COLEGIUL TEHNIC”MIHAIL STURDZA”,IAȘI
ROMÂNIA DIN INIMA MEA!
Activitate educativă dedicată zilei de 1 Decembrie-Ziua Națională a României

A devenit o tradiție ca în fiecare an, la sfârșit de noiembrie sau început de decembrie,
Colegiul Tehnic”Mihail Sturdza”, Iași să organizeze activități educative de anvergură și totodată
inedite, dedicate Zilei Naționale a României.
Anul acesta, pe 26 noiembrie 2021, în amfiteatrul școlii s-a organizat activitatea educativă cu
titlul:
ROMÂNIA DIN INIMA MEA!
Activitatea a fost organizată de D-nul ing. Victor Bibire împreună cu D-na prof. Mihaela
Ivănescu, la aceasta participând clasele a IX A-liceu și a X B-liceu.
Scopul acestei activității a fost acela de creare a unei stări empatice și de emoție colectivă
față de valorile și trecutul istoric al neamului românesc. S-a punctat importanța momentului de la
1 Decembrie 1918, ca o împlinire a destinului și Istoriei poporului român, dar și ca o
”continuitate a unui ideal”, pentru generațiile actuale/viitoare. Din seria: ”100 de adevăruri
istorice” s-a prezentat secvența D-nului academician Ion Aurel Pop care evocă magistral
dimensiunea națională și deschiderea europeană a domnitorului Mihai Viteazul. Printr-un scurt
concurs de întrebări s-au făcut referiri inedite asupra faptelor de vitejie ale domnitorilor români,
despre provocările din ziua de astăzi în a te bucura de faptul ”de a fi român în România”, sau din
contră în a fi nemulțumit, înstrăinat față de țara ta sau chiar ”străin în țară la tine”.Elevii și-au
dăruit unii altora cocarde tricolore cu denumirea școlii,atmosfera a fost una de sărbătoare, de bucurie,
de emoție sufletească.
Activitatea s-a încheiat în ritm de paradă militară cu urări de ziua tuturor românilor,
sentimentul general fiind acela că elevii s-au simțit”români înconjurați de alți români”.
Metaforic vorbind, Colegiul Tehnic”Mihail Sturdza” a sărbătorit anul acesta 1
Decembrie- Ziua Națională a României ”sub Arcul de Triumf”.

La Mulți Ani ”Maică Țară”!
Scump neam românes, să ai încredere în tine!
Călătorim prin multe țări, dar o singură patrie avem!
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