27 martie – Unirea Basarabiei cu România,
primul Centenar al Marii Unirii din anul 2018
Anul Centenarului, care este şi anul european al patrimoniului, este un bun moment să
conştientizăm eforturile pe care trebuie să le depunem pentru dezvoltarea infrastructurii
culturale româneşti.
Şcoala Gimnazială Miron Costin Suceava a deschis astăzi, 27 Martie 2018, seria
manifestărilor, sărbătorind Ziua Unirii Basarabiei cu România, primul Centenar al Marii Uniri
din anul 1918.
Dorind să fie o activitate de mare impact, elevii au invitat ia românească în şcoală,
venind îmbrăcaţi în ţinută de sărbătoare, purtând cu mândrie portul naţional.
S-au desfăşurat activităţi diverse atât la clasele primare, cât şi la cele gimnaziale.
Holurile şcolii au fost împânzite cu mesaje legate de acest eveniment, prin implicarea
membrilor Consiliului Şcolar al Elevilor. Au fost realizate panouri cu informaţii istorice, iar,
în cadrul orelor de desen, elevii şi-au dovedit talentul, pictând însemnele României Mari.
Echipa de proiect a fost numeroasă, fiind coordonată de dl. director Moraru Dumitru,
de prof. Morar Aurelia şi de prof. Adrobotoaei Elena, coordonator de proiecte şi programe
educative la nivelul şcolii. Alături de ei s-au implicat profesorii diriginţi şi învăţători de la
clasele a II-a, a III-a şi a IV-a.
Zâmbetele de pe feţele copiilor, frumuseţea portului naţional, bogăţia de informaţii
culturale şi istorice, fac din această activitate un real succes şi transmite îndemnul ca, în
fiecare zi, să trăim româneşte, să iubim româneşte, să ne îmbrăcăm româneşte, să simţim
româneşte!
Am decis să prezentăm şi câteva rânduri din partea elevei Jacot Ariadna, din clasa a
VII-a B, venită la şcoala noastră din Republica Moldova, în anul şcolar 2017 -2018:
Am venit în Suceava, din Sângerei, un raion destul de mic, în care nu erau multe
locuri în care să-ţi petreci timpul, iar acest oraş mi s-a părut grozav de frumos, deoarece este
cu mult mai mare şi are multe locuri frumoase şi atractive (parcuri, muzee, şcoli, mall).
Părinţii mei au locuit în Suceava, aproximativ 7 ani, iar fratele meu mai mare, a fost născut
aici.
Pentru că le-a plăcut foarte mult acest oraş, au decis să ne mutăm şi aşa am venit la
Şcoala Gimnazială „Miron Costin”, unde m-am acomodat foarte repede datorită colegilor şi
profesorilor primitori. Mă simt ca acasă şi pot să zic că sunt mulţumiă că sunt aici. Sistemul
de învăţământ nu este foarte diferit. Totuşi, la şcoala din Moldova, mi s-a părut puţin mai
greu, deoarece aveam foarte multe teme pentru acasă şi aveam de învăţat din cărţi cu multe
pagini. Profesorii erau de treabă, iar şcoala era foarte bine dotată, dar, în rest, sunt multe
avantaje la şcoala din Suceva, deoarece sistemul de învăţământ e mai simplu şi pe măsura
puterilor noastre, iar profesorii sunt înţelegători.
Nu există diferenţe foarte mari între cele două locuri, sărbătorile sunt asemănătoare,
cu excepţia Crăciunului, care se sărbătoreşte pe 7 ianuarie. Acolo, oamenii nu sunt foarte
vorbăreţi, dar sunt primitori, ospitalieri
Sunt fericită că am ajuns la această şcoală, alături de oameni frumoşi, colegi şi
profesori, şi sper ca şi ei să fie mândri de mine, deoarece mă străduiesc din toată inima.
(Interviu realizat de elevii: Pişta Matei, cl. a VIII-a A, Ciornohac Eliza, cl. a VIII-a B
şi Alexandrovici Amalia, cl. a VII-a D)

