Asociatia RENINCO ROMANIA
Reteaua Nationala de Informare si Cooperare
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor
cu cerinte educative speciale
- info saptamana 11 - 17 martie 2013 –

Cuprins:
 Cu o carte schimba o viata – campanie World Vision Romania;
 Program de finanțare pentru școlile clujene;
 Vanatoarea de comori urbane - Asociația pentru Educație, Formare Profesională și
Leadership;
 Patrula de reciclare RoRec;
 Fondul ONG - 30.000.000 Euro pentru organizatiile neguvernamentale din Romania;
 Un concept inovator de vacanta pentru copii;
 Noul program de burse pentru anul scolar 2013-2014 - Scoala Americana
Internationala din Bucuresti;
 Incluziunea scolara a copiilor cu cerinte educationale speciale. Aspiratii si realitati titlu RENINCO
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World Vision Romania continua eforturile de facilitare a accesului la educatie
pentru copiii din mediile rurale defavorizate, prin lansarea campaniei „Cu o
carte schimba o viata”. Campania se va derula in intervalul 4 martie – 31
mai 2013 si are ca principal obiectiv dotarea bibliotecilor din 53 de comunitati rurale cu cel
putin 15 000 de carti, reprezentand literatura beletristica, enciclopedii si lucrari de specialitate.
Demersul World Vision Romania poate fi sustinut atat prin donatii financiare pe site-ul
organizatiei, in sectiunea dedicata campaniei - www.worldvision.ro/cartipentrucopii, cat si
prin donatii de carti in librariile partenere din Bucuresti - libraria Carturesti (Verona, Muzeul
Taranului Roman, AFI Palace Cotroceni), libraria Mihai Eminescu din Piata Universitatii si
libraria Bastiliei din Piata Romana. Cartile colectate in campanie, dar si cele achizitionate cu
ajutorul donatiilor on-line vor completa bibliotecile a 53 de scoli din judetele in care World
Vision Romania deruleaza activitati si proiecte – Iasi, Vaslui, Ialomita, Valcea, Dolj, Cluj si
Constanta, astfel incat peste 15.000 de copii vor avea posibilitatea de a cunoaste beneficiile
lecturii.
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World Vision Romania lanseaza campania sociala „Cu o carte schimba o viata”

Conform studiilor derulate de organizatie, accesul la lectura al elevilor din mediul rural este
scazut, aceasta situatie fiind cauzata si de faptul ca, la sate, sansele de a avea o biblioteca,
chiar si scolara, sunt foarte mici. Potrivit datelor Ministerului Educatiei, in 2010 doar un sfert
din unitatile scolare din Romania erau dotate cu o biblioteca. Acest aspect este cu atat mai
ingrijorator, cu cat accesul la lectura are un efect major asupra dezvoltarii intelectuale a
elevilor. Spre exemplu, un studiu derulat de sociologii americani, pe parcursul a 20 de ani, in
27 de tari, arata ca un copil care a crescut intr-o casa cu o biblioteca de 500 de carti ajunge sa
aiba un nivel de educatie similar cu acela pe care l-ar fi dobandit daca ar fi avut parinti cu
educatie universitara.
„Din pacate, in multe dintre satele din Romania, accesul copiilor la lectura este foarte scazut.
Bibliotecile din cadrul institutiilor de invatamant din mediul rural sunt, de cele mai multe ori,
slab dotate, iar lipsa resurselor materiale impiedica familiile copiilor sa le cumpere acestora
macar cartile scolare. De aceea, am decis sa continuam eforturile de facilitare a accesului la
lectura si lansam un apel catre toti cei care vad mesajul nostru sa doneze pe site-ul fundatiei
in sectiunea dedicata campaniei - Cu o carte schimba o viata”, a declarat Adela Fundulea,
Marketing Manager World Vision Romania.
Initiativa „Cu o carte schimba o viata” vine ca o continuare a campaniei „O carte pentru un
copil, o sansa pentru mai departe” derulata de organizatie in parteneriat cu UPS Romania in
intervalul noiembrie 2012 – ianuarie 2013, prin care 3000 de elevi din mediul rural au
beneficiat de carti.
Totodata, campania „Cu o carte schimba o viata” face parte din suita de actiuni prin care
World Vision Romania faciliteaza accesul copiilor la educatie formala si informala si reduce
rata abandonul scolar. Prezenta fundatiei in comunitati pe o perioada de lunga durata ofera
sanse copiilor la o viata mai buna prin programe de dezvoltare comunitara durabila.
Sursa – www.stiriong.ro, 6 martie 2013
”Collegium. Excelență în Educație” 2013 - Program de finanțare pentru școlile clujene
Fundația Comunitară Cluj lansează cea de-a treia ediție a programului de finanțare
“Collegium. Excelență în Educație”, susținut de compania Electrogrup. Prin proiect se
încurajează introducerea de mijloace moderne de predare în instituțiile de învățământ din
Cluj-Napoca, care vor primi granturi de până la 7.500 lei pentru un proiect.
Aplicațiile pot fi depuse începând din data de 4 martie 2013, până joi, 4 aprilie 2013, fiind
necesară
completarea
formularului
disponibil
pe
pagina
programului,
http://collegium.fundatiacomunitaracluj.ro/.
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Proiectele care vor primi finanțare vor fi implementate în perioada mai – septembrie 2013.
Sursa: www.stiriong.ro, 6 martie 2013
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Ajuns la cea de-a treia ediție, programul va finanța implementarea de soluții tehnice care
contribuie la modernizarea procesului de predare și învățare. Printre altele, acesta va acoperi
achiziția de table interactive, videoproiectoare și calculatoare, dar și de softuri educative,
materiale și echipamente.

Vanatoarea de comori - Asociația pentru Educație, Formare Profesională și
Leadership
Educaţia urbană în şcolile de masă este una dintre soluţiile importante de cunoaştere,
păstrare şi dezvoltare a patrimoniului cultural al Bucureştilor.
Propunem în cele ce urmează o modalitate concretă prin care copiii şi adolescenţii noştri să
ia contact cu valorile Capitalei, să simtă plăcerea descoperirii unui alt oraş, dincolo de toate
neajunsurile societăţii de consum contemporane, să păstreze peste timp această plăcere şi să
o poată regăsi şi mai târziu, în perioada adultă de viitor cetăţean al oraşului. Este vorba de
jocul de vânătoare de comori urbane, cu toate variantele lui dezvoltate până acum: Treasure
Hunt, Scavanger Hunt sau Urban Quest, City Chase, Urban Challenge, Amazing Race.
Obiective specifice:
• Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă
• Cuprinderea elevilor într-o formă de educaţie extracuriculară
• Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu instituţii de acelaşi profil şi cu principalii
factori locali educativi
• Creşterea atractivităţii învăţării prin descoperire
• Promovarea valorilor comunităţii locale
Jocurile de tipul vânători de comori, mai ales acelea care presupun formatul de echipă, care
se desfăşoară într-un spaţiu public, sunt exerciţii amuzante de lucru cu ceilalţi, de
conştientizare a mediului înconjurător. Prin intermediul lor copiii pot afla lucruri noi despre
ei, despre prieteni şi coechipieri, îşi dezvoltă capacitatea de a vedea şi observa lucruri pe
lângă care în mod normal treci indiferent în vieţile noastre aglomerate.
Deoarece există o varietate de provocări, iar echipa este formată din personalităţi diferite,
vânătoarea de comori poate fi un excelent mod de construcţie a echipei. Lucrând împreună şi
discutând fiecare indiciu se permite echipelor rezolvări mai eficiente. O parte a experienţei
de învăţare este despre membrii echipei tale, o altă parte este despre povestea oraşului şi, în
final, fiecare dintre noi pot învăța despre noi înşine -probabil adevărata comoară descoperită.
Vânătoarea de comori în Parcul Carol
Elevii vor fi împărţiţi în grupe de 3-4 şi primesc în plic o serie de sarcini care presupun
atingerea unor obiective specifice parcului: Arenele Romane, Mausoleul, Monumentul
Eroului Necunoscut, Observatorul Astronomic, Biserica Cuţitul de Argint, Muzeul Naţional
Tehnic Dimitrie Leonida.
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Elevii sunt stimulaţi să observe cu atenţie detalii legate de informaţiile de pe monumentul,
tipul de construcţie, amplasament, panoramă, culori, efect, natură etc. În urma realizării
sarcinilor, copiii primesc indicii care, în final, îi conduc către descoperirea comorii.
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De pildă, elevii au de observat din câte arce e format mausoleul, dar și de discutat cu soldații
aflați la paza Monumentului Eroului Necunoscut pentru a afla numele regimentului din care
fac parte. Au de numărat copacii de pe insula de la Podul lui Gogu Constantinescu și de
stabilit la ce interval orar bate ceasul de la Fântâna cu Zodiac.
Fiecare sarcină greșită este penalizată cu o întârziere de 10 minute de predare a indiciilor
care conduceau la comoară. Câștigătorii, dar și participanții primesc diplome si premii
speciale. De asemenea, profesorii însoțitori.
Proiectul vânătorii de comori din Parcul Carol a fost conceput pentru săptămâna 1-5 aprilie
"Să ştii mai multe, să fii mai bun! „ din cadrul școlilor generale, însă se pot realiza
evenimente şi pentru alte perioade ale anului, în funcţie de disponibilitatea şcolilor sau a
copiilor.
Ca şi preferinţă se va alege una dintre zilele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică pentru
punerea în joc a vânătorii. Programarea este necesară cu minim 2 săptămâni înainte de
realizarea evenimentului. Durata maximă a unui joc este de 2-3 ore (dacă jocul începe la ora
prânzului, finalul acestuia va fi înainte de ora 16 din ziua respectivă).
Participanții eligibili pentru această variantă de vânătoare de comori urbane sunt copiii
claselor a III-a până la clasa a VI-a din şcoala generală. Modelul acestui joc a fost construit
special pentru această grupă de vârstă, fiind mult prea complex pentru cei aflați sub acest
interval şi mult prea simplu pentru copiii mai mari, aceștia riscând să îşi piardă repede
interesul. Pentru o singură sesiune de joc este necesar un grup de minim 15 si maxim 30 de
participanți. Pentru grupuri mai mari se pot organiza sesiuni multiple cu participanții
împărţiţi în mai multe echipe.
Pentru înscriere vă rugăm să ne contactaţi pe adresa:
Sofia Ungureanu- sofia.ungureanu@ed4lead.ro sau la telefon: 0786921473.
Sursa:www.stiriong.ro

64,400 kg de deseuri electronice colectate de tinerii din Patrula de reciclare RoRec
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Programul, desfasurat de Asociatia Romana pentru Reciclare – RoRec in parteneriat cu
Inspectoratele Scolare Judetene si autoritatile locale, mobilizeaza mii de tineri din tara sa isi
asume rolul de modele si promotori ai comportamentului responsabil fata de mediu si fata de
societate si sa contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor de colectare a deseurilor
electrice pe care ni le impun normele Uniunii Europene, anume de 4 kg DEEE/locuitor, anual.
Sub indrumarea profesorilor coordonatori, agentii Patrulelor de reciclare informeaza si educa
membri comunitatilor lor sa se debaraseze in mod responsabil de aparatele electrice vechi sau
stricate, de baterii, neoane si becuri, pe care le aduna la punctele de colectare din institutiile
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Peste 64 de tone de deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) au
fost colectate in prima etapa a programului educational de mediu Patrula de
reciclare, prin actiunile de informare, constientizare si colectare ale celor 700
de unitati de invatamant inscrise din 29 de judete.

lor de invatamant.De la inceputul anului, Patrulele de reciclare au desfasurat activitati creative
din cele mai diverse - campanii stradale si online, expozitii si evenimente, pentru a atrage
atentia si a face publicul sa devina mai constient de importanta colectarii selective a DEEE.
”Cele peste 64 de tone de DEEE colectate pana acum de Patrulele de reciclare din tara
reprezinta un inceput incurajator al celei de-a doua editii a programului. Nu este un clasament
sau o competitie, ci o evaluare intermediara, care ne arata ca suntem pe drumul cel bun. Pana
pe 15 mai, data raportarii finale a colectarii, toate Patrulele de reciclare au sansa sa isi
stabileasca propriile recorduri. Apreciem eforturile si reusitele tuturor Patrulelor, la acest
inceput de an. Comunicarea, creativitatea si perseverenta lor sunt promisiunea unor rezultate
excelente si ne fac sa privim viitorul cu optimism.” Alexandra Arnautu, manager de proiect.
Cea mai mare cantitate de DEEE colectata pana la acest moment este de 7,5 tone si apartine
unei scoli din judetul Olt.
Judetele participante in program sunt: Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov,
Bucuresti, Caras-Severin, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita,
Hunedoara, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Olt, Prahova, Salaj, Sibiu, Suceava,
Teleorman, Timis, Tulcea, Valcea si Vrancea.
Fiecare agent al Patrulei de reciclare are responsabilitatea de a colecta minimum 4 kg DEEE
pana la 15 mai 2013. La finalul editiei, organizatorii vor evalua activitatile si proiectele
raportate si vor premia castigatorii la nivel judetean si national: profesorii coordonatori cei
mai activi, Patrulele care vor colecta cele mai mari cantitati de DEEE si cea mai inspirata
propunere de mascota a programului.
Sursa:www.stiriong.ro
30.000.000 Euro pentru organizatiile neguvernamentale din Romania prin Fondul ONG
In cadrul Programului “Fondul ONG”, parte a Mecanismului Financiar al
Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, un buget total de 30.000.000
Euro va fi disponibil pentru finantarea proiectelor societatii civile din
Romania.
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Un procent de peste 20% din alocarea totala a Programului va fi dedicat furnizarii de servicii
sociale si servicii de baza pentru grupurile vulnerabile, in timp ce minim 10% din alocarea
totala a Programului va urmari finantarea organizatiilor si activitatilor ce vizeaza copii si
tineri. De asemenea, o suma importanta va fi alocata protectiei mediului si schimbarilor
climatice.
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Obiectivul general al Programului este sprijinirea dezvoltarii societatii civile si consolidarea
contributiei la justitia sociala, democratie si dezvoltare durabila. Peste o treime din alocarea
bugetara pentru finantarea proiectelor va acoperi domenii esentiale legate de democratie,
drepturile omului inclusiv drepturile minoritatilor (etnice, religioase, lingvistice si privind
orientarea sexuala), buna guvernare si transparenta, democratie participativa, combaterea
rasismului si xenofobiei, antidiscriminare, inegalitati sociale, saracie si excluziune sociala
inclusiv in mediul rural, egalitate de gen si violenta de gen.

Programul urmareste o serie de aspecte orizontale precum combaterea discursului instigator la
ura (hate speech), extremismului si infractiunilor motivate de ura (hate crime), rasismului si
xenofobiei, homofobiei, antisemitismului, hartuirii sexuale, violentei impotriva femeilor,
traficului de persoane, promovarea tolerantei/intelegerii multiculturale si sprijinirea populatiei
Roma.
In cadrul Programului vor fi disponibile fonduri pentru cooperare bilaterala cu scopul de a
sprijini cautarea de parteneri pentru proiectele in parteneriat cu tarile donatoare si de a
incuraja activitatile de networking si schimb de experienta intre aplicantii din Romania si
entitati din statele donatoare (Regatul Norvegiei, Islanda, Principatul Liechtenstein). Acestea
urmaresc cresterea cooperarii intre entitati din statele beneficiare si statele donatoare, pentru a
imbunatati cunoasterea, intelegerea reciproca si pentru a-si impartasi rezultatele.
Operatorul Programului in Romania este Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
(FDSC) in parteneriat cu Fundația pentru Parteneriat (FP) si Centrul de Resurse pentru
Comunitatile de Romi (CRCR), in baza acordului de implementare semnat pe 12 februarie
2013 la Bruxelles cu Oficiul Mecanismului Financiar.
Un website dedicat, care va contine toate informatiile despre Program, va fi dezvoltat in
perioada imediat urmatoare. Informatiile despre acest website dedicat vor fi publicate pe
www.fdsc.ro.
Lansarea oficiala a programului va avea loc in data de 18 aprilie 2013. Mai multe detalii
despre evenimentul de lansare, precum si formularul de inscriere la acest eveniment, vor fi
disponibile in curand pe site-ul FDSC.
Sursa:www.stiriong.ro
Un concept inovator de vacanta pentru copii
Copiii sunt fascinati de cartile de aventuri si viseaza sa traiasca si ei
experiente ca Winnetou, Robinson Crusoe sau Huckleberry Finn sau sa iasa
victoriosi dintr-o incercare grea ca Bear Grylls. Pentru ei s-a inventat scoala
de vara „English Adventure”, organizata de Shakespeare School, in care aventura se imbina
cu invatarea limbii engleze si cu dezvoltarea personala.
Copiii au parte de distractii cum nici nu au visat si invata sa respecte natura si sa se descurce
in situatii limita. „English Adventure” le dezvolta abilitatile de comunicare si de miscare si ei
devin mai curajosi, mai rabdatori si mai responsabili, adevarati luptatori.
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Fara calculator si telefoane mobile, rupti de tehnologia care ne acapareaza tot mai mult, copiii
au parte de cea mai tare aventura: caiac, canoe, catarare, tiroliana, baie in cascada si
nenumarate suprize, alaturi de mult sport si distractie. Orele de engleza sunt in spiritul
Shakespeare School, interactive si pline de jocuri si competitii. De asemenea, copiii primesc
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„English Adventure este un program original bazat pe joaca, rigoare, natura si aventura.
Copiii invata sa isi deschida mintea si sa stea mai ferm pe propriile picioare”, mentioneaza
organizatorii.

lectii pretioase in ateliere de dezvoltare personala: scoala caderii, exercitii de respiratie, simtul
distantei, s.a.
Si toate astea cu mult umor, pentru ca la „English Adventure” se practica terapia prin ras! Aici
totul este bazat pe principiile simplitatii vietii in natura, iar mancarea este pregatita cu grija,
cu alimente proaspete, naturale si gustoase, „ca la bunica acasa".
Scoala de vara este organizata in satul de vacanta Fratii Jderi – Utopia Verde de pe Valea
Lotrului, un paradis plin de verdeata, rezultatul a 14 ani de investitii si amenajari complexe
realizate de arhitectul Cezar Cotescu. Efectul este intr-adevar spectaculos, asa cum afirma toti
cei care au fost acolo si sunt convinsi ca se vor intoarce.
Unul dintre clientii fideli ai satului de vacanta Fratii Jderi este Dan Puric, care marturiseste:
„Am fost, am vazut, ma voi intoarce!… Ma voi intoarce pentru ca am unde. Ca intr-un refugiu
al calitatii, ca intr-un colt de Romanie neintinata, ca la niste prieteni.”
„In natura, prin corp, pentru minte” este motto-ul scolii de aventura, iar valorile promovate
aici sunt naturaletea, simplitatea si echilibrul. Shakespeare School ii invita pe copii sa prinda
curaj si sa isi perfectioneze limba engleza la „English Adventure”.
Sursa:www.stiriong.ro
Scoala Americana Internationala din Bucuresti anunta noul program de burse pentru
anul scolar 2013-2014
Scoala Americana Internationala din Bucuresti anunta inceperea perioadei de
inscrieri pentru programul de burse integrale de 4 sau 5 ani oferite in fiecare
an elevilor care doresc sa isi dezvolte aptitudinile urmand cursurile Bacalaureatului
International. Acest program le ofera acces la un curriculum international si posibilitatea de asi continua studiile in universitati de top din intreaga lume.
Anul acesta, Scoala Americana Internationala din Bucuresti ofera doua burse incepand cu
anul scolar 2013-2014 pentru care pot candida elevi cu rezultate scolare foarte bune din
clasele a VII-a si a VIII-a.
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Castigatorii burselor pentru cei patru sau cinci ani de studiu se pot pregati in scopul obtinerii
Diplomei de Bacalaureat International in urma programului desfasurat pe parcursul claselor a
XI-a si a XII-a. Bacalaureatul International reprezinta unul dintre cele mai riguroase cursuri
pre-universitare si se bazeaza pe un model universal ce cuprinde multiple elemente
educationale specifice mai multor tari. De-a lungul anilor, toti bursierii absolventi ai Scolii
Americane Internationale din Bucuresti care au obtinut diploma de Bacalaureat International
au fost acceptati cu bursa totala sau partiala de catre cele mai apreciate universitati din
Europa, America de Nord sau Australia.
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De aceste burse pot beneficia elevi din orice institutii de invatamant care demonstreaza
abilitati academice remarcabile, nevoia sustinerii din punct de vedere financiar, precum si
implicarea in activitati extracuriculare care sa faca dovada unui comportament etic.

Bursele oferite de Scoala Americana Internationala din Bucuresti acopera integral taxele de
scolarizare pe parcursul celor patru sau cinci ani de studiu precum si costurile activitatilor
extra-scolare dovedite ca fiind benefice si necesare pentru a oferi elevilor o experienta
educationala completa. Valoarea anuala a unei burse este de peste 19.000 euro.
Elevii interesati de bursele oferite de Scoala Americana Internationala din Bucuresti sunt
invitati, impreuna cu parintii in data de 13 martie 2013, la o Sesiune de Informare, pentru a
obtine datele cu privire la programul de burse. Prezenta la aceasta sesiune de informare se va
face pe baza de inscriere in prealabil la numarul de telefon 021204-4368 sau la
cgardescu@aisb.ro.
Sursa:www.stiriong.ro
Incluziunea scolara a copiilor cu cerinte educationale speciale. Aspiratii si realitati - titlu
RENINCO
Urmatoarea carte sta la dispozitia membrilor: Incluziunea scolara a copiilor cu cerinte
educationale speciale. Aspiratii si realitati, Bucuresti, 2010, lucrare editata de Asociatia
RENINCO, in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu
sprijin tehnic si financiar de la Reprezentanta UNICEF in Romania.
Din cuprins: Integrarea si incluziunea scolara a copiilor cu CES in Romania, Aspecte din
experienta internationala privind integrarea si incluziunea copiilor cu CES in invatamant,
Dizabilitatea si educatia. Situatia din Romania in context european si international, Ghid
privind traseul educational si interventia integrata pentru copiii cu dizabilitati, cu accent pe
copilul cu dizabilitati severe sau profunde, Strategia nationala privind invatamantul
persoanelor cu cerinte educationale speciale in contextul educatiei incluzive – proiect, In loc
de incheiere: provocari si perspective, Repere bibliografice. Coordonator general al lucrarii:
conf. univ. dr. Traian Vrasmas.
Mentionam ca fiecare membru poate obtine aceasta carte, precum si alte titluri, in cadrul
programului zilnic de la 9- 15, de la sediul RENINCO.
Informatii suplimentare: sediul RENINCO se afla la etajul 2 al Scolii nr. 1 Sfintii Voievozi,
strada Atelierului nr. 25, zona Garii de Nord, intre hotel Ibis si agentia de bilete CFR.
Tel/fax 021/3129605, www.reninco.ro
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Va rugam sa ne comunicati orice informatie pe care o considerati utila si
pentru alti membri.
Toti pentru unul, unul pentru toti!
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