Transnistria;
– 1 decembrie 2013 – Ziua Naþionalã a României.
Evocare istoricã – la Centrul de Documentare ºi Informare
din liceu – activitate în care au fost prezentate momentele
importante ale luptei naþionale din cele trei provincii
româneºti care au întregit þara la 1918, contextul ºi reuºita
unirii;
– 24 ianuarie 2014 – Concursul claselor a XII-a
Unirea, naþiunea a fãcut-o!, dedicat Zilei Unirii
Principatelor;
– 27 martie 2014 – 95 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România – evocare istoricã;
– 9 mai 2014 – Ziua Europei. Republica Moldova
ºi integrarea europeanã;
– iunie 2014 – Eroi ai românilor. Cercurile reunite
„Cultul Eroilor” ºi Astra „Nicolae Iorga” au organizat o
dezbatere dedicatã Zilei Eroilor. De asemenea, elevii au
depus ºi o coroanã de flori la Monumentul Eroilor din
Negreºti;
– 19 iunie 2014 – Cedarea Basarabiei ºi a nordului Bucovinei ºi implicaþiile istorice –ºedinþã de cerc
dedicatã dezmembrãrii României Mari ºi implicaþiilor
actuale ale evenimentului.

Unirea Bucovinei cu România – 15 noiembrie
2014
Ziua Naþionalã a României – 1 decembrie 2014
Ziua Unirii Principatelor – 24 ianuarie 2015
Unirea Basarabiei cu România – 27 martie sau 9
aprilie 2015
Ziua Europei – 10 mai 2015
Ziua Eroilor – mai-iunie 2015
Dezmembrarea României Mari – iunie 2015
– activitãþi în cadrul Zilelor Liceului dedicate personalitãþii lui Nicolae Iorga – decembrie 2014;
– o activitate dedicatã activitãþii ASTREI în cadrul
Sãptãmînii ªcoala Altfel, 6-10 aprilie 2015.

Lucian SAVA

PLAN DE ACTIVITATE
PE ANUL ªCOLAR 2014-2015
În anul ºcolar 2014-2015 ne propunem urmãtoarele
activitãþi:
– reorganizarea cercului prin identificarea elevilor
care doresc sã devinã noi membri; avem în vedere o
ºedinþã informalã la care sã fie prezenþi ºi elevii nouveniþi în clasa a IX-a din Republica Moldova – 15 septembrie-15 octombrie 2013;
– marcarea unor evenimente ºi personalitãþi importante ale istoriei naþionale ºi universale:
Ziua Comemorãrii Victimelor Holocaustului – 9
octombrie 2014
Ziua Armatei Române – 25 octombrie 2014

SIMPOZIONUL OMAGIAL „ªTEFAN PROCOPIU”,
EDIÞIA A XII-A
Sîmbãtã 17 ianuarie 2015 a avut loc, la Liceul Tehnic de Mecatronicã ºi Automatizãri din Iaºi,
Simpozionul omagial „ªtefan Procopiu”, ediþia a XII-a. Simpozionul cinsteºte memoria marelui savant
român, de la a cãrui naºtere s-au împlinit, pe 19 ianuarie, 125 de ani. Simpozionul este organizat de Societatea
profesorilor de ªtiinþe din Iaºi, în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean ºi cu Asociaþiunea ASTRA,
Despãrþãmîntul „Mihail Kogãlniceanu”. Au fost invitaþi de onoare prof. univ. dr. Mihai Toma, prof. univ. dr.
Gheorghe Popa ºi conf. univ. dr. Sebastian Dumitru Popescu de la Facultatea de Fizicã a Universitãþii „Al.I.
Cuza”, membri de onoare ai Societãþii profesorilor de ºtiinþe din Iaºi, prof. univ. dr. Maricel Agop de la
Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi”, prof. univ. dr. Mardare Sorohan, prof. Constantin Baiardi, prof. Rodica
Perjoiu, inspector de specialitate, ºi ing. Teodora-Camelia Cristofor de la Muzeul ªtiinþei ºi Tehnicii „ªtefan
Procopiu”.
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