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Pentru a treia oară în 6 ani ( dreptul de participare  este odată la 2 ani)  o echipă de 
24 de elevi de liceu din colegiul nostru îndrumaţi de prof. Irina Ema Săvuţă şi Rodica 
Popescu, a obţinut  la concursul naţional EUROSCOLA pentru liceeni locul 4 din 36 
de participanţi cu un grant în EURO , pentru participarea alături de alte echipe de 
elevi câştigătoare din ţările membre UE timp de o zi în Parlamentul European de la 
Strassbourg Franţa.     

 Această zi ( una pe lună ) este  destinată tinerilor din 

Europa pentru vizită dar şi pentru activităţi similare 

adulţilor din Parlamentul European .Tema dezbaterilor 

era legată de alegerile europarlamentare.  Proba pe 

care urmau să o treacă echipa de elevi dar şi de 

antrenori în 13 februarie 2014  în Parlamentul european 

era destul de dificilă. Antrenorii echipei de elevi nu au 

fost foarte surprinşi de modul în care s-au prezentat 

aceştia în toate etapele zilei. Au fost grozavi şi pentru 

asta merită toată admiraţia şi recunoaşterea ca fiind de 

neânvins. Aveau atâta siguranţă în intervenţiile lor. Şi 

nu numai. Vorbeau în limba oficială impecabil. Sigur că 

te impresionau până la lacrimi. Se luptau cu Europa. Se 

luptau cu cei care aveau  nişte paşi în faţa lor ca şi 

popor. Cheia succesului stătea de fapt în ceea ce se 

cheamă antrenament continuu pe un potenţial 

intelectual ridicat. 

Perseverenţa a dat rezultate excelente.  La reuşita lor pe lângă 

antrenori avem în vedere şi pe cei din spatele cortinei. Sunt 

ceilalţi dascăli care au participat la construirea temeliei lor şi 

părinţii care i-au susţinut şi i-au îndemnat să înveţe temeinic din 

toate domeniile . Dar nu în ultimul rând au contribuit chiar, ei, 

elevii , tinerii de azi despre care nu  se spun chiar lucruri bune, 

care pe lângă toate acestea au arătat că posedă şi un spirit 

patriotic pe care l-au dovedit cu prisosinţă .  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleva Gheorghe Ana Maria actualmente în clasa a-XII-a B a 

avut cel mai înalt rol pe care puteai să-l obţii în acea zi. L-a 

câştigat având toate atuurile  despre care aminteam. Este 

produsul şcolii dat fiind faptul că învaţă în colegiu din clasa a-V-

a şi cam în fiecare an a fost de vîrf la performanţă şi învăţătură. 

Recompensele sunt mărunte pentru aceşti copii . Viaţa poate le 

va dărui recompense pe măsură. Şi profesorul antrenor Irina  

Ema Săvuţă a fost nominalizat în echipa de profesori 

câştigătoare. Cum spune românul ,,aşa cap aşa căciulă,, Bravo 

tuturor . Ce mândru ar fi marele Alexandru Ioan Cuza părintele 

spiritual al colegiului nostru. 

 

Deplasarea s-a realizat cu un autocar clasificat , foarte bun, 

cazările au fost la hoteluri de categorie foarte bună iar 

popasurile turistice au contribuit la buna dispoziţie şi informare 

despre cultura şi obiceiurile altor popoare ( Ungaria , Germania , 

Austria , Franţa ).Europa a primit echipa câştigătoare a 

Colegiului Naţional ,,Al.I.Cuza ,, Ploieşti    cu gânduri bune 

oferindu-i democraţia şi drepturile omului pe un tărâm fermecat 

al descoperirilor şi cunoaşterii ce nu se lasă niciodată cucerit. 

 Felicit şi cu această ocazie echipa de elevi  pentru cunoaşterea 

de care a dat dovadă şi de bunul simţ care a dominat.  

 


