Asociatia RENINCO ROMANIA
Reteaua Nationala de Informare si Cooperare
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor
cu cerinte educative speciale
info saptamana 25 noiembrie – 1 decembrie 2013 –

Cuprins:
25 noiembrie – Sf. Mare Mc. Ecaterina
30 noiembrie – Sf. Ap. Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei
1 Decembrie – Ziua națională a României
Ziua Porţilor Deschise la Parlament, pe 1 Decembrie
1 Decembrie – Ziua mondială de combatere a SIDA
Minunile din "Atelierul de pânză"
Un instrument muzical inventat de Leonardo Da Vinci, construit
pentru prima oară
SELMA LAGERLOF, celebrată de Google Doodle
A uimit o ţară întreagă la BACALAUREAT 2013. Acum este respins din
nou de sistemul de învăţământ
Catacombele creştine din Roma, redeschise după restaurare, pot fi
"vizitate" online
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1918: Transilvania se unește cu Regatul României, format din principatele unite ale
Moldovei și Țării Românești.
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1 Decembrie – Ziua națională a României

1990: La Alba Iulia a avut loc ședința solemnă a Parlamentului României consacrată
sărbătoririi zilei de 1 Decembrie. Aceasta devine pentru prima dată Ziua Națională a
României.
Ziua națională a României a fost între 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, între 19481989 ziua de 23 august. Prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată de
președintele Ion Iliescu și publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua
de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România.
Sursa: ro.wikipedia.org/wiki/1_decembrie

Ziua Porţilor Deschise la Parlament, pe 1 Decembrie

Camera Deputaţilor va organiza pe 1 Decembrie "Ziua Porţilor Deschise" la Palatul
Parlamentului, cu acest prilej urmând să fie împodobiţi doi brazi de Crăciun şi să fie
lansat un foc de artificii. Acţiunea se va desfăşura între orele 10.00 şi 18.00.
Sursa:Curierul national, 18 nov 2013
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Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA este celebrată în fiecare an la 1
decembrie, începând din 1988, pentru a marca lupta împotriva acestei pandemii. În
întreaga lume au loc evenimente menite să crească gradul de conştientizare în rândul
populaţiei, în special a tinerilor, în ceea ce priveşte riscul de infecţie cu virusul HIV. De
asemenea, în această zi oamenii de pretutindeni participă la manifestaţii de
solidaritate cu cei bolnavi şi îi comemorează pe cei care şi-au pierdut viaţa.
Ziua mondială de combatere a SIDA a fost prima dată concepută în luna august 1987
de catre James W. Bunn și Thomas Netter, doi ofițeri de informare publică pentru
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1 decembrie - Ziua mondială de combatere a SIDA

Programul Global pentru SIDA de la Organizația Mondială a Sănătății de la Geneva,
Elveția.
ro.wikipedia.org/.../Ziua_mondială_de_combatere_a_...

Sf. Ap. Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei

Sf Andrei, pictura El Greco
Sfantul Andrei - Ocrotitorul Romaniei
Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat in anul 1995 ca sarbatoarea
Sfantului Andrei sa fie insemnata cu cruce rosie in calendarul bisericesc, iar in anul
1997 Sfantul Andrei a fost proclamat "Ocrotitorul Romaniei". Ziua de 30 noiembrie a
fost declarata sarbatoare bisericeasca nationala.
Pestera Sfantului Andrei
Pestera in care se crede ca a vietuit Sfantul Apostol Andrei, cat timp a propovaduit pe
teritoriul romanesc, se afla la aproximativ 4 km sud-est de localitatea Ion Corvin,
judetul Constanta. In actuala biserica din pestera, in pronaos, intr-o nisa, se afla un
fel de pat, scobit initial in piatra, despre care traditia spune ca pe el se odihnea
apostolul Andrei. In vara anului 1944, Pestera transformata in biserica a fost sfintita
de catre Episcopul Tomisului, Chesarie Paunescu. La scurt timp dupa aceasta, trupele
rusesti invadatoare au distrus-o. Abia dupa 1990, prin ravna cuviosului monah
Nicodim Dinca, biserica a fost refacuta si redata cultului. Astazi, mii de credinciosi vin
aici pentru a se ruga pe locul unde a trait Apostolul Andrei.
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La multi ani celor ce poarta numele Sfantului Apostol Andrei !
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Sursa: www.crestinortodox.ro/.../sfantul...andrei/sfantul-andr..., autor Adrian Cocosila

25 noiembrie – Sf. Mare Mc. Ecaterina

La multi ani celor cu acest nume !
Minunile din "Atelierul de pânză"
Ghiozdane din bumbac, sacoşe prietenoase cu mediul, veste de grădină, dar şi
produse unicat sunt confecţionate cu grijă într-un mic atelier din Bucureşti de
persoane cu handicap care luptă să supravieţuiască.

Povestea atelierului bucureştean din strada Colţei, colţ cu Sarmizegetusa, a început în
2009 când Asociaţia pentru o Dezvoltare Durabilă ViitorPlus şi-a pus în gând să
găsească ceva de lucru pentru persoanele cu handicap. Aşa a luat naştere "Atelierul
de pânză", un proiect pilot care avea ca principală activitate confecţionarea de sacoşe
din bumbac netratat, neînălbit şi nevopsit.
În timp, oferta de produse s-a diversificat. "Am ajuns acum să confecţionăm pe lângă
sacoşe şi ghiozdane, veste de grădină, şorţuri de bucătărie, semne de carte",
povesteşte Andreea Pandelescu, managerul acestui proiect.
Atelierul are statut de unitate protejată în care lucrează patru croitorese, persoane cu
handicap. Alte patru muncesc de acasă pe maşini de cusut primite în cadrul
proiectului. "Toate produsele noastre pot fi personalizate. Am avut până acum drept
clienţi companii care ne-au dat comenzi atunci când au avut evenimente interne cu
angajaţii sau au vrut să promoveze un anumit produs. Avem însă şi graficieni
voluntari care ne creează produsele pe care le vindem apoi la târguri şi expoziţii", mai
spune Andreea Pandelescu.
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http://www.evz.ro/detalii/stiri/minunile-din-atelierul-de-panza- autor Daniela Șerb
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Cea mai simplă sacoşă din pânză costă 12,8 lei. Dacă este ceva mai mare, are
buzunare şi o croială mai complicată preţul creşte la 21 de lei. O traistă imprimată cu
motive tradiţionale ajunge la 23 de lei. O vestă de grădină are preţul de 30 de lei, iar
un şorţ de bucătărie 27 de lei. "Cei care doresc să ne cunoască şi să ne cumpere
produsele o pot face pe site-ul nostru www.atelieruldepanza.ro", invită managerul.
Din resturile de pânză croitoresele atelierului realizează produse unicat: săculeţe
pentru bijuterii, penare, genţi mai elegante, feţe de pernă. "Depinde ce ne inspiră
bucata de material", conchide Andreea Pandelescu.
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Un instrument muzical inventat de Leonardo Da Vinci, construit pentru
prima oară
Pe paginile vestitului caiet al lui Leonardo da Vinci, scris în secolul al XV-lea, pe lângă
schiţe ale maşinilor zburătoare, paraşutelor, costumelor de scufundat şi alte
dispozitive asemănătoare s-a numărat şi o idee curioasă a unui instrument muzical
care părea să fie un hibrid între un clavecin şi un violoncel. Geniul italian numea acest
instrument „viola organista”.

Acest instrument combina sunetul scos prin apăsarea clapelor cu sunetul susţinut al
unui instrument cu coarde. Însă, pe cât de ingenioasă pare ideea, ea s-a numărat
printre invenţiile lui Da Vinci care nu au apucat să fie puse în practică. După aproape
100 de ani de cât Da Vinci a creat schiţa, un organist din Nuremberg construieşte
primul instrument cu clape şi coarde. Mulţi alţi specialişti vor încerca mai apoi să dea
naştere instrumentului imaginat de Da Vinci, unii având mai mult succes, alţi mai
puţin în realizarea proiectului.

Page

Spre deosebire de pian, noul instrument nu dispune de ciocănele acoperite cu pâslă.
În schimb, în interiorul său se găsesc rotiţe învelite în păr de cal, precum un arcuş.
Pentru a le activa, Zubrzycki apasă pe o pedală de sub clape, care este conectată la
un arbore cotit.
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Acum, după aproximativ 5.000 de ore de muncă depuse de-a lungul a trei ani şi o
investiţie de 10.000 de dolari, pianistul polonez Slawomir Zubrzycki a prezentat
propria lui versiunea de viola organista. Nu numai că noul instrument este superb, dar
el este complet funcţional aşa cum a demonstrat chiar Zubrzycki de curând, în
timpul Royal Krakow Piano Festival.

Sursa:http://www.realitatea.net/un-instrument-muzical-inventat-de-leonardo-da-vinciconstruit-pentru-prima-oara-cum-suna

SELMA LAGERLOF, celebrată de Google Doodle
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SELMA LAGERLOF (20 noiembrie 1958 - 16 martie 1940) a fost o scriitoare suedeză,
prima femeie care a primit Premiul Nobel pentru Literatură (1909) și prima femeie
membră a Academiei Suedeze (1914), potrivit Wikipedia.org. Pentru deosebitele ei
merite, Selma Lagerlof a primit titlul de Doctor Honoris Causa.
SELMA LAGERLOF s-a născut în Mårbacka (Värmland) la 20 noiembrie 1858, în familia
unui locotenent. Bunica sa după tată era o adevărată comoară de legende și cântece
populare. Conacul părintesc din Mårbacka apare în toate amintirile ei din copilărie ale
scriitoarei SELMA LAGERLOF. Când Selma Lagerlof avea trei ani, s-a trezit într-o
dimineață cu un picior paralizat, de care nu s-a vindecat complet niciodată. Din acest
motiv, Selma Lagerlof nu a frecventat cursurile unei școli, ci a învățat acasă. De mică
a citit mult, cărți de aventuri pline de fantezie, O mie și una de nopți, cărțile lui Walter
Scott, povestirile lui Andersen. Încă de la 15 ani, a început să scrie versuri și și-a
propus să devină scriitoare.
În opera scriitoarei Selma Lagerlof predomină povestirea, legenda. Din motive
didactice, scrie o carte de lecturi geografice despre Suedia, plină de amintiri istorice și
de excelente descrieri ale pământului suedez. Micii sau marii cititori ai acestei cărți,
nici nu-și imaginează că a fost scrisă pentru școala elementară. Cartea a fost tradusă
în foarte multe limbi și este cea mai cunoscută lucrare a autoarei: Nils Holgersson
underbara resa genom Sverige = Minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia,
1907.
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În 1939, Selma Lagerlof a salvat-o de la exterminarea de către regimul nazist pe
scriitoarea germană Nelly Sachs, care s-a refugiat la Stockholm. Selma Lagerlof a
decedat în 1940.
SELMA LAGERLOF și "Minunata călătorie a lui Nils Holgersson"
Romanul "Minunata călătorie a lui Nils Holgersson" al scriitoarei SELMA LAGERLOF a
fost publicat în două părți, în anii 1906 și 1907. Contextul în urma căruia a fost
publicat romanul a fost o directivă a Asociației Naționale a Profesorilor în care se
propunea scrierea unei cărți pentru școlile publice.
Cartea este despre un tânăr băiat, Nils Holgersson, ale cărui "plăceri ieftine erau să
mănânce și să doarmă, și după astea îi plăcea cel mai mult să facă pozne". Îi face
mare plăcere să rănească animalele din ogradă. Micșorat de un pitic răzbunător, Nils
Holgersson este nevoit să fugă de animalele din ogradă prinzându-se de gâtul unei
gâște domestice care s-a alăturat unui stol de gâște sălbatice.
Gâștele sălbatice, care nu sunt deloc mulțumite de faptul că un băiat și gâscă
domestică li s-au alăturat, îi conduc pe cei doi într-o călătorie aventuroasă prin
provinciile Suediei, observând în drumul lor caracteristicile naturale și resursele
economice. De asemenea personajele și întamplările pe care le întalnește îl
transformă într-un bărbat: gâsca domestica trebuie să demonstreze capacitatea de a
zbura asemeni experimentatelor gâște sălbatice și Nils trebuie să le demonstreze
gaștelor că le va fi un companion folositor, în ciuda îndoielilor. De-a lungul călătoriei,
Nils descoperă că dacă demonstrează că s-a schimbat în bine, piticul este dispus să-l
readucă la dimensiunile inițiale.
Cartea "Minunata călătorie a lui Nils Holgersson" a fost ulterior transpusă într-un
îndrăgit serial de televiziune.
www.wikipedia.org
http://www.realitatea.net/selma-lagerlof-selma-lagerlof

A uimit o ţară întreagă la BACALAUREAT 2013. Acum este respins
din nou de sistemul de învăţământ
Noul început de an şcolar părea promiţător pentru Mihai Moceanu, băiatul cu
sindromul Down care a reuşit să uimească o ţară întreagă prin performanţele de la
bacalaureatul din vară. Acum însă s-a lovit de un nou obstacol.
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"Am plans, m-am suparat. Iar m-au dat afara, iar nu sunt bun de nimic", spune Mihai,
dupa ce a renuntat sa mai participe la cursurile scolii postliceale. L-am gasit
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Mihai s-a lovit din nou de un alt obstacol.
În vară, Mihai reusea sa faca ceea ce alti 1.400 de elevi din Cluj, desi sunt sanatosi
tun, nu au fost in stare: sa treaca "examenul maturitatii” – si nu oricum, ci cu media
generala 7. In toamna, Scoala Postliceala Christiana a acceptat sa-l primeasca printre
elevii sa, iar tanarul studia sa ajunga asistent medical. Dupa doar cateva saptamani,
insa, Mihai a fost nevoit sa renunte, din nou, la scoala. S-a lovit de incapatanarea
unor profesori care nu vad in el decat o pierdere de timp, spune mama copilului,
scrie ziardecluj.ro.

pregatindu-se sa mearga la cursurile se inot, una dintre putinele activitati care ii
permit sa socializeze, in continuare, cu oamenii “normali”.
Dupa doar doua saptamani de la inceperea scolii, profesorii de la Christiana au decis
ca el nu se integreaza, ca nu face fata cerintelor, lucru pe care i l-au comunicat si
mamei lui, Maria.
Citeşte tot pe ziardecluj.ro.
http://www.realitatea.net/a-uimit-o-tara-intreaga-la-bacalaureat-2013-acum-este-respins-dinnou-de-sistemul-de-invatamant, 20 noiembrie 2013

Catacombele creştine din Roma, redeschise după restaurare, pot
fi "vizitate" online
Catacombele din Priscilla - monument supranumit "regina catacombelor" din Roma
creştină primitivă - au fost redeschise in 19 noiembrie, după cinci ani de restaurare, şi
pot fi "vizitate" cu ajutorul unei aplicaţii pe internet, informează AFP.

Cardinalul Gianfranco Ravasi, "ministrul" Culturii de la Vatican şi preşedinte al
Comisiei pontificale de arheologie sacrală (PCAS), a prezentat în faţa a numeroşi
jurnalişti şi invitaţi, marţi, acest eveniment, considerat cel mai important al anului
2013 din punct de vedere arheologic în Cetatea Eternă.
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Graţie unei restaurări minuţioase, cu raze laser, o serie de fresce religioase, în trecut
înnegrite de trecerea timpului, au fost curăţate şi scoase din uitare, în centrul

8

Evenimentul reprezintă şi o premieră inedită, care marchează o alianţă între istorie şi
tehnologie, între Antichitatea creştină şi internet: graţie hărţilor Google Maps
utilizatorii au de acum înainte posibilitatea de a se plimba virtual, în unghiuri de 360
de grade, într-o parte a acestor subterane, denumite de cardinalul italian "regina
catacombelor", o necropolă care se întinde pe mai mulţi kilometri. PCAS a semnat
pentru acest proiect un acord cu grupul Google.

catacombelor. Astfel, pereţii unei camere mortuare şi-au regăsit culorile vii de
altădată, dezvăluind marea fineţe mistică a personajelor care sunt pictate:
Cubiculumul lui Lazăr, din secolul al IV-lea e.n., este unul dintre cele mai emoţionante
vestigii din acest labirint subteran.
"În acea frescă poate fi văzut Lazăr, luat de mână de Hristos, un Hristos cu un chip
luminos", a subliniat cardinalul Gianfranco Ravasi, care este şi un renumit expert în
Biblie.
La marginea uriaşului Villa Ada, unul dintre marile parcuri din Roma, un nou muzeu
expune circa 700 de fragmente de sarcofage fin sculptate, în care se amestecă vestigii
de morminte păgâne şi creştine. "Este un gest simbolic, ca în zilele noastre să
coborâm în aceste subsoluri ca nişte pelerini, pentru că acolo se află rădăcinile
noastre", a spus cardinalul italian.
"Catacombele exercită o mare fascinaţie, ele sunt semnale vii şi palpitante ale primilor
creştini, ale vieţii lor cotidiene". Catacombele din Priscilla, cu bazilica restaurată în
care este înmormântat papa Silvestru (314 e.n. - 335 e.n.), sunt considerate cele mai
interesante catacombe din Roma primilor creştini.
Catacombele reprezintă o mărturie a vieţii şi credinţei creştinilor persecutaţi la Roma
în timpul primelor secole după Hristos.
http://www.realitatea.net/catacombele-crestine-din-roma-redeschise-dupa-restaurare-pot-fivizitate

La Multi Ani!, putere si multa sanatate de ziua numelui, doamnei profesoare
Ecaterina Vrasmas, presedinte RENINCO!
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Toti pentru unul, unul pentru toti!
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