Ediția a IX-a: 23 – 25 ianuarie 2019

La 160 de ani de la Unirea Principatelor,
Ambasadorii Unirii poposesc la Şcoala „B.P.Hasdeu” din Iaşi
Pentru marcarea solemnă şi în profund spirit românesc a celor 160 de ani de la Unirea
Principatelor Române, pentru reîmprospătarea în conştiinţa elevilor şi profesorilor a importanţei
actului săvârşit la 24 ianuarie 1959 şi a marelui om de stat, Alexandru Ioan Cuza, despre care
Mihail Kogălniceanu, spunea că “singur şi-a scris istoria sa, prin legi, prin actele cu cari a făcut el
un stat, o societate, alta decât aceea ce i-a fost dată, când l-am proclamat domnitor”, în perioada
23-25 ianuarie Şcoala „B.P.Hasdeu” din Iaşi organizează a noua ediţie a proiectului naţional
“Ambasadorii Unirii”.
Evenimentele definitorii ale proiectului sunt: simpozionul „Românii în veacul construcţiei
naţionale”, desfăşurat pe 24 ianuarie de la ora 15 la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, prilej
cu care va avea loc și lansarea volumului retrospectiv „Ambasadori ai Unirii în anul Centenarului
întregirii statale”; spectacolul omagial „Unirea națiunea a făcut-o”, desfăşurat pe 25 ianuarie de la
ora 10, la Palatul Copiilor Iaşi; participarea la manifestările oficiale organizate de Primăria Iași pe
data de 24 ianuarie
Invitaţi speciali în cadrul activităţilor proiectului sunt prof. Maria Rados, inspector de specialitate al
ISJ Iași, prof.dr. Lăcrămioara Iordăchescu, prof. Alla Apopei, inspector pentru activităţi
extraşcolare, prof. dr. Florentin Ciobotaru, inspector școlar pentru management instituțional.
Participanţii la eveniment sunt elevi şi profesori de la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”
Chișinău (Republica Moldova), Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Românești Cernăuți (Ucraina); Școala Gimnazială Băița, jud. Hunedoara,
Colegiul Național ”Unirea” Focșani, Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, Liceul
Tehnologic ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona, jud. Botoșani, Școala Gimnazială ”Episcop Iacov
Antonovici” Bârlad, Liceul de Informatică ”Grigore Moisil” Iași, Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”
Iași
Desfăşurarea activităţilor proiectului este rezultatul unui efort de echipă, Școala”B.P.Hasdeu” din
Iași beneficiind de sprijinul partenerilor săi: Inspectoratul Școlar Județean Iași, Asociația
Profesorilor de Istorie din Iași, Complexul Muzeal Național ”Moldova”, Palatul Copiilor Iași, Liceul
Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” şi, mai ales, Primăria Municipiului Iași

