
Ce spun participantii la Euroscola Day din 18 ianuarie 2019 
 
"Ziua petrecuta în Parlamentul European a reprezentat pentru mine o oportunitate imensa de a-mi vizualiza planurile 
de viitor. Am fost impresionata sa vad ușurința cu care tinerii de vârsta mea își exprima opiniile legate de problemele 
reale cu care UE se confrunta. De asemenea, mi-a plăcut sa întâlnesc elevi străini care împărtășesc aceleași interese 
și pasiuni ca mine si care sunt interesați de viitorul nostru."                           Radulescu Consmarie, X G 
 
 
"Euroscola a fost o experiență deosebită, pe care nu o voi uita niciodată. Am avut oportunitatea să cunosc oameni 
noi, care mi-au împărtășit impresiile si poveștile lor. Am învățat despre Uniunea Europeana si Parlamentul European, 
am trăit aceleași senzații, pe care le au și adevărații parlamentari."                        Nitu Cristina, XG 
 
 
"Pentru că este un eveniment extraordinar, pentru că reunește oameni, idei din toate colțurile Uniunii Europene, 
pentru că îi aduce pe tineri mai aproape de ceea ce înseamnă cu adevărat viața de europarlamentar, importanța lor 
în dezvoltarea sustenabilă a viitorului și nu numai, Ziua Euroscola 2019 a fost, pentru mine, o experiență marcantă și, 
totodată, diferită față de ceea ce sunt obișnuită și aș dori să repet această experiență și cu altă ocazie."  
                                                                                                                                                       Andronescu Valeria, XIIA 
 
"Euroscola Day a reprezentat o noua perspectiva asupra colaborării la nivel internațional." Ion Mihnea Cristian, XII A 
 
  
"Pentru mine, ziua petrecută în Parlamentul European de la Strasbourg a fost plină de provocări, pe care sper că le-
am trecut cu brio. Eu cred că această experiență ne-a responsabilizat și ne-a făcut mai conștienți de urmările 
acțiunilor noastre, deoarece a trebuit să le lăsăm elevilor din celelalte țări o părere bună despre noi, pentru a-și putea 
forma o părere despre România, astfel că dacă unul dintre noi ar fi avut un comportament nepotrivit, ar fi atras 
atenția în mod negativ asupra întregii țări. De asemenea, această provocare m-a ajutat să preiau inițiativa, în special 
în cadrul "Eurogame", activitate care a creat o conexiune între elevi din diferite țări."            Barbu Valentina, X A 
 
 
"Pentru mine ziua Euroscola a însemnat posibilitatea de a intra pentru putin timp in lumea celor care iau deciziile 
pentru binele nostru, al cetățenilor UE, de a vedea cat de dificil este să iei in calcul toate opiniile si aspectele 
problemei respective, m-a ajutat sa constientizez mai bine problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană, si 
totodata mi-a oferit șansa de a cunoaște oameni noi, din țări diferite ale Europei, oameni cu principii si culturi 
diverse."                                                                                                                                  Dragan Andreea Elena, XIIA 
 
 
"A fost o onoare pentru noi sa fim prezenți in Parlamentul European de la Strasbourg in data de 18 Ianuarie 2019. Am 
colaborat, ne-am împărțit pe echipe, iar tema aleasa de grupa mea, grupa romb, a fost viitorul Europei. Am 
comunicat cu tineri din toate colțurile Europei, am participiat la dezbateri cu privire la construcția europeană, dar și 
la concursul Eurogame, ne-am reunit in sala plenara și am fost adevărați parlamentari, întrucât am avut dreptul de a 
vota pentru prima data. Din punctul meu de vedere proiectul Euroscola a fost o adevărată provocare, iar noi am 
încercat sa ne implicam activ si ne-am îmbunătățit cunoștințele in acest domeniu. De asemenea, ne-am propus sa 
ajungem pe cele mai înalte culmi ale clasamentului, și putem afirma ca am reușit. Pentru noi, aceasta experiența a 
fost unica, un pas spre dezvoltarea personală, cunoaștere și maturizare, și cu siguranta toti participanții își vor aminti 
întotdeauna cu bucurie in suflet aceasta zi."                                                                   Istrate Andreea Diana, XI A 
 
 
"Pentru mine, ziua din Parlamentul European a insemnat o oportunitate de a afla cat mai multe lucruri despre UE si 
am aflat si cat de important este votul unui cetatean european. De asemenea, am invatat cum sa dezbat o temă cu 
oameni pe care nu ii stiam, dar cu care am legat noi prietenii, toate acestea ajutandu-ma sa ma dezvolt personal."                                                         
                                                                                                                                                   Vasilescu Mihnea Andrei XB 
 
"Cu ocazia Zilei Euroscola din Parlamentul European de la Strasbourg am putut sa interactionez cu tineri de varsta 
mea din alte tari europene, sa vorbesc in fata unui public numeros si am invatat si simtit ceea ce inseamna 
colaborarea in Uniunea Europeana."                                                                                      Princea Iulian Marian, XB 
 



 
"A fost o onoare pentru noi sa fim prezenți in Parlamentul European de la Strasbourg in data de 18 Ianuarie 2019, 
întrucât efortul depus a fost apreciat. Am colaborat, am facut schimb de impresii, idei si opinii. Am fost împărțiți în 
grupe, pe echipe, am discutat cu oameni de diferite naționalități, utilizând engleza ca limba comună. Am ales 
proiecte, am dezbătut, votat si aprobat idei si legi ce au sa schimbe Europa. Am avut șansa să trăiesc în pielea unui 
europarlamentar, sa descopăr adevarata munca din spatele creării acestui sistem elaborat si bine structurat numit 
Uniunea Europeană, mai mult decât o simplă confederație."                                             Sbengheci Vlad-Andrei, XI A 
 
 
"Pentru mine, ziua petrecută la Parlamentul European a fost plină de emoție, mândrie si provocări. Am putut fi 
pentru o zi europarlamentar și am discutat multe probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană. Eurogame a 
fost o experiență interesantă, având în vedere că am putut socializa cu elevii din celelalte țări."    
                                                                                                                                                                  Ion Bianca Andreea, XA 
 
"Ziua petrecuta în Parlamentul European a meritat efortul depus în ultimele luni. Tinerii care au fost prezenți s-au 
dovedit a fi persoane deschise la minte cu care să ai ce sa discuți, iar toate părerile exprimate au fost înțelese pe 
deplin. Emoțiile simțite au avut un rol pozitiv și m-au făcut sa simt aceasta zi din toată ființa."        Vasile Liana, XB 
 
 
"O șansă dintr-o mie, o zi de ținut minte o viața întreagă. Acesta mi se pare cel mai eficace mod de a sintetiza acest 
vis care, acum câțiva ani, n-aș fi crezut ca va deveni realitate. Încă de la prima ora a dimineții am plecat spre 
destinație, unde aveam să ne petrecem o zi întreaga printre elevi ca noi, dar din alte tari europene, și oficialitățile 
parlamentului, având șansa de a purta o dezbatere liberă alături de ei. Totodată, am avut timp și pentru a cunoaște 
și forma prietenii alături de elevi din țările Uniunii Europene, de a face fotografii și a crea amintiri de o viață. Am fost 
împărțiți in șase grupe, fiecare având câte un subiect de discutat in cadrul dezbaterilor pe echipe, ajungând mai apoi 
sa aducem ideile la nivelul hemiciclului. Am avut șansa de a vota in apărarea opiniilor noastre asupra topicurilor 
prezentate și multe altele. Așadar, vom lăsa in urma Strasbourgul, dar îl vom avea mereu in amintirile noastre."                                              
                                                                                                                                                     Bonea Maria Alexandra, XA 
 
"Uniunea Europeană înseamnă sa fii diferit, nu neaparat mai bun decât alți participanți", acest enunț mi s-a întipărit 
in minte după aceasta zi de neuitat in Parlamentul European, alături de tineri silitori și inediți."  Angelescu Dan, XIA 
 
  
"Euroscola m-a ajutat sa evoluez pe plan psihic, indemnandu-ma sa ies din zona mea de confort si sa ma implic in 
problemele politice actuale, astfel facandu-ma un tanar-adult mai responsabil."                        Manta Andreea, XII A 
 
 
“Pentru mine, proiectul Euroscola reprezintă prima experiență la nivel internațional și pot spune că este o 
oportunitate unică oferită adolescenților din Uniunea Europeană de a împărtăși idei și opinii cu elevi de alte 
naționalități, totodată reușind să “intre in pielea europarlamentarilor”, pentru o zi, prin asistarea la ședințele din sala 
plenară și votarea unor legi decisive pentru viitorul Uniunii Europene.”                            Chiru Liviana-Cristinela, XIA 
 
 
"A fost o experiența inedită și o foarte mare placere sa vizitam Parlamentul European, sa cunoaștem tineri din toată 
Europa, sa legam noi prietenii și sa aflam lucruri noi despre diferite limbi și culturi. Proiectul Euroscola a fost o mare 
provocare, a fost o experiența frumoasa pe care as repeta-o de câte ori as avea ocazia."  Ganciulescu Catalina, X A 
 
 
"Euroscola, pentru mine, a insemnat o oportunitate de a cunoaste noi persoane pline de idei, aspiratii si a intelege 
cum functioneaza Parlamentl European. Totodata, am putut sa dezbat anumite probleme si sa le caut solutii cu 
ajutorul colegilor mei romani dar si de alte nationalitati, lucrand in echipa, rezulatatul fiind unul pozitiv care ne-a unit 
avand aceleasi opinii pe tema pe care am abordat-o."                                                                              Ivanciu Sergiu, XB 
 
 
"Experiența Euroscola a fost unică, complet diferită de ce am trăit până acum. De la cadrul formal până la tinerii cu 
naționalități diferite, orice aspect din acest proiect m-a surprins plăcut. Privilegiul de a putea vota în Parlamentul 
European va rămâne mereu întipărit în mintea mea."                                                                         Stoian Mihaela, X B 



 
 
"Sincer nu am stiut la ce sa ma aștept in Parlamentul European, am fost emoționată ca orice alt tanar, însă cred ca 
emoția cu care am intrat a făcut aceasta experiența inedită. Fiecare secunda a reprezentat o piesa de puzzle pe care 
abia peste ani o sa realizez ca l-am terminat. A fost o placere sa votez, sa propun legi, soluții, și sa mi fac prieteni din 
alte tari, România fiind astfel privită prin ochii a 500 de tineri europeni, la fel ca și mine."        Silivestru Stefania, XB 
 
 
"Responsabilitatea mea in cadrul Euroscola Day a fost sa joc rolul unui reporter, alaturi de cate un reprezentant din 
celelalte 22 de tari participante. Pot spune ca am fost privilegiata, intrucat echipa mea a stat la o masa rezervata, 
foloseam caile mai scurte de acces, si aveam posibilitatea de a filma si a face poze oricand, oriunde.  
Aceasta libertate oferita de "mentorul" jurnalistilor (o tanara uimitoare originara din Spania, care putea trece foarte 
usor si ca de origine franceza sau engleza, datorita abilitatilor sale lingvistice) mi-a permis sa observ din alta 
perspectiva activitatea colegilor mei de liceu, sa le admir implicarea si sa le compatimesc bataile de cap cauzate de 
temele complexe. A fost usor incomod primul contact cu ceilalti tineri jurnalisti, nu stiam cine va face primul pas, insa 
totul a venit de la sine cand a trebuit sa colaboram. 
Altfel spus, ziua Euroscola petrecuta in Parlamentul European a fost o experienta inedita, obositoare (cladirea este 
imensa) si fascinanta."                                                                                              Plesea Condratovici Lidia, XIG                                
 
 
 
 
 
 


