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Ediția a XII-a, 2019-2020 
”EDUCAȚIA SCHIMBĂ VIEȚI” 

Parlamentul European  

Biroul de legǎturǎ în România 

 

#EuroscolaRO2019 
 
 

„PROFESORUL - MEȘTER AL SUFLETELOR!” 
 
 

Mesajul  „EDUCAȚIA - STRATEGIE PENTRU VIAȚĂ!” 
 („EDUCATION - STRATEGY FOR LIFE”) 

  
 Esența campaniei noastre pornește de la ideea că orice persoană instruită, educată contribuie la 
moștenirea culturală și spirituală a unei națiuni, pe care o transmite generațiilor viitoare. Astfel, concursul se 
derulează sub forma unei campanii de promovare a rolului educației și al învățării unei meserii pornind de la 
poveștile de succes ale unei personalități identificate de elevii noștri, doamna profesor POP PAULA ADRIANA 
(pseudonimul literar Paula Adriana COZIAN). Doamna profesoară, acum pensionară, a fost profesoară de 
istorie în cadrul colegiului nostru, fiind un model pentru generații de elevi,  datorită profesionalismului, 
empatiei, a valorilor transmise, care au influențat comunitatea dascălilor și a scriitorilor pe plan local, regional, 
național și internațional.  
  
 PROGRAMUL ZILEI: 
 
14.00 - 14.05 - Prezentare a concursului național EUROSCOLA 2019-2020 și a invitaților - prof. Claudia Portase 
14.05-14.10 - Prezentarea echipei de proiect - prof. Nicoleta Benchea 
14.10-14.15 - Alocuțiune a doamnei Corina Apostoleanu, director Biblioteca Județeană „I. N. Roman”, 
Constanța 
14.15- 14.20 - Cântă la pian, Despinoiu Armand, clasa a XI-a D, CNME - „Sonata lunii” - Ludwig van Beethoven, 
„ Bohemian Rhapsody” - Queen. 
14.20-14.30 - Prof. Bianca Ibadula, director adjunct CNME, Laudatio pentru doamna profesor Paula Adriana 
Pop  
14.30-14-40 - Cuvântul invitatului nostru de onoare, doamna Paula Adriana POP 
14.40-14.55 - Elevi și foști elevi, colegi, părinți despre personalitatea doamnei POP 
14.55-15.05 - Întrebări adresate invitatei noastre. 
15.05-15.10 - Încheierea activității. Proiecte de viitor în cadrul campaniei 
 
 Activitatea, „Profesorul - meșter al sufletelor”, face parte din campania promovată de Colegiul Național 
„Mihai Eminescu”, Constanța, în cadrul concursului național pentru licee, EUROSCOLA 2019-2020, ediția a XII-
a, „Educația schimbă vieți!”, lansat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, în parteneriat 
cu Ministerul Educației Naționale. 
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