa un robot realizat
numai de ei.
La curs pot participa copii cu varsta cuprinsa intre 8 si 16 ani. Metoda de
predare va fi adaptata la nivelul si abilitatile fiecarui copil.
Aceasta activitate constituie o oportunitate de dezvoltare a competentelor si
abilitatilor tehnice ale fiecarui copil!
Cursul se desfasoara pe tot parcursul anului si are loc la sediul inventeaza.ro.
Durata unui workshop este de aproximativ 2-3 ore. Prima sedinta este
GRATUITA.
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Mai multe detalii despre inscriere, calendar, curs si experienta formatorilor
gasiti la adresa: http://inventeaza.ro/cursuri/curs-de-robotica-pentru-copii.
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Cu acordul partintilor, cei mai talentati dintre ei vor fi integrati in participarea
la concursuri la nivel national si international.

http://inventeaza.ro/cursuri/curs-de-robotica-pentru-copii
sursa: www.stiriong.ro, 11 nov 2013

TOP 5 al celor mai lungi cuvinte din limba romana
Cel mai lung cuvant din limba romana este:
PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANICONIOZA = are 44 de litere
Varianta scurta a pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconiozei este silicoza si este
definita de dexonline.ro drept o "boala pulmonara cronica profesionala care apare la
muncitorii din mine, din carierele de piatra, din industria metalurgica, din industria
porțelanului și a sticlei etc., in urma inhalarii prelungite a pulberilor de bioxid de
siliciu".
Iata TOP 5 al celor mai lungi cuvinte din limba romana:
PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANICONIOZA (44 de litere)
DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZA (36 de litere)
ENCEFALOMIELOPOLIRADICULONEVRITA (32 de litere)
GASTROPILORODUODENOJEJUNOSTOMIE (31 de litere)
DICLORDIFENILTRICLORMETILMETAN (30 de litere)
Sursa:miercuri, 13 noiembrie 2013
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Stimularea neuronilor cu ajutorul unui câmp magnetic a redus anxietatea și a
îmbunătățit raporturile sociale ale unor persoane bolnave de autism.
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Nouă speranță pentru persoanele cu autism

Pentru bolnavii care suferă de tulburări de spectru autist /TSA/, dezvoltarea de relații
sociale cu oamenii din jur este adesea problematică. Este deja cunoscut că, la
persoanele autiste, anumite regiuni ale creierului, respectiv cele legate de
comportamentele sociale, nu sunt destul de active. Recent, medici australieni au
publicat în revista Brain Stimulation rezultatele promițătoare ale unui studiu ce
demonstrează pentru prima dată efectele benefice ale stimulării transcraniene
magnetice la pacienți autiști.
Stimularea transcraniană magnetică repetată /rTMS/ constă în montarea pe capul
bolnavului a unei bobine ce emite un câmp magnetic. În timpul ședinței, impulsurile
magnetice, repetate de circa 1.500 de ori, cresc activitatea neuronilor. Punctul forte al
rTMS îl constituie caracterul său non-invaziv și efectele secundare slabe, limitate
adesea la dureri de cap trecătoare.
Cunoscută pentru beneficiile sale în stările depresive, rTMS rămâne puțin studiată în
cadrul autismului. ‘Nu suntem decât trei sau patru echipe în lume care lucrăm pe
acest subiect’, a confirmat Peter Enticott, autorul studiului australian. O situație care
nu-l miră pe Stephane Billard, psihiatru la EPSM Gourmelen de Quimper. ‘Autismul
este o patologie studiată mai ales de pedopsihiatrie. Pentru moment, rTSM nu poate fi
adaptată pe copii. Prin urmare, studiile pe acest subiect avansează încet’, declară
Billard pentru le Figaro. Cauza: lipsa de bobine adaptate creierului copiilor, cele
destinate adulților inducând stimulări prea profunde.
Oamenii de știință australieni au folosit o modalitate particulară de rTSM, care permite
o acțiune mai profundă. ‘Această tehnică a fost dezvoltată recent. Ea deschide noi
perspective, deoarece permite stimularea zonelor profunde ale creierului, care nu erau
accesibile înainte’, explică Stephane Billard.
Astfel, 28 de autiști adulți au primit stimuli într-o zonă specifică a lobului frontal, câte
15 minute în fiecare zi, timp de două săptămâni. Același procedeu a fost aplicat în
cazul unor voluntari sănătoși. Starea emoțională și cognitivă a participanților a fost
evaluată după o lună, cu ajutorul unui chestionar.
‘Am fost în mod agreabil surprinși de îmbunătățirile raportate de pacienți’, relatează
Peter Enticott. În timp ce voluntarii sănătoși nu au simțit niciun efect, pacienții autiști
au declarat că au avut mai puține probleme în relațiile lor sociale. De asemenea,
anxietatea lor s-a diminuat în mod semnificativ.
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În condițiile în care tulburările de comportamente sociale sunt asociate mai multor
maladii neurologice, studiul australian ar putea incita alte echipe să caute să exploreze
beneficiile rTSM. Promițătoare, tehnica ar urma încă să-și demonstreze eficiența,
înainte de a intra în arsenalul terapeutic al psihiatrilor. ‘Mai multe centre spitalicești
din Franța utilizează rTSM, însă exclusiv în cadru experimental’, precizează Stephane
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‘Acest studiu-pilot este foarte încurajator. Însă acum trebuie identificate mecanismele
responsabile de aceste ameliorări clinice și trebuie observat dacă ele persistă pe
termen mai lung’, precizează Stephane Billard. Cercetătorii australieni speră că noul
studiu, pe care ei l-au început deja, va aduce răspunsuri la aceste întrebări.

Billard. Pentru moment, tehnica nu a fost validată de Înalta Autoritate pentru
Sănătate din Franța /HAS/ și, prin urmare, nu poate deocamdată să fie prescrisă în
cotidian.
sursa: www.doctorulzilei.ro, 13 noiembrie 2013

GAUDEAMUS - Carte de învăţătură 2013
Ediţia 2013 a Târgului Internaţional GAUDEAMUS - Carte de învăţătură va
avea loc în perioada 20 – 24 noiembrie în Pavilionul Central Romexpo şi se va
desfăşura sub semnul a două numere “rotunde”:
- 85 de ani care au trecut de la prima transmisiune a Radio România (1
noiembrie 1928)
- 20 de ediţii la care ajunge Târgul Internaţional GAUDEAMUS în acest an.
Invitatul de onoare al ediţiei: Ţările Nordice - Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda
şi Islanda.
Cel mai important eveniment cultural de tip expoziţional din România Organizat de
Radio România – singurul post de radio din lume care şi-a asumat acest rol - Târgul
Internaţional GAUDEAMUS – Carte de Învăţătură este de foarte mulţi ani un reper,
atât pentru specialiştii din branşă cât şi pentru publicul larg.
Cu grijă pregătit şi cu nerăbdare aşteptat, cel mai important şi mai longeviv
eveniment expoziţional dedicat cărţii, din România, are un loc bine definit în
calendarul cultural şi în conştiinţa publicului, dovadă stând cei peste 100.000 de
vizitatori care îi trec pragul în fiecare an.
www.gaudeamus.ro/ro/international
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Gradinita Speciala Malteza celebreaza 20 de ani de existenta in
folosul copiilor cu dizabilitati neuromotorii severe din Cluj-Napoca.
Evenimentele care marcheaza celebrarea celor 20 de ani sunt
inaugurarea noului spatiu de joaca al Gradinitei Malteze, teatru de papusi, intalnirea
copiilor cu colegi de-ai lor din cadrul gradinitelor din invatamantul de masa, reuniunea
absolventilor gradinitei, carnavalul toamnei. Totodata, pe parcursul a patru zile, 12-15
noiembrie, intre orele 10.00 – 11.30 Gradinita Malteza isi deschide portile celor care
vor sa descopere acest univers al integrarii unor copii cu sanse reduse.
Marti, 12 noiembrie va avea loc deschiderea oficiala a zilelor de sarbatoare la care vor
participa reprezentanti ai autoritatilor locale, colaboratori ai Gradinitei Malteze,
sustinatori, prieteni. Un moment special in cadrul acestei saptamani aniversare este
vizita noului ambasador al Ordinului Suveran de Malta in Romania alaturi de sotia sa,
excelenta sa domnul Jakob Kripp, vineri, 15 noiembrie.
Gradinita Speciala Malteza este un proiect al Serviciului de Ajutor Maltez in Romania.
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Aniversarea de 20 de ani a Gradinitei Speciale Malteze centru de
zi pentru copii cu dizabilitati neuromotorii severe

In prezent, Gradinita gazduieste 20 de copii cu dizabilitati neuromotorii grave. Sunt
copii proveniti in majoritatea lor din medii dezavantajate socio-economic si care au
nevoie de o atentie specifica in primii ani de crestere.
Cu actiuni pe doua directii esentiale: educatie si recuperare, asigurand prin mediul
familial o atmosfera relaxanta si un confort psihic copiilor, specialistii Gradinitei
Malteze ofera beneficiarilor educatie speciala, kinetoterapie, logopedie, stimulare
multi-senzoriala si cognitiva, meloterapie, consiliere, pentru a le creste sansele de
recuperare si integrare in comunitate si pentru a putea preveni marginalizarea si
abandonul.
De la lansarea acestui proiect, 171 de copii au beneficiat de cele mai bune servicii de
recuperare intr-un cadrul familiar si foarte prietenos. In judetul Cluj, Gradinita
Speciala Malteza este singura institutie privata care functioneaza ca centru de zi
pentru copii cu dizabilitati severe, fiind acreditata de catre Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
Sursa: www.stiriong.ro, 12 nov 2013
Toti pentru unul, unul pentru toti!
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In memoriam Patrick Daunt, presedinte de onoare RENINCO
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Imi voi aminti de Patrick, pentru intelepciunea si cooperarea foarte buna pe timpul
petrecut impreuna, in Romania.
Ture Johnson, fost functionar UNESCO, a lucrat in Romania pentru
educatie speciala, in perioada 1990-1991.
L-am cunoscut pe Patrick Daunt cand lucram la Institutul de Educatie din Londra, la
inceputul anilor ’90. Era in procesul de initiere a unor proiecte privind cerintele
speciale si dizabilitatea in Romania, dupa schimbarea de regim care avusese loc. Am
fost incantat si onorat sa iau parte intr-o varietate de initiative cu Pat. Unele au fost
sponsorizate de UNICEF, altele din fondurile TEMPUS, cu sistemul de sprijin al UE. Pat
era un diplomat si un strateg, cu un ochi atent la tacticile care se potriveau, in
contexte politice adesea dificile. A avut in impact urias in Romania si mostenirea lui
traieste in RENINCO – organizatia de parinti si profesionisti pe care a sprijinit-o cu
multa grija. Era si amuzant sa lucrezi cu el. O sa-mi lipseasca…
Harry Daniels, Profesor, Educatie, Universitatea din Oxford – a lucrat cu
Patrick in Romania, prin UNICEF si TEMPUS, in anii ‘90…
Dumnezeu sa-l odihneasca, a fost un om deosebit si un mare prieten al Romaniei !
Cred ca ar trebui sa incepem inca din 1996, cu integrarea in comunitate a copiilor cu
CES la care a fost coautor, alaturi de Ionel Musu si Traian Vrasmas.
Doru Vlad Popovici, prof. univ.dr., Director department Psihopedagogie
speciala, Universitatea Bucuresti
Sincere condoleante familiei! A plecat in eternitate un om cu suflet mare, un prieten
pe care il vom regreta mult si nu il vom uita. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!
Francisc Simon, presedinte ONPHR, vicepresedinte CNDR
Sunt unul din privilegiatii care au avut ocazia de a lucra alaturi de Patrick Daunt.
Intalnirea cu domnia sa mi-a oferit privilegiul sa descopar un adevarat profesionist in
educatia pentru toti, dedicat cauzei tuturor copiilor si tinerilor. Era adeptul actiunilor
temeinic facute, bazate pe o argumentare stiintifica de exceptie. Ii port un respect
deosebit si regret pierderea majora suferita de militantii educatiei pentru toti, odata
cu trecerea in eternitate a omului de valoare Patrick Daunt.
Prof. Vasile Cismasu Cluj-Napoca, coordonator al proiectului pilot de
integrare scolara a copiilor cu CES din perioada 1993-1997, Cluj-Napoca.
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Acolo am cunoscut si alti colegi care aveau aceleasi preocupari ca si noi: cum sa
ajutam copiii cu dizabilitati sa devina membri activi ai comunitatii. Intre noi, un domn
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Imi este greu sa cred ca oameni ca el dispar dintre noi. Dumnezeu sa il odihneasca!
In amintirea ta, Patrick! Desi au trecut aproape 20 de ani, imi amintesc de parca ar fi
ieri. Prezenta la un Seminar RENINCO la Bucuresti, o echipa mica de la Centrul
“Primavara” din Resita. Ne aflam la inceput de drum si aveam multe indoieli, multe
intrebari dar si multe sperante.

modest care urmarea atent fiecare prezentare, intervenea scurt si punctual, aprecia
fiecare progres realizat de institutiile prezentatoare, oferea sugestii pertinente. Am
aflat ca se numea Patrick Daunt si era o personalitate in domeniu, caruia RENINCO ii
datora existenta.
Domnule Patrick Daunt, ai venit in Romania care pe atunci era ca o casa inchisa, ai
deschis usile si geamurile si ai lasat sa intre aer proaspat, curat si sanatos. Ideile pe
care
le-ai implementat aici au prins radacini si au contribuit la formarea unui sistem nou al
educatiei speciale.
Ne-ai onorat cu prezenta ta la seminarul RENINCO care a avut loc la Centrul
“Primavara” Resita, ne-ai incurajat si sustinut in demersul nostru privind incluziunea
copiilor cu cerinte educative speciale, ne-ai invatat cum sa modernizam sistemul de
educatie speciala astfel incit copiii cu dizabilitati sa aiba o calitate a vietii mai buna.
Ai disparut dintre noi dar vei ramine in amintirea noastra ca OMUL care a sprijinit
infiintarea primei Retele de informare privind integrarea copiilor cu cerinte
educationale speciale, a contribuit la dezvoltarea ei si a promovat-o la nivel
international, ca PRIETENUL care a fost alaturi de noi in toate situatiile dificile,
inerente schimbarii, ca MENTORUL care ne-ai indrumat pasii. Iti multumim.
In numele CSEI “Primavara” Resita
Consemneaza
Director, Psiholog Boici Gherghina
A fost o mare onoare sa te cunosc si sa lucrez sub indrumarea ta. Te consider un
MAESTRU al meu, in viata profesionala. Stiu ca de acolo, dintre stele, ma vei ocroti
mereu.
Multumesc de mii de ori!
Profesoara Maria Lita, coordonator al proiectului pilot de
integrare scolara a copiilor cu CES, din perioada 1993-1997, Timisoara
A fost si ramine un model….
O zi de toamna. Cad frunze aurii, adesea se intuneca cerul, pasarelele pleaca rind pe
rind, vintul si ploaia rece bat la usa. In aceasta atmosfera apasatoare am aflat ca
domnul PATRICK DAUNT s-a retras discret si modest din aceasta viata zbuciumata,
adesea incerta, pentru sperantele noastre.
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L-am cunoscut in anul 1995 si, desi eram si eu un om cu multa experienta
profesionala, marturisesc ca viziunea lui despre copii – educatie - scoala avea sa
devina pentru mine o adevarata tema de cercetare.
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Dumnezeu sa-l odihneasca in liniste si pace !
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Dinamic, entuziast, optimist, adevarat tezaur de valori morale domnul PATRICK
DAUNT stia mai bine decit oricine sa comunice, sa asculte, sa retina, sa transmita si
sa ne motiveze pentru fapte bune.
Sustinator si promotor al principiului “valorii egale pentru toti copiii”, domnul
PATRICK DAUNT ne-a indemnat sa fim parteneri in cadrul procesului complex de
schimbare a modului in care se realizeaza educatia pentru copiii cu nevoi speciale. A
explicat si a promovat dreptul copiilor de a fi educati in aceeasi scoala, o “Scoala
pentru Toti”. Ne-a incurajat sa ne implicam activ in procesul de schimbare a
societatii romanesti, de democratizare a educatiei si sa promovam valorile necesare
acestei schimbari la locul nostru de munca, in familie, in comunitatea din care facem
parte. In acest sens ne-a sprijinit sa infiintam asociatia RENINCO-ROMANIA care are
drept slogan “Toti pentru unul si unul pentru toti”. Atestata juridic din anul 1998
asociatia il are pe domnul PATRICK DAUNT presedinte de onoare si este un partener
activ in procesul de reforma a educatiei romanesti.
Analizand cu delicatete structurile vulnerabile ale copiilor ne-a fost alaturi in
elaborarea, modernizarea, aplicarea si evaluarea unor programe de sprijin si asistenta
educationala, psihologica sau sociala in scoli si institutii de profil din comunitate.
Forta, gandul bun in momente de cumpana, gandirea pozitiva si comportamentul
empatic in orice situatie au facut din domnul PATRICK DAUNT un model profesional si
moral pentru mine. Am inteles ca:
- fiecare dintre noi este potential capabil de a face fapte bune;
- toti putem fi folositori in anumite momente si contexte, chiar daca uneori ne
indoim de acest lucru;
- orice bariera poate fi depasita cu rabdare, tact si perseverenta;
- orice esec partial se poate constitui intr-o oportunitate pentru a nu abandona
ideea sau actiunea;
- orice succes este doar o treapta dintr-o scara, etc.
Poate nu am indraznit sa-i marturisesc domnului PATRICK DAUNT ca l-am considerat
un prieten adevarat. Acum, dupa ce sufletul sau s-a inaltat spre cele sfinte, cu
emotie si respect imi iau ramas bun spunandu-i ADIO BUN PRIETEN si MULTUMESC
PENTRU TOT CE A FOST !
Profesoara Zenaida Andronic – membru fondator, RENINCO-ROMANIA.
Amintiri......
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Atunci mi-a fost prezentat un domn deosebit care s-a recomandat cu multa modestie:
Ma numesc Patrick Daunt si sunt prof. universitar la fac. de psihopedagogie din
Cambridge. Intre noi s-a creat de la inceput o empatie si apoi timp de 20 de ani am
colaborat excelent.
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Era in anul 1992, in invatamantul special se dorea o schimbare o noua reforma. La
acea vreme noi stiam foarte putine despre integrare, incluziune, accesibilitati,
recuperare, etc.

De la Patrick am aflat tot ce era necesar pentru a putea sa ne luptam si in Romania
pentru recunoasterea copiilor cu dizabilitati neuromotorii, legislatie, experienta ONG si
manage- mentulin conducere etc.
Si dupa ce el nu a mai putut veni in Romania am ramas in legatura prin
corespondenta. Ii raman recunoscatoare pentru totdeauna pentru tot ce am invatat de
la el.
Sa-l odihneasca bunul Dumnezeu in pace!
Prof.psihopedagog pensionar
Pres. APAHM Cluj Doina Tudorica
L-am cunoscut pe Patrick Daunt in luna noiembrie 1991, ca pe unul dintre vorbitorii in
plen la seminarul national „Educatie si Handicap”, organizat de autoritatile centrale
responsabile atunci pentru invatamantul special, cu sprijinul UNICEF si consultanta de
la UNESCO (domnul Ture Johnson). M-a impresionat de la inceput prin intelepciunea si
echilibrul sau, in toate contributiile la acel seminar „spargator de gheata” in Romania.
In anii urmatori am lucrat impreuna la mai multe proiecte, asa cum autorii lucrarii
„Cartea Alba RENINCO”, 1999, sub coordonarea regretatului profesor Ionel Musu
(presedinte RENINCO in perioada iulie 1998 - mai 2000) au surprins foarte bine:
- Proiectele pilot de integrare scolara si sociala a copiilor cu CES de la Timisoara
si Cluj-Napoca (1993-1997);
- Reteaua RENINCO (devenita din anul 1998 Asociatia RENINCO Romania – cu
presedinte de onoare domnul Patrick Daunt);
- Initierea proiectelor TEMPUS pentru educatia integrata, elaborate si puse in
lucru de universitatile din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara, in
colaborare cu cele din Birmingham, Copenhaga, Malaga si Bologna.
Am lucrat si publicat (in 1996) impreuna cu domnii Patrick Daunt si Ionel Musu
lucrarea „Integrarea in comunitate a copiilor cu cerinte educationale speciale”.
Ideile sale erau pline de o rara si extrem de valoroasa combinatie de intelepciune,
activism si umanitate. Ele au prins viata la noi si pentru ca Patrick avea o maniera
foarte eleganta, prietenoasa si convingatoare de a-si expune argumentele – bazate si
pe o experienta substantiala, legata direct de dizabililitati si educatia cerintelor
speciale, dobandita la Comunitatea Europeana (Bruxelles), in anii ‘80…
Patrick inspira respect si admiratie poate si pentru ca arata el insusi aceleasi atitudini,
fata de oamenii cu care lucra. Avea un mod special de a valoriza oamenii de la noi,
atat la Bucuresti cat si in numeroasele locuri din tara, strabatute impreuna…

Reforma educatiei speciale, mai ales prin Legea nr.84/1995 (Legea
Invatamantului), care introducea pentru prima data si posibilitatea educatiei
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Apreciez ca fara prezenta lui Patrick in Romania acelor ani nu ar fi fost posibile:
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Ii placea mult si natura noastra, dealurile, muntii, apele, plantele, florile…A fost foarte
uimit, undeva intre Cluj si Timisoara, intr-o zi de mai, sa vada “Masura oilor”…

-

integrate – in scoli generale - pentru copiii cu dizabilitati si respectiv prin
Statutul personalului didactic (1997) care a introdus functia noua de profesor si
de invatator itinerant (experimentata la Timisoara si Cluj-Napoca)...
Aparitia si functionarea Retelei RENINCO – devenita apoi Asociatia RENINCO
Romania – binecunoscuta azi in Romania si chiar in Europa...

Colaborarea cu Patrick a constituit pentru mine o deosebita onoare, o incantare si un
privilegiu, din care am invatat enorm, atat profesional cat si cultural, in contextul
revenirii noastre (culturale si politice) in Europa, in perioada ‚romantica’ a anilor ‚90...
A fost pentru mine un adevarat mentor profesional.
Draga Patrick,
Iti multumesc din suflet pentru tot ceea ce ai facut in Romania si pentru Romania,
pentru mine, ca ocazii oferite de dezvoltare personala. Vei ramane in amintirea mea
pana la sfarsitul vietii.
Conf.univ.dr Traian Vrasmas, membru (si presedinte) fondator, RENINCO
Adio bun prieten si mentor!
Iti multumesc pentru increderea pe care ai avut-o cand ai devenit presedinte de
onoare al RENINCO. Iti multumesc pentru prietenia pe care mi-ai demonstrat-o si
pentru deschiderea de a mă sprijini - in ideile si proiectele noastre.
Iti multumesc ca m-ai incurajat in visele mele pentru a face viata si educatia copiilor
din tara mea, mai buna si mai adecvata. Pentru ei toti....iti multumesc.
Vei ramane mereu in inima mea ca un mentor, un prieten si modelul pe care nu il voi
uita si il voi purta cu drag permanent, alaturi de mine si...cand imi va fi greu imi voi
aminti incurajarile tale.
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Dumnezeu sa-L Odihneasca!
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Prof.univ.dr. Ecaterina Vrasmas, presedinte RENINCO

