
EUROSCOLA – ediţia a VI-a 

Joi, 20 martie, s-a desfășurat la Strasbourg, în incinta instituției Parlamentului European, 

una din zilele dedicate proiectului EUROSCOLA 2014. Din Iași a participat grupul de 24 elevi de 

la Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” coordonat de prof. dr. Irina Iorga și prof. Anca Uriciuc. 

   Activitățile au început în jurul orei 9, în hemiciclu, reunind aproximativ 500 de elevi din 22 de țări 

membre U.E. și profesorii lor. Surpriza acestei ediții a fost prezența, în cursul dimineții, a 

europarlamentarului Catherine Trautman, remarcabil om politic francez, fost primar al orașului 

Strasbourg, care a răspuns întrebărilor de mare actualitate ale elevilor. Din partea Liceului 

Cantemir, elevul Sofian Tudor a ridicat problema securității Uniunii Europene în contextul noii 

situații generate de anexarea Crimeei la Federația Rusă. 

   Sesiunea de dimineață a constat în susținerea speach-ului de prezentare a școlilor participante. 

Liceul Cantemir a fost reprezentat de elevii Teleman Bianca și Miron Radu care au susținut un 

discurs multilingvistic antrenant în limbile engleză, italiană şi spaniolă. 

 

   După masa de prânz, s-a derulat jocul EUROGAME la care au participat, separat, atât elevii cât 

și profesorii. Acest tip de activitate își propune să concretizeze principiul ”unitate în diversitate”, 

exersând colaborarea, în vederea realizării unui scop european comun, dintre cetățenii U.E., 

vorbitori de limbi diferite. 
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   În urma lucrului în echipă, s-a detașat elevul Miron Radu care a și preluat funcția simbolică de 

vice preşedinte al grupului politic direct interesat de promovarea inițiativei care, conform regulilor 

jocului, făcea obiectul ideologiei grupului respectiv. Tema generală a fost ”Viitorul Europei”, 

fiecare dintre cele șase grupuri politice prezente înaintând câte o inițiativă în acest sens. 

La sesiunea de după amiază, desfășurată în plen, elevul Pădurariu Andrei a adresat mai multe 

întrebări raportorilor. 

Activitatea s-a încheiat cu intonarea imnului Uniunii Europene.    

 

   Proiectul EUROSCOLA 2014 constă într-o competiție interșcolară la nivel european cu tema 

”Drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni”. Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din Iași a 

câștigat prezența sa la P.E. în urma unor multiple și susținute activități teoretice și practice 

derulate în perioada mai-octombrie. Experiența strasbourgheză dobândită de grupul de elevi și 

profesori este unică și prețioasă și ea va fi transmisă generațiilor prezente și viitoare din liceu sub 

formă de bune practici europene. http://www.bzi.ro/elevii-unui-important-liceu-iesean-in-vizita-la-

parlamentul-european-424533 
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