Rotary Opens Opportunities – 2020-2021
Sfâșitul lunii iunie este de fapt sfârșitul unui an rotarian, iar pentru un guvernator începutul
unei perioade fără sfârșit, cea de Past District Governor. Acum este timpul unor evaluări dar și a
evenimentelor care ne apropie și pe care le-am așteptat de cam mult timp: Conferința
Districtuală.
Acest an a fost unul atipic în care noi toți a trebuit să facem față unor provocări inedite, să
ne adaptăm activitățile la situația pandemică. Am învatat să utilizăm mai mult online-ul, să
facem proiecte și alte activități fără a ne întâlni fizic. Cred că toate acestea ne-au îmbogățit
cunoștiințele și ne vor ajuta în viitor indiferent de situația medicală.
Pentru echipa districtuală din acest an a fost o mare onoare să servim Rotary, am
cunoscut mulți rotarieni și am aflat de reușitele cluburilor în materie de proiecte, de cât de mult
a fost implicat Rotary în viața comunităților noastre.
Dorim să transmitem felicitări tuturor rotarienilor și liderilor cluburilor din district pentru
implicare și dăruire, să mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și ne-au ajutat să ne
îndeplinim ce ne-am propus la începutul mandatului. Mulțumirile noastre se îndreapta către toți
PDG care au ne-au ajutat cu sfaturi și implicare în activitățile districtului, asistenții
guvernatorului, membrii Comitetului Districtual și nu în ultimul rând DGE Adrian Luca și DGN
Florin Mărginean care au fost alături de noi și am reușit să facem o echipă care să continue
activitatea rotariană în prietenie și buna înțelegere.
Dovada că spiritul de prietenie în district este prezent a fost evidențiată cu ocazia
Conferinței Districtuale unde au participat peste 200 de rotarieni care au sărbătorit într-o
atmosferă de prietenie și voie bună încheierea unui an dificil. Vă reamintim pe această cale că
puteți descărca pozele de la acest eveniment de pe site-ul districtului 2241, la link-ul următor:
https://rotary2241.org/page/galerie-foto-rotary-event-ramnicu-valcea
Dorim să-l asigurăm pe DGE Adrian Luca că vom fi aproape de el în acest mandat și că
echipa de 3 formată în acest an va funcționa încontinuare.
Succes, Adrian Luca! Succes noii echipe districtuale!
Echipa districtuală
An rotarian 2020-2021

Premiile Rotary Vișeu de Sus pentru excelență în educație
Vineri, 4 iunie, la Vișeu de
Sus a avut loc festivitatea de
premiere a absolvenților Liceului
Teoretic ”Bogdan-Vodă”. Elevii
claselor a XII-a şi-au luat rămasbun de la profesori şi de la colegii
mai mici, cărora le-au şi predat,
simbolic, cheia liceului, în cadrul
unei frumoase şi emoţionante
ceremonii.
Și anul acesta, Clubul Rotary Vișeu de Sus a fost alături de cei mai buni absolvenți ai liceului,
oferind 37 de premii pentru excelență în educație.
Evenimentul a fost deschis
de directorul liceului, prof. Dumitru
Andreica, urmând apoi felicitările
adresate tinerilor de viceprimarul
orașului, Marius Grad. Din partea
Rotary Vișeu de Sus a luat cuvântul
secretarul Angela Kolozsvari, care
a transmis urările de bine și
prețuirea membrilor clubului pentru
absolvenți.
A

urmat

festivitatea

de

premiere, oficiată de diriginții claselor a XII-a, în cadrul căreia au fost marcate și apreciate cele
mai bune rezultate școlare ale elevilor și rezultatele speciale obținute în cadrul unor concursuri
sau olimpiade. A fost momentul în care membrii clubului au înmânat și Premiile Rotary pentru
excelență în educație. Rotary Vişeu de Sus a oferit câte o carte şi un premiu în bani.
Scopul proiectului este acela de a susţine şi valoriza tinerii care excelează în domeniul
educaţional.

Artă prin zâmbete – expoziție caritabilă organizată de Interact Vișeu de Sus
Clubul Interact Vișeu de
Sus

este

mereu

alături

de

semeni. În ultima perioadă, prin
acțiunile realizate, a reușit de
multe ori să aducă, pe fețele
oamenilor, pe fețele copiilor,
zâmbete.
De

această

dată,

sub

genericul ”Artă prin zâmbete”,
tinerii interactieni au realizat o
expoziție

caritabilă.

Scopul

acesteia a fost ca, prin intermediul donațiilor obținute, al fondurilor realizate în urma vânzării unora
dintre tablouri, să aducă zâmbete unei familii aflată în nevoie. Este vorba despre o familie cu doi
copii orfani de tată și abandonați de mamă, crescuți de bunică, bunicul fiind paralizat. Expoziția a
fost deschisă în perioada 14-18 iunie.
Se știe că arta are puterea de a
induce o stare și, cu siguranță, nu de
puține ori, puși în fața unui anumit tablou,
o privire ne poate aduce un zâmbet: de
admirație, de apreciere, de stare de bine.
Însă, dincolo de aceasta, scopul expoziției
a avut legătură și cu un alt fel de artă: arta
de a face bine, de a fi aproape de semeni,
arta de a sluji mai presus de sine, așa cum spune motto-ul Rotary. Arta de a face sufletele să
zâmbească...

„Cu incredere spre viitor!”, Rotary Arad Cetate
Clubul Rotary Arad Cetate în parteneriat cu Rotaract Arad Cetate, Interact Arad Cetate,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, Biblioteca Județeană
„Alexandru D. Xenopol” Arad, a derulat în perioada aprile –iunie 2021 proiectul intitulat Cu
încredere spre viitor!, finanțat de Fundația Alber.
Prin atelierele de orientare profesională tinerilor
beneficiari le-au fost prezentate meserii/profesii precum:
bucătar, îngrijitor vârstnici, asistent social, designer,
croitor,

consilier

vestimentar,

vatman,

educatoare,

bibliotecar, programator, frizer, manichiuristă, coafeză,
asistent medical generalist, asistent radiologie, ajutor
bucătar, sudor, ospătar, instalator, pompier, electrician,
paramedic, medic, inginer și psiholog.
În cadrul proiectului, au fost achizitionate și distribuite
tuturor caselor de tip familial, echipamente sportive și
jocuri care încurajează munca în echipă și dezvoltarea
abilităților de socializare.
Atelierele de consiliere au abordat teme precum: Petrecerea timpului, Emoțiile, prieten sau
dușman, Bullying și cyberbullying, Rătăciți printre sunete, Încredrea, cum o construim?, Cărțile în
viața noastră, Cele 3 emoții care ne împiedică să evoluăm, Vacanța mare!
Tinerii beneficiari au contribuit la succesul proiectului prin participarea activă și prin energia
pozitivă transmisă cu ocazia fiecărei întâlniri. Le mulțumim! De asemenea, membrii Asociației
Rotary Arad-Cetate sunt recunoscători tuturor voluntarilor care și-au prezentat meseriile
/profesiile, angajatorilor acestora și lectorilor de la atelierele de consiliere pentru contribuția la
proiectul Cu încredere spre viitor! Implicarea voluntarilor în activitățile de consiliere sau de
orientare profesională, felul în care au prezentat meseria profesată, deschiderea pe care au
arătat-o în discuțiile din cadrul atelierelor au sporit încrederea tinerilor din centrele DGASP Arad
în proiectarea viitorului

și, în același timp, le-a oferit posibilitatea unei alegeri informate a

meseriei.
Le mulțumim tuturor pentru implicarea voluntară în astfel de proiecte în beneficiul
comunității!

„Drumul Vinului” proiect comun Rotary Arad împreună cu Rotary Arad Cetate
În luna mai, urmare a inițiativei comune a cluburilor Rotary din Arad, a avut loc în Podgoria
Aradului o incursiune în istoria și cultura acestei zone.
Evenimentul “Drumul vinului” vine să valorifice moștenirea culturală de peste 10 secole a
Podgoriei Aradului. Au fost prezenți peste 140 de rotarieni din 19 cluburi din tot Districtul 2241.
Evenimentul a avut parte și de participarea guvernatorilor foști, prezenți și a tuturor celor viitori .
Pe parcursul întregii zile s-au vizitat Cetatea Șiriei, Schitul mănăstirii Feredeu, Muzeul vinului,
Muzeul tramvaiului electric. La fiecare locație am avut parte de o prezentare a obiectivelor parte
a culturii Podgoriei Aradului.
Ziua de periplu cultural rotarian s-a încheiat la restaurantul Bella Foresta din răcoroasa
pădure Vladimirescu, nu departe de Arad. Aici participanții, pe lângă tradiționala masă
podgoreană, au avut parte și de o prezentare și degustare de vinuri cu specific local. Ecourile și
reacțiile participanților ne îndeamnă să ne gândim deja la ediția din 2022. Vă așteptăm.

„Testul celor 4 întrebări” - Concursul Districtual organizat de Clubul Rotary Brăila
Concursul

Districtual Testul celor 4 întrebări, organizat de Clubul Rotary Brăila,

coordonator, prof.dr. Ana Coman, ajuns la a IX-a ediție, s-a desfășurat în perioada mai-iunie
2021.
La faza districtuală, derulată on-line, în 14 iunie 2021, au participat 15 tineri, din 41 înscriși la
faza locală, aparținând liceelor și colegiilor din Brăila, București, Buzău, Constanța, Focșani,
Ploiești, Slobozia, discursurile lor fiind aplicate unei dileme morale conform testul celor 4
întrebări, formulat de H. J. Taylor.
Din acest an Concursul Testul celor 4 întrebări a devenit unul districtual grație Guvernatorului
Districtului 2241 România & Republica Moldova, Cornel Wilfred Călinoiu, care a fost și
președintele juriului etapei finale. Marele Premiu al Concursului a fost oferit de către District.
Concursul Districtual Testul celor 4 întrebări, adresat elevilor din clasele IX-XII, vizează
raportarea din punct de vedere etic a tinerilor la dilemele morale, fundamentând modurile de a
acționa în anumite situații din realitatea imediată prin aplicarea celor 4 întrebări formulate de
Herbert J. Taylor, pe care le amintim:
Lucrul pe care îl gândim, îl spunem sau îl facem:
- Este adevărat?
- Este cinstit pentru oricine este implicat ?
- Va întări și va stimula prietenia și bunăvoința?
- Va fi in beneficiul celor implicați?
Concursul se organizează la nivelul fiecărei unități școlare partenere/ Club Rotary
partener, la faza națională calificându-se 3 elevi din fiecare liceu/ colegiu, clubul organizator
propunând 5 elevi pentru faza națională. Secțiunile de concurs sunt: elaborare de eseuri și
prezentarea eseuri on-line, faza pe școală/ faza națională.
Premianții din anul acesta sunt:
✓ Andreea Trifan, clasa a X-a B, Colegiul Național Gh. M. Murgoci, Brăila, Marele Premiu
Districtual
✓ Teodora Cristina Ferentz,clasa a X-a H,Colegiul Național Bogdan Petriceicu
Hasdeu,Buzău,Premiul I

✓ Cristina Gabriela Vasiliu, clasa a IX-a B la Colegiul Național GH. M. Murgoci, Brăila,
Premiul al II-lea
✓ Teodora Carmen Capato, clasa a XI-a, Colegiul Național Mihai Viteazul Ploiești, Premiul
al III-lea
Mențiuni:
✓ Cristian-Claudiu Anușcă a IX-a B, Colegiul Național GH. M. Murgoci, Brăila
✓ Robert Tudor, clasa a X-a B , Colegiul Național GH. M. Murgoci, Brăila
✓ Premii speciale:
✓ Premiul IN MEMORIAM Ec. Aurelian Marcu- Laura Stoian, clasa a XI-a, Colegiul
Național Pedagogic Spiru Haret Focșani
✓ Premiul In memoriam Ing. Marian Gruia - Anastasia Ștefănescu, clasa a XI-a, Colegiul
Național de Informatică Tudor Vianu, București
✓ Premiul In memoriam Dr. Gabriel Gheorghiu - Rebecca Andrei, clasa a XI-a, Colegiul
Național de Informatică Tudor Vianu, București
✓ Premiul In memoriam Ing Stefan Ichim - Cristina Maria Obreja a IX-a B Colegiul Național
GH. M. Murgoci, Brăila
✓ Premiu In memoriam Sevim Rustem - Elena Seciu, clasa a XI-a, Colegiul Național
Pedagogic Spiru Haret Focșani

Premii speciale:
✓ Bilai Melisa-Aylin, clasa a IX-a, Colegiul
Național Pedagogic Constantin Brătescu,
Constanța
✓ D 'Souza Alexandra, clasa a XI-a, Liceul
Pedagogic Matei Basarab, Slobozia
✓ Bucur Gabriel, clasa a X-a, Colegiul
Național Mihai Viteazul, Slobozia
✓ Robert Ilie a X-a, clasa a X-a, Liceul
Pedagogic Matei Basarab, Slobozia

Mulțumiri celor care s-au implicat în organizarea și coordonarea Concursului:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cornel Wilfred Călinoiu, Guvernatorului Districtului 2241 România & Republica Moldova
Colegiul Național Gh. M. Murgoci, Brăila, partener Club Rotary Brăila
Maria Bucur, Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia
Iulia Lazăr, Colegiul Național Bogdan Petriceicu Hasdeu , Buzău
Adriana I. Dumitru, Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia
Cătălin Filipache, Colegiul Național Mihai Viteazul, Slobozia
Carmen Florescu, Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu, Constanța
Carmen Ion, Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret, Focșani
Carmen Ivan, Colegiul Teoretic George Călinescu, Constanța
Carmen Pleșa, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București
Adriana Stroe, membru al Clubului Rotary Slobozia
Bianca Maria Gheorghe, studentă în anul al III-lea la Facultatea de Drept, Universitatea București,
fost participant premiant la concurs

Clubul Rotary Brăila invită Cluburile Districtului la ediția a X-a a Concursului Testul celor 4
întrebări, 2022, urând tuturor o vacanță cu bucurii.
Informații suplimentare se găsesc pe site-ul: www.rotary4waycontest.ro
https://comanana.github.io/index.html

ROTIREA COLANULUI LA CLUBUL ROTARY ARAD CETATE
Într-un cadru festiv, în seara de 28.06.2021, s-a realizat transferul de responsabilitate și
angajament pentru ”a servi mai presus de sine”, prin trecerea colanului RC Arad Cetate de la
Daniela Cirnațu - Președinte 2020-2021 - la Liviu Iovanescu - Președinte 2021-2022. Anul
rotarian 2021-2022 este unul particular, un membru al clubului nostru, Adelina Clop, fiind ales
secretar al Districtului 2241 România și Republica Moldova.
Am fost onorați de prezența Guventatorului elect al Districtului 2241 - Adrian Luca - 20212022, a reprezentanților autorităților locale cu care am derulat proiecte în acest an rotarian:
Primaria Municipiului Arad, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad,
Inspectoratul Județean Școlar Arad, Consiliul Judeţean al Elevilor Arad, Asociatia Șansa
Schimbării, Rotaract Arad Cetate și Interact- club sponsor Arad Cetate.
Distinșii colegii din clubul Rotary Arad au fost alături la acest eveniment important din viața
clubului Rotary Arad Cetate. Cuvinte elogioase au fost rostite la adresa domnului Ionel
Schlessinger - căruia i s-a propus să accepte titlul de membru de onoare. Participanții au primit
un cadou și diplome în semn de recunoștință a contribuției la succesul proiectelor clubului Rotary
Arad -Cetate în anul rotarian 2020-2021.Un cuvânt de mulțumire se cuvine a fi adresat și sutelor
de arădeni care au participat la proiectele clubului: Promenada inimilor, Rotary platează, Bursa
de excelență, Cetatea Aradului, mâine, Drumul vinului, Cu încredere spre viitor.
Am celebrat cu această ocazie și ia românească.Un simbol al românilor, ia poartă, frumos
și unic conturate, simboluri profunde, elemente ce vorbesc despre momente vesele și fumoase
ale vieții, despre familie și valorile acesteia, despre lupta dintre bine și rău, o luptă permanentă în
care triumfă întotdeauna binele. Simbolurile care se regăsesc pe ia românească reprezintă valori
respectate și în Asociația Rotary Arad-Cetate, valori transmise de la un mandat la altul.
Succes Liviu Iovănescu, președinte 2021-2022 Rotary Arad Cetate!
Succes Alice Besesek, președinte 2021-2022 Rotaract Arad Cetate!
Succes David Gorbe, președinte 2021-2022 Interact, club sponsor Rotary Arad Cetate!

Rotary Club Onești: Schimbare de colan, un nou mandat
Ca în fiecare an, în preajma zilei de 1 iulie, asemenea tuturor cluburilor Rotary din lume, și Rotary
Club Onești își rotește președinții; acest lucru înseamnă un nou mandat, un nou an rotarian,
proiecte în derulare deja, dar și altele noi, membri și forțe noi...

Anul rotarian 2021-2022 o aduce
în prim plan pe Maria Bînțu,
dornică

de

entuziasmul

a
și

menține

prietenia

în

centrul organizației, de a ne
aduce un aport important în
comunitatea noastră și dornică
de a desfășura proiecte nu
numai cu impact local, dar și
național.
Îi mulțumim președintelui care și-a încheiat mandatul –
Constantin Anton, pentru reușita activităților și proiectelor derulate într-un an dificil cauzat de
pandemie.
Îi urăm mult succes Mariei!

Proiectul “RC Bistrița Nosa susține educația”
Cărți educative pentru micuții din grădinițele și școlile județului Bistrița-Năsăud
Clubul Rotary Bistrita Nosa susține permanent educația prin diferite forme de activități și
proiecte, prin editarea unor cărți și materiale care, în final, ajung în mâinile elevilor și profesorilor.
Un astfel de exemplu este proiectul dezvoltat în parteneriat cu colegul rotarian din Districtul
2241, Sergiu Botezatu de la Chișinau, un poet recunoscut atât în Republica Moldova, cât și în
România. O parte dintre cărtile lui, dedicate copiilor și educatiei pentru mediu - “Ce e bine și ce
e rău”, “Grija pentru Pământ” - precum și cartea publicată de Districtul 2241, ”Steluța apei” au fost
oferite mai multor școli și gradinite din județul Bistrița-Năsăud, cu ocazia zilei de 1 iunie și a
finalului de an școlar, răsplătind activitatea și implicarea profesorilor și copiilor în acest lung
proces educațional. Acest gen de activități și proiecte sunt o preocupare continua a RC Bistrița
Nosa, având convingerea că încet și cu răbdare, educația va aduce schimbările mult dorite în
mentalitatea și cultura noastră.

Educație pentru o societate sănătoasă
Protejarea mediului înconjurător, promovarea utilizării sustenabile a resurselor, crearea
cadrului pentru asigurarea unui mod de viață sănătos și sigur pentru generațiile din prezent și
cele care urmează reprezintă priorități ale Uniunii Europene – lider la nivel global în politicile de
mediu și de combatere a schimbărilor climatice.
Înțelegerea cauzelor ce au condus la schimbările climatice, a viziunilor și dorințelor legate
de Europa verde, a modului în care putem contribui la un viitor sigur al planetei noastre, motivarea
de a acționa pentru a depăși actuala criză, cât și pentru a ne proteja propriile comunități în fața
problemelor de mediu și sanitare ce pot amenința dezvoltarea durabilă au fost subiecte
seminarului interactiv desfășurat la Liceul Tehnologic Lechința, în data de 2 iunie 2021. Acțiunea
a fost organizată în parteneriat de Rotary Bistrița Nosa – în cadrul proiectului “Educația privind
apa și igiena sanitară”, Centrul EUROPE DIRECT Bistrița-Năsăud și Facultatea de Știința și
Ingineria Mediului din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. Pe agendă s-au aflat teme
precum: Uniunea Europeană – obiective și valori, obiectivele și bunele practici incluse în Pactul
Ecologic European (European Green Deal), oportunități de implicare a tinerilor în initiative menite
să contribuie la conturarea Europei, cum ar fi instrumentul ”Future EU”, activități inovative din
domeniul protejării mediului, spre exemplu Noaptea Cercetătorilor Europeni 2021, activități de
pregătire a acestora pentru a răspunde corect situațiilor diverse ce pot afecta negativ sănătatea
publică din comunitatea lor.

PROIECTUL “RHAW School Twinning Program”
Ca urmare a întâlnirilor și acțiunilor
avute în comun cu Districtul Rotary 2490
Israel și a faptului că PDG Avner Fuchs
este WASRAG Ambasador al RI pentru
proiectele de apă și sanitație în zona
Rotary a Districtului nostru, am fost
invitați în anul 2019, să ne alăturăm unui
Program de înfrățire între școli din mai
multe țări, sub egida Rotary Hands
Across Water (RHAW), inițiat de mai
multe organizații din Israel.
Proiectul, materializat în Global Grant No. 2099026/2020 are ca scop sensibilizarea tinerei
generații cu privire la problemele existente în infrastructura de apă, pericolul pe care îl reprezintă
lipsa apei, împărtășirea de cunoștințe și schimbul de idei cu alți tineri din alte țări, dar mai ales
identificarea, împreună, de soluții de rezolvare a problemelor existente, pe care să le
implementeze în viitor.
În cadrul Proiectului sunt înscrise ca sponsori 40 de Cluburi Rotary, majoritatea din Israel,
dar și din alte țări: USA, India, Germania, Albania, Kosovo, Polonia, la care s-au alaturat și 3
Cluburi din Districtul 2241, RC Iasi “Curtea Domneasca”, RC Oradea 1113 și RC Târgu Jiu.
România este reprezentată de 4 școli: EuroEd Iași, Colegiul “Emanuil Gojdu” Oradea, Colegiul
“Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu și Colegiul “ Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu.
În data de 7 Iunie 2021, reprezentantul RC Bistrița Nosa, Florin Iliescu, coordonatorul pentru
România al acestui Proiect Internațional, a vizitat Colegiul “Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu.
Împreună cu elevii și profesorii implicați în acest Proiect de la cele 2 colegii din Târgu Jiu au
discutat aspecte legate de apa și mediul înconjurător, precum și de modul în care s-a derulat
Proiectul în parteneriat cu alte scoli din Israel.
În acest context, discuțiile avute și întalnirea cu alți rotarieni din Târgu Jiu au dovedit, o dată
în plus, interesul tinerei generații pentru dezvoltarea durabilă și educația în acest sens, iar elevii
participanți au primit din partea Districtului 2241 cate un exemplar din cartea “Steluța Apei”, care
descrie parcursul apei în natură, ca o recompensă pentru activitatea desfășurată de ei în acest
domeniu.

Proiectul „Rotary Bistrita Nosa susține Via Transilvanica”
În data de 12 iunie, reprezentanți ai Clubului Rotary Bistrita Nosa cu sprijinul voluntarilor
Centrului EUROPE DIRECT Bistrița-Năsăud au organizat o acțiune de ecologizare și întreținere a
8 km din "Via Transilvanica" – un proiect extraordinar care a plecat din Bistrița-Năsăud, fiind inițiat
și dezvoltat de Asociația Tăsuleasa Social. Traseul pe care RC Bistrița Nosa l-a adoptat spre
îngrijire, în cursul anului trecut, este cuprins între Biserica din Jeica și Castelul Teleki din Posmuș,
județul Bistrița-Năsăud.
Parteneriatul RC Bistrița Nosa cu Asociația
Tăsuleasa Social este unul început în urmă cu mulți
ani, prin organizarea taberelor YEP de voluntariat.
Parteneriatul s-a dezvoltat apoi și cu proiectul "Via
Transilvanica" pe care Clubul nostru l-a susținut
financiar printr-o contribuție de 3.000 de euro pentru
amenajarea a 3 km, pe teritoriul județului nostru,
precum și prin adopția traseului menționat mai sus.
”Drumul care unește” este cel mai ambițios proiect de promovare a turismului din România,
singurul proiect al societății civile menționat nominal în Planul Național de Redresare și Reziliență,
ca și proiect matur de mare success. Via Transilvanica leagă culturi și obiceiuri pe tot parcursul
său de aproximativ 1.400 km, de la Drobeta-Turnu Severin - unde a intrat pentru prima dată în țară
Regele Carol și până la Putna, unde se odihnește domnitorul Ștefan cel Mare. Este un proiect
mare și frumos, care face mai puternice legăturile între rădăcinile adânci ale istoriei noastre și ceea
ce vrem să construim pentru viitor și generații întregi vor avea prilejul să cunoască mai multe
despre originile noastre, despre țara în care trăim și despre ceea ce natura are de oferit. Până
acum au fost realizați 800 km. Până la finalizare mai este și, mai mult, visul Tășuleasa Social este
de a amenaja acest traseu cu macadam, astfel încât să poată fi utilizat 8 luni pe an.
RC Bistrița Nosa consideră acest proiect ca fiind unul de
nivel districtual și invită cluburile și Districtul să se implice,
sprijinindu-l în diferite moduri. Vrem să mergem mai departe, iar
sprijinul vostru e de neprețuit! Mai multe detalii despre Via
Transilvanica aici: https://www.viatransilvanica.com/.

Târgul de Zâmbete Handmade
Un ingenios parteneriat cu Primăria Municipiului Deva a adus un plus de imagine clubului
nostru, grație Târgului de Zâmbete Handmade. Desfășurată în Parcul Cetății, acțiunea a avut ca
scop inițierea copiilor în ABCul marketingului. La început de vacanță copiii au confecționat jucării,
semne de carte, au preparat răcoritoare și dulciuri ambalate pe care le-au expus spre vânzare și
au negociat prețurile. Desigur, cei mai mulți cumpărători au fost prietenii de familie.
Adulții au rămas surprinși de ingeniozitatea copiilor în modul de prezentare a mărfurilor, în
modul de negociere a prețului, în spiritul de competiție care s-a încins și în dorința copiilor de a li
se oferi un cadru organizat pentru a participa la activități educative informale. Rotary Club Deva
Castrum își propune continuarea unor proiecte similare.

„Teach-on”
Dragi prieteni, cu bucurie vă spunem că MODULUL 2 din cadrul proiectului TEACH-ON s-a
încheiat.
TEACH-ON este un proiect pentru sprijinirea personalului didactic din învățământul
preuniversitar bihorean pentru consolidarea deprinderilor de lucru cu elevii pe componenta online.
În urma pateneriatului încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Rotary Oradea Art
Nouveau, la nivelul județului, în perioada 27 ianuarie – 4 martie 2021, s-a organizat un program
de formare pe componenta online adresat profesorilor care predau limba română, limba
maghiară, respectiv matematica în mediul rural. Programul de formare a inclus 27 de profesori
din localitățile: Felix-Sânmartin, Oșorhei, Chijic, Pietroasa, Bratca, Bulz, Ianoșda, Lăzăreni,
Sălacea, Călugări, Câmpani, Tămășeu, Tarcea, Viișoara, Șimian.
Pe parcursul a 40 de ore s-au dezbătut chestiuni teoretice și practice legate de eficientizarea
învățământului online, cursanții făcând cunoștință cu uneltele oferite de platforma Office 365. Prin
intermediul platformei Microsoft Teams, cursanții au făcut cunoștință cu facilitățile oferite de către
această platformă pentru desfășurarea cu succes a cursurilor online, punându-se accent pe
modalități de predare și de evaluare online.
În cadrul acestui program, cursanții au avut posibilitatea să studieze și să aplice diverse
programe specifice învățământului online: Kubbu, Kahoot, Flipgrid, Socrative, Edpuzzle,
MozaBook, WordWall, BookCreator, Storyjumper, Quizizz, LearningApps.
Cursurile s-au desfășurat prin intermediul platformei Microsoft Teams de la Colegiul Național
„Emanuil Gojdu”.
Cursanții au avut posibilitatea să-și realizeze propriile lecții, pe care le-au susținut în fața
colegilor, să exerseze lucrul pe grupe, online, să realizeze teste folosind facilitățile oferite de
uneltele din Office 365 cât și din aplicațiile prezentate la curs.
"A trăi pentru alții e o lege a naturii. Viața e frumoasă când ești fericit, dar viața e și mai
bună când alții sunt fericiți datorită ție."

Biblioteca școlară de la Pietroasa a prins viață!
Un nou proiect al Rotary Club Oradea Art Nouveau.
Lectură cu cartea în mână, redarea pasiunii pentru citit, educație în mediul rural prin cartea
de la Bibliotecă – iată ce ne-am propus să realizăm în cadrul proiectului „Cartea noastră cea de
toate zilele!”
Vrem să reînființăm (sau să dezvoltăm acolo unde există deja) Bibliotecile școlare din
mediul rural. Prin readucerea lecturii în prim plan putem contribui la eliminarea analfabetismului
funcțional și a abandonului școlar aducând împreună elevi, profesori și părinți dornici de o
legătură de suflet cu cartea.
Considerăm că proiectul este benefic întregii comunități, cu impact major asupra elevilor,
profesorilor și părinților deopotrivă, atrăgând atenția asupra importanței cititului și a alfabetizării
ca drepturi fundamentale ale omului.
Rotary Club Oradea Art Nouveau a finalizat PRIMA bibliotecă în cadrul acestui proiect la
Școala Generală din Pietroasa, județul Bihor. Bugetul proiectului, de 5000 euro, a fost realizat din
acțiuni caritabile organizate de către clubul nostru:
- „File de istorie pentru cartea noastră cea de toate zilele”, în parteneriat cu Teatrul Regina Maria
Oradea, spectacol de teatru-document online care a adus spectatorul într-o altfel de istorie, mai
vie, cu trăiri profunde ale unor momente care au lăsat urme adânci asupra sufletului poprului
român.
- „Cros - Sănătate pentru carte”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor și
Facultatea de Geografie, Turism și Sport din cadrul Universității Oradea. Participanți de toate
vârstele au avut parte de cros și de un traseu aplicativ plin de surprize și încercări de toate felurile.
Totodată, am beneficiat de sprijinul direct al Editurii Casa și al firmelor Eberspacher și Nidec
care ne-au susținut cu cărți pentru elevii Școlii Generale din Pietroasa precum și de sprijinul unui
mare producător român de mobilă care ne-a oferit cu generozitate o parte din mobilier.
Am reușit astfel să realizăm o bibliotecă școlară cu un număr de 385 de volume, mobilier pentru
depozitarea cărților și mobilier pentru spațiu de lectură: canapea, fotolii, scaune.

Mulțumim domnului director Dacian Cristea, doamnei profesor Coste Estera Maria și
copiilor frumoși și entuziaști care ne-au primit cu o energie bună și intenții constructive.
Mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă realizarea acestei prime biblioteci școlare rurale, fie
sponsori fie participanți la evenimentele noastre și facem o promisiune: Mergem mai departe!
Ne dorim să putem realiza și în alte școli din județul Bihor biblioteci școlare. Noi credem în
educația copiilor și formarea viitoarelor generații! Acestea sunt priorități pentru o lume care se
dorește sănătoasă și armonioasă, pentru o lume cu un climat în care fiecare copil să își descopere
și dezvolte adevăratul potențial.
„A trăi pentru alții e o lege a naturii. Viața e frumoasă când ești fericit, dar viața e și mai bună
când alții sunt fericiți datorită ție.”

Realizatorul E-Newsletter-ul District 2241 este
District
PublicE-Newsletter-ul
Image Team.District 2241 este District
Realizatorul
Public Image Team.
Pentru o comunicare eficientă și unitară, vă rugăm să
țineți cont de următoarele criterii în conceperea
anunțurilor voastre:
• Data limită de transmitere a materialelor finale,
verificate de greșeli ortografice și diacritice
adăugate, va fi data de 10 a fiecărei luni.
• Subiectul mailului să conțină tag-ul Rotary
Newsletter și atașat un document Word în care
sunt enumerate proiectele clubului, respectând
structura: titlu de proiect, nume club, dată, textul
descriptiv al proiectului și pozele embeduite în
document cu opțiunea Wrap Tight.
Adresa la care veți trimite newsletter-ul de club este:
lexor_invest@yahoo.com.
Vă dorim un an plin de noi proiecte și evenimente de
succes!

