
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

,,România mea, România noastră” 

Activități dedicate Centenarului Marii Uniri, 

la Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” 

,,România mea, România noastră” a fost mesajul transmis de elevii 

Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga” din Constanța,  prin intermediul flashmob-ului 

organizat luni, 26 noiembrie 2018, între orele 14-14,30 și se subscrie activității ,,1 

Decembrie în inimile românilor”-încheierea Campaniei ,,MESAJUL MEU 

PENTRU ROMÂNIA’’,din cadrul proiectului județean ,,100 de anide 

spiritromânesc’’. La organizarea flashmob-ului au participat 250 de elevi din 

ciclul gimnazial și liceal, sub îndrumarea profesorilor Mariana Ștefan, Elena 

Basași Eugen Corbeanu.  

 Acțiunea a urmărit antrenarea elevilor într-o activitate practică de 

transmitere a unui mesaj cu prilejul Centenarului Marii Uniri, dar și sensibilizarea 

acestora cu privire la comemorarea unor evenimente importante din istoria 

românilor. Imnul ,,Deșteaptă-te, române” a răsunat în curtea liceului pe tot 

parcursul activității.,,Flashmob-ul de astăzi a fost surprinzător, a avut o 

organizare rapidă, ne-am mobilizat în timp util în formarea numărului 100, chiar 

dacă condițiile meteo nu au fost tocmai favorabile” a relatat Alexandru Bălașa din 

clasa a IX-a B. Colegul lui de clasă, Andrei Kivu, a adăugat: ,,Suntem foarte 

bucuroși că am avut prilejul de a transmite un mesaj interesant pentru Centenarul 

Marii Uniri”.  

 Marți, 27 noiembrie 2018, în sala de festivități a Liceului  Teoretic ,,Lucian 

Blaga” s-a desfășurat activitatea cultural-artistică ,,La Mulți Ani România!”, 

dedicată Centenarului Marii Uniri, activitate ce se înscrie în seria de manifestări 

organizate în cadrul proiectului județean ”100 de anide spiritromânesc”. Elevii de 

la clasele a VIII-a A și B, a IX-a A și B, a X-a B și C, a XI-a A, B și C, coordonați 

de prof.Florentina Reșit, prof. Oana Manu, prof. Mariana Ștefan, prof. Gabriel 

Popescu, au prezentat momente de poezie, cântece patriotice, dansuri populareși 

dansuri moderne, într-o atmosferă de entuziasm și voie bună.Activitatea a urmărit 



cunoașterea semnificației istorice a Centenarului Marii Uniri dar și implicarea  

elevilor în activități cultural-artistice tematice.  

 ,,Activitatea <<La MulțiAni România!>> a fost bine organizată, momentele 

au fost surprinzătoare, făcându-ne să trăim cu emoție Centenarul Marea Unire”, 

au precizat elevele Bianca Gociu și Eveline Stanciu din clasa a XI-a C.   

 ,,Activitățile pe care le-am proiectat și derulat cu elevii noștri trebuie să 

aibă menirea de a-i apropia cât mai mult de cunoașterea faptelor istorice 

naționale, de a le încălzi inimile cu sentimentele bucuriei și mândriei că sunt 

români. Participarea activă la activitățile ,,Centenarului  Marii Uniri 1918-2018”  

are  rolul de a-i ajuta  pe elevi să conștientizeze importanța  momentului, de a trăi 

ei  înșiși istoria pe viu, de a face din aceste activități, sărbători ale sufletului de 

tineri  români, împreună  cu colegii lor’’, a menționat prof. Mariana Ștefan. 

Director,                         Consilier de imagine, 
Prof. Elisabeta Ana Iuliana LINEA           Prof. Simona  DRAGOMIR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


