18.I. 2016, clasa a IV-a B
Ca profesor la această clasă, am efectuat mai întâi o incursiune referitoare
la contextul internaţional ce a precedat acel act istoric de la 24 Ianuarie 1859,
cu exemple elocvente referitoare la viaţa provinciilor româneşti, raportat la
aceiaşi unitate de timp. Actul în sine a avut girul unei diplomaţii româneşti
bine conturată, condusă cu măiestrie de nimeni altul decât Mihail
Kogălniceanu (ca să amintim doar unul dintre pilonii de susţinere a mişcării
unioniste) act ce s-a soldat până la urmă cu votul alegerii aceluiaşi domitor în
ambele provincii româneşti - unirea din 1859 însemnând doar un preambul al
viitorului stat modern - România Mare, din 1 Decembrie, 1918. Elevii şi-au
adus contribuţia proprie la această activitate extraşcolară, prezentând în faţa
colegilor o multitudine de ,, istorioare” ce au circulat de-a lungul timpului
legat de acest act emblematic, şi care de altfel au intrat în ,,folclorul” şcolar
încă din timpul activităţilor petrecute la grădiniţă- când efectiv nu aveau
noţiuni incipiente de istorie naţională, ci doar trăiau evenimentele comunităţii
alături de familiile din care proveneau cu prilejul comemorării acestor
evenimente deloc de neglijat ale istoriei poporului român.
S-au văzut în acest an şcolar (ţinând cont că e primul dintr-o suită de foarte
mulţi ani, când încep să studieze istoria sistematic) la nivelul
participării/implicării efective a elevilor în activitate. Mai mulţi elevi au adus
materiale informatice, mai mulţi au analizat/comentat/sintetizat elementele de
fond ale acestui act istoric, care a făcut din România de la acel interval de timp
o ţară ce va să devină peste timp ,,patria noastră de astăzi!”
Am cântat şi au dansat ,,Hora Unirii”, bucurându-ne împreună că astăzi ne
regăsim în această formulă la ceas aniversar - 24 Ianuarie, 2017.
Elevii vor participa alături de părinţii lor la evenimentele desfăşurate în
ziua de marţi, 24 ianuarie, 2017 - evenimente ce se vor derula la nivel de
municipalitate, ca în fiecare an comemorativ al acestui eveniment istoric.
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