Asociatia RENINCO ROMANIA
Reteaua Nationala de Informare si Cooperare
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor
cu cerinte educative speciale
- info saptamana 1 – 7 aprilie 2013 –

Cuprins:
-

1 – 5 aprilie – saptamana "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!"
2 aprilie – Ziua internationala a cartilor pentru copii
2 aprilie – Ziua Internationala pentru Constientizarea Autismului
Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 3.434/2013 privind aprobarea
calendarului si a Metodologiei privind inscrierea copiilor in invatamantul
primar in anul scolar 2013–2014
7 aprilie – Ziua Mondiala a Sanatatii
Olimpiade si concursuri scolare

"Sa stii mai multe, sa fii mai bun!"
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O noutate in structura anului scolar 2013 – 2014 a fost reprezentata de
renuntarea la saptamana "Scoala Altfel" si inlocuirea acesteia cu programul "Sa
stii mai multe, sa fii mai bun!"
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Saptamana 1 - 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este saptamana dedicata
activitatilor extracurriculare si extrascolare, avand un orar specific.

Ziua de 2 Aprilie a fost declarata, la data de 18 decembrie 2007, de catre
Natiunile Unite, Ziua Internationala pentru Constientizarea Autismului.
Cu ocazia Zilei Internationale de Constientizare a Autismului, Fundatia „Pentru
Voi” va organiza marti, 2 aprilie, la Timisoara, o serie de evenimente ca parte a
actiunii Light It Up Blue, desfasurata la nivel global.
Ligt It Up Blue este o actiune internationala prin care, in 1 si 2 aprilie se
ilumineaza in albastru cladiri importante din intreaga lume - Empire State
Building din New York City, Turnul CN din Toronto, Turnul Effel din Paris, Palatul
Parlamentului din Bucuresti etc.
Pentru al cincilea an consecutiv si Timisoara se alatura metropolelor lumii in
aceasta actiune de constientizare a autismului.
Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 3.434/2013 privind
aprobarea calendarului si a Metodologiei privind inscrierea copiilor in
invatamantul primar in anul scolar 2013–2014 a fost publicata in Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 162, din 26 martie 2013.
Pregatirile pentru inscrierea in invatamantul primar au inceput deja, din 28
martie, conform calendarului evenimentelor. Unitatile de invatamant au afisat
planul de scolarizare, precum si numarul de clase pregatitoare alocate.
In intervalul 30 martie-7 aprilie, fiecare unitate de invatamant va organiza "Ziua
portilor deschise", zi in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita
spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu
personalul
unitatii
de
invatamant
implicat
in
aceasta
activitate.
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În anul 1967, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
(UNESCO) a hotărât ca ziua de naştere a scriitorului Hans Christian Andersen să
fie sărbătorită ca Zi Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret.
Sărbătorirea acestei zile este un omagiu adus marelui scriitor danez, cunoscut în
întreaga lume pentru opera literară dedicată copiilor, dar şi o încercare în plus de
a-i atrage pe cei mai mici cititori în minunatul univers al cărţilor.
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Ziua internationala a cartilor pentru copii

Hans Christian Andersen a trăit între 2 aprilie 1805 şi 4 august 1875, talentul
literar fiindu-i remarcat încă de la 17 ani de un regizor al Teatrului Regal. În
1835 a publicat primul său volum de basme, intitulat „Poveşti istorisite copiilor”.
În perioada 1835-1850 a scris cele mai cunoscute şi apreciate scrieri ale sale:
„Soldăţelul de plumb”, „Răţuşca cea urâtă”, „Povestea privighetorii”, „Crăiasa
zăpezilor”, „Fetiţa cu chibriturile” , „Prinţesa şi bobul de mazăre”, Degeţica etc.
Basmele şi povestirile marelui scriitor danez au fost traduse în peste 100 de
limbi, înfrumuseţând copilăria multor generaţii de copii din întreaga lume.
Scopul acestei zile este de a insufleti dragostea de carte si de a indrepta atentia
copiilor catre carti. Printre evenimentele desfasurate in aceast zi se numara
expozitii de carte, de reviste scolare si de filatelie, intalniri cu autorii, concursuri
de scris, momente artistice, ateliere de desen si de integrame, intreceri sportive
si jocuri cu zmeie si masti.
Ziua Mondială a Sănătăţii
Din 1950, Ziua Mondială a Sănătăţii este celebrată în fiecare an pe 7 aprilie, pe
o temă care evidenţiază un domeniu prioritar pentru OMS.
Ziua Mondială a Sănătăţii este o oportunitate pentru întreaga lume de a se
concentra asupra unei probleme majore de sănătate publică la nivel global.

Vrem sa alergam, nu vrem sa ne drogam!

Pe data de 7 aprilie 2013, de Ziua Internationala a Sanatatii, elevii bacauani sunt
invitati sa participe la prima editie a proiectului „Sport contra droguri“.
Evenimentul este organizat de Asociatia de Lupta Antidrog, in parteneriat cu
Ministerul Educatiei Nationale. Proiectul prevede desfasurarea de activitati
sportive pe data de 7 aprilie, intre orele 13.00 si 15.00.
Olimpiade si concursuri scolare
În perioada 30 martie - 14 aprilie se desfăşoară etapele naţionale ale
olimpiadelor şi concursurilor şcolare. În total, sunt programate 60 de competiţii,
dintre care 55 sunt olimpiade şi cinci sunt concursuri, la care sunt aşteptaţi să
participe peste 10.000 de elevi.
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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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Competiţiile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin Ordinul
3035/2012 şi a regulamentelor specifice fiecărui concurs.

