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Anii de liceu… 

 
Recunosc, e cam devreme să vorbesc despre timpul petrecut în liceu când acest timp se 

măsoară în …luni. Deocamdată! În calitatea 
mea de boboc, nu știu încă ce înseamnă să 
profiți din plin de această etapă din viața 
unui adolescent despre care unii spun, cu 
toată convingerea, că ar fi cei mai frumoși 
dintre anii tinereții unui om. Și cu toate 
acestea, eu tot vreau să vorbesc despre viața 
de licean. 

 După ce ai scăpat de examenul de 
la sfârșitul clasei a opta și ai răsuflat ușurat, 
cât a fost de lungă vacanța de vară, nu ai 
făcut altceva decât să te bucuri, să râzi, să dormi mai mult, să te distrezi. Și să aștepți cu sufletul 
la gură să guști din viața de licean. Ai pășit mândru sau poate sfios sau poate nerăbdător ori 
poate cu teama de necunoscut pe poarta liceului, în miez de septembrie. Dar recunoașteți! 
Câți dintre voi s-au gândit, rostind cuvântul ,,liceu”, la ore lungi, prea lungi, de curs, la 
interminabile teme, la profesori încruntați care vă scot la tablă exact când vă era lumea mai 
dragă sau vă trântesc vreo lucrare neanunțată?! Nu-i așa că nu prea v-ați gândit la asta? Mai 
degrabă te gândești la distracție, la momentele în care o să fii tu ,,ăla mare” care o să râdă de 
cei mici, cum au făcut și alții înaintea ta, te gândești la orice dar nu la învățat și, cu atât mai 
puțin, la examenele care te așteaptă. Pentru că un boboc gândindu-se la examenul de bac ar 
fi ca un copil gândindu-se la bătrânețe. Mai întâi vrei să treci prin toate etapele frumoase, să 
,,savurezi” pauzele, selfiurile făcute, pe furiș, în vreo oră sau sanvișul muuuuult mai bun al 
colegului de clasă. Mai întâi vrei să râzi, să te bucuri, să te simți fără griji pentru că știi că toate 
astea vor trece, pentru că știi că tot ce-i bun se va termina într-o zi. Mai întâi vrei să-ți încarci 
bateriile, apoi o să ai putere să treci și prin examenele pe care școala și viața ți le vor da.  

Mereu, în gimnaziu, eram invidioasă pe cei 
de la liceu când îi vedeam ce bine se distrau sau ce 
ușoare le păreau orele. Dar acum, că sunt și eu, la 
rândul meu, în liceu și știu că nu e totul așa de roz 
și că orele nu sunt chiar așa ușoare cum par din 
exterior, opinia mea despre liceu s-a schimbat. Pe 
lângă învățat este vorba și despre acomodare, 
despre cum încercăm să ne căutam în acea 
multitudine de copii, prieteni lângă care vrem să 
ne petrecem cei mai frumosi patru ani din viață. Și 
mai este vorba despre cum încercăm să îi 

cunoaștem pe profesori, să vedem de care ne place și de care nu, pe care să îl luăm drept 
model și pe care nu.  
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Încă de pe-acum, liceul a început să prindă 
contur pentru mine: prieteni pe care nu regret, la 
momentul de față, că îi am, amintiri pe care cu 
siguranță nu am să le uit prea usor și profesori care 
simt că își vor lăsa amprenta asupra mea. Sunt 
convinsă că și ceilalți trei ani pe care îi mai am de 
parcurs vor fi plini de frumusețe, fiecare în felul lui. 
În clasa a zecea o să fiu deja acomodată cu viața 
de liceu, apoi clasa a unsprezecea o să fie cea care 
o să treacă cel mai repede dar care, cred eu, își lasă 
cel mai mult amprenta asupra elevilor. Iar clasa a 
doisprezecea va fi cea cu multă muncă, o să fie 
anul în care ne luăm rămas bun de la adolescență și o să spunem bun venit maturității. 

Iar dacă nu o să se întâmple totul așa cum ați visat într-o vacanță de vară, de la sfârșit 
de gimnaziu, liceul tot o să rămână cea mai frumoasă perioadă din viața voastră! Să nu vă 
îndoiți de asta! 

                                                          Crina Gabriela Mohanu - X A 
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Campania eCOol - Parada Green Fashion Show 
– ediția VII – 

Organizatori:  Agenția Locală a Energiei Alba, în colaborare cu Consiliul 
Județean Alba și Inspectoratul Școlar al Județului Alba. 
 

 

Să respectăm și să protejăm natura, iubind surâsul verde al primăverii, auriul 
anotimpului de foc, ruginiul toamnei și noblețea Crăiesei Zăpezii! Echipa 
Liceului Tehnologic Sebeș, SEASONSʼ HARMONY, prin cele șase creații 
care au defilat pe podium, vă invită să vă bucurați de simfonia 
anotimpurilor, aceste patru mișcări perfecte, rotindu-se într-o intimă 
armonie! 

Prof. coord. Suciu Florina Mihaela        

  
                                                                          Andreea Ilea 

Alexandru Popescu ș i Andreea Florea 

 

  
 

Alexandru Păcurar                                                 Andreea Goia 
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Campania eCOol - Parada Green Fashion Show 
– ediția VIII – 

 

 

 

THE AVENGERS, 
echipajul Liceului 
Tehnologic Sebeș: 
cruda Ravenna, 
Femeia-minune – Zeița 
Iubirii și a Războiului, 
răzbunătoarea și 
nemiloasa Maleficent, 
războinica legendară 
Mulan sau Vrăjitoarea 
cu puteri vindecătoare 
își vor uni astăzi forțele 
sub semnul aceleiași 
pasiuni înverșunate: 
aceea de a păstra 
armonia unei lumi ce se 
simte tot mai mult 
amenințată de iminentul 
haos al ignoranței și al 
inconștienței.  

Prof. coord.  

Stanciu Adina 

Suciu Mihaela       

 

 

 

 
                                                                   Dana Bumbu – XI B 
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 Andreea Goia – XI B 
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                              Andreea Ilea – XI B 



MAI 2018, ANUL XVI, NR.1 
  

 

9 
 

 

       Denisa Goia – IX A 
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Paula Herchi – IX A 
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VIZITĂ DE STUDIU LA 
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” 

SIBIU 
 În cadrul proiectului ULBS - UNIVERSITATEA ELEVILOR!, s-a 

încheiat un acord de parteneriat , având ca obiectiv principal 
dezvoltarea unei relații de colaborare între ULBS și Liceul Tehnologic 
Sebeș, în vederea derulării unei serii de activități organizate de 
universitate sub logo-ul „Alege Smart! Continuă-ți studiile!” de 
conștientizare în rândul elevilor de liceu, cu precădere din medii 
defavorizate, din județul Sibiu și județele din regiune, a importanței 
continuării studiilor într-o formă superioară de învățământ, de 
consiliere și orientare în carieră, precum și de familiarizare a acestora 
cu conținutul specific al diverselor domenii și profesii.  

 TIP DE ACTIVITĂȚI 

 Activități de autocunoaștere și consiliere în alegerea rutei educaționale; 

 Workshop de dezvoltare a abilităților de marketing personal; 

 Workshop-uri prin intermediul cărora elevii vor fi puși în contextul diverselor 
profesii. 

 MODUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR 

 Furnizarea de informații se va face prin e-mail, fax și prin deplasarea 
persoanelor de contact la sediile celor două părți semnatare ale protocolului. 

 GRUPUL ȚINTĂ 

 80 de elevi ai claselor XI (profilul Servicii) și XII (Servicii și Tehnic). 

 DURATA 

 15 septembrie – 15 decembrie 2017. 
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AUTOCUNOAȘTERE ȘI CONSILIERE 
DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE MARKETING PERSONAL 

- AULA FACULTĂȚII DE DREPT – 
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FACULTATEA DE INGINERIE 
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FACULTATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI 
PROTECȚIA MEDIULUI 
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ATELIER DE CREAȚIE 
 
 

                                                              ROBERT POSTESCU – XII A 
Aș vrea… 
 
Aș vrea  să fie soare, deși afară plouă 
Și toamna a venit cu primii stropi de rouă.  
Aș vrea încă o vara petrecută lângă tine, 
Cu nopți nedormite și dimineți prea puține. 
Și tot ce ne mai leagă sunt amintirile  
Pozele, zâmbetele și toate privirile, 
Chiar dacă ele au rămas blocate în timp, 
Încă am nevoie de ele ca să te simt. 
Deși nu ești aici, poate vei fi cândva… 
Sper să nu fie prea târziu pentru a mai conta.  

 
 
Dorul 
 
Dorul ce azi 
ți-l port, 
Dar nu vrei 
să-mi 
vorbești… 
Zăcând, fără 
iubirea ta 
sunt mort, 
Știu că și tu-
mi greșești. 
 
Nu vreau să 
par 

nepăsător  
Ci, chiar pe deopotrivă  
Gândesc la comportamentul meu frivol 
Uitându-mă-n oglindă 
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Să știi ca valorezi, 
Doar cât poți tu să spui: 
Nu sunt a tuturor, 
Dar nici a nimănui.  
 
 
Cuvinte 
 
Tăcem, dar simțim, 
Ne doare, ne apasă, 
Contează puțin. 
Printre un șir de 
cuvinte  
Vedem și gândim 
Cuvântul de azi  
Valorează puțin. 
Mai bine-ai tăcea 
Impresionează-i pe toți 
Într-o lume incultă și 
cu mulți hoți, 
Încearcă tu, măcar, sa 
faci bine, 
Lasă orgoliul, nu el te conduce pe tine. 
 
 
 
 
O carte… 
 
Aș vrea cumva 
Să mă îndrăgostesc de o carte. 
Ea nu te înșală, 
Nu te minte 
Și îți spune în față 
Adevărul crud 
Pe care unii 
Nu l-au întâlnit în viață.  
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ULTIMUL CLOPOȚEL PENTRU CLASELE A XII-A… 
 

Cuvântul şefului de promoție 

                                                                    RADU PAȘTIU – XII A 

Întorcându-ne, pe aripile gândului, în timp, retrăim emoția 
unei zile însorite de toamnă când, cu iluzia despărțirii definitive de 
copilărie, intram încrezători în universul adolescentin al vieții de 
licean.  

Încet-încet, am învățat să ne cunoaștem, ne-am împărtășit 
visurile, dar și temerile, ne-am bucurat împreună de reușite și tot 
împreună am simțit gustul amar al frustrărilor. Altfel spus, am 
crescut împreună în acești patru ani, înălțându-ne, chiar dacă 
uneori anevoios, spre lumină. Și dacă zborul nostru nu s-a frânt, și 
dacă am ajuns la acest capăt de drum și, totodată, nou început, mai 
înțelepți, mai maturi, mai încrezători, toate acestea se datorează 
dascălilor noștri care ne-au fost alături, ne-au călăuzit pașii în 
lumea cunoașterii, ne-au ajutat să ne descoperim, ne-au modelat 
caracterul și, mai ales, ne-au prefăcut sufletește. Ne-au înțeles, ne-
au corectat și ne-au iertat năzdrăvăniile inerente ale copilăriei, de 
care, totuși, nu ne-am despărțit, dorindu-ne să rămânem, undeva în 
adâncul sufletului, veșnic copii…Și pentru asta le mulțumim, nu 
doar astăzi într-un discurs ce pare formal, ci, cu siguranță, ori de 
câte ori în drumul vieții vom trăi satisfacția împlinirii sau, 
dimpotrivă, în momente de cumpănă, când un sfat sau ,de ce nu, o 
dojană vor prinde grai din cuibul amintirii, ajutându-ne să mergem 
mai departe.  

 
Dar să nu uităm că această fericită întâlnire ce ne-a modelat 

destinele nu ar fi fost posibilă, dacă, alături de noi, trăind aceleași 
emoții, aceleași bucurii sau dezamăgiri efemere ale neîmplinirii, nu 
ar fi fost părinții noștri!...Vă mulțumim că ați crezut și credeți în 
noi, că nu ați considerat nici un sacrificiu prea mare pentru a ne 
putea urma visul!...  

Și iată că a sosit momentul să predăm ștafeta colegilor noștri 
din clasa a XI-a, cărora le dorim să devină mai înțelepți, mai 
maturi, mai responsabili, adevărate modele, demne de urmat 
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pentru colegii mai mici, pentru bobocii pe care, nu peste mult timp, 
îi veți primi în mijlocul vostru.  

Multă putere de muncă, sănătate, numai împliniri vă dorim 
tuturor, vă mulțumim că ne-ați fost alături în acești patru ani de 
liceu, poate cei mai frumoși din primăvara vieții! 

 


