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REMEMBER  
14 iunie 1995 
     Liceul Tehnologic Sebeș este o instituție de învățământ în 
plină afirmare. Școala s-a înființat prin Ordinul nr. 
417/14.06.1995 al Ministerului Învățământului și Decizia nr. 
168/1995 a Inspectoratului Școlar Județean Alba, începând 
cu data de 14 iunie 1995. Înfiinţarea Grupului Școlar Indus-
trial Sebeș a venit în întâmpinarea năzuinţelor şi dorinţelor 
multor părinţi şi elevi începând cu data de 14.06.1995. În 
lipsa unei clădiri proprii activitatea s-a desfăşurat în două 
şcoli generale din oraşul Sebeş, iar din anul 1999, a primit 
clădirea din str. Dorin Pavel, nr. 2 unde îşi desfăşoară activi-
tatea şi în prezent.

 

1 iulie 1995 
       A fost numită conducerea noii unități: profesor Bența Va-
sile Valentin, director, inginer Bozdog Dumitru, director ad-
junct. Instalarea în funcție a fost în cadrul Școlii Generale 
Nr.1 Sebeș de către domnul inspector Traian Cimponeru. 
Noua unitate de învățământ a cuprins un număr de aproxi-
mativ 700 elevi, proveniți de la următoarele școli: clasele 
profesionale de la Liceul Teoretic, clasele liceale serale și ce-
le de ucenici de la Școala Generală Nr.1. Au fost repartizaţi 
în 24 de clase (liceu tehnologic şi şcoală profesională). 

1996 
       Domnul director Vasile Valentin Bența a început demer-
surile pe lângă Consiliul Local Sebeș în vederea obținerii 
unui teren intravilan pe care să se construiască viitoarea clă-
dire a Liceului Tehnologic Sebeș, fapt realizat prin obținerea 
unui teren în Parcul Arini, înspre stadion, având o suprafață 
de 17000mp. Deşi a primit teren pentru o construcţie nouă , 
Liceul Tehnologic Sebeş se confruntă şi în prezent cu spaţii-
le şcolare insuficiente, fapt pentru care activitatea de instru-
ire teoretică se desfăşoară în două schimburi: 

 schimbul I – între orele 8.00 – 14.00 

 schimbul II – între orele 14.00 – 20.00 
 

www.liceultehnologicsebes.ro 
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1999 - Moment de mare cumpănă 

      La 10 ani după evenimentele din 1989, Inspectoratul Școlar Județean Alba a ajuns să propună desființa-
rea abuzivă a Grupului Școlar Industrial Sebeș.  Ca urmare a acestei propuneri, Ministerul Educației Nați-
onale a emis Ordinul nr.3647/15.04. 1999 prin care dispunea:  
       a) Grupul Școlar din orașul Sebeș se desființează, clasele de învățământ liceal se vor transfera la Cole-
giul Național „Lucian Blaga” Sebeș. 
       b) Se înfiintează Școala Profesională, cu sediul în orașul Sebeș, care va funcționa cu clasele de învăță-
mânt profesional ale Grupului Școlar Industrial din orașul Sebeș, care se desfiintează. 
       Corpul profesoral al Grupului Școlar Industrial Sebeș a luat la cunoștiință cu mâhnire de conținutul 
acestui Ordin în data de 30.04.1999 prin dispoziția nr.138/1999. 
După mai multe memorii adresate Ministerului Educației Naționale, ministrul Andrei Marga ia hotărârea 
de menținere a Grupului Școlar Industrial Sebeș. 

Momentul fuzionării cu Centrul Școlar Special - Sebeș 
    Școala specială din Sebeș a fost înființată în baza Ordinului 
Ministerului Prevederilor Sociale nr.26923 din 6 decembrie 
1952 pentru a școlariza elevi cu deficiențe fizice și se numea 
Școala Administrativă Specială nr.12. În 2004, școala este 
preluată de Ministerul Învățământului, învățământul înce-
pând să fie pus pe coordonate noi, orientate spre cele europe-
ne. 
După câțiva ani, apare Ordinul 4378/07.09.1999 al Ministe-
rului Educației Naționale, care prevede, etapizat, luarea unor 
măsuri de integrare a elevilor deficienți în învățământul obiș-
nuit. I.S.J. Alba depune în acest sens, o notă de fundamenta-
re, la Ministerul Educației Naționale, din care reieșea că în 
Sebeș sunt două școli pe filiera tehnologică, învățământ liceal 
și profesional, cu aceleași programe școlare deosebindu-se, 
doar, prin faptul ca una din ele școlariza numai elevi deficienți fizici. În acest context se hotărăște, de cptre 
M.E.N. fuzionarea Centrului Special cu Grupul Școlar Industrial, păstrându-se denumirea celei de a doua. 
De fapt, pentru GSI fuzionarea este benefică: 

       - având în vedere „zestrea”, ce o aduce școala specială, adică, baza materială: o clădire cu săli de clasă, 
un atelier croitorie, două săli de gimnastică, un cabinet de informatică, biblioteca, internat și cantina, un 
teren de baschet (tenis de câmp) îngrădit, un microbuz ș.a. 
       - în ceea ce privește profilele și specializarile în care sunt pregătiți elevii, se adaugă de la școala specia-
lă, profilul economic, care prin nivelul de pregătire al elevilor admiși la acest profil, ridică nivelul calitativ 
al învățământului 
       - referitor la încadrarea cu personal, se câștigă: un număr de 17 cadre didactice titulare și 26 angajați  
1 Septembrie 2011 

       În anul 2011 s-a realizat extinderea școlii prin arondarea Șco-
lii Generale „Silviu Cărpinișanu”, Grădinițelor cu Program Nor-
mal, nr.1 și cuProgram Prelungit Nr.2, care au devenit structură 
a Liceului Tehnologic Sebeș. 
       Nou inființata instituție școlară s-a dezvoltat puternic, ca 
dotare, număr de elevi, profile. Cursurile învățământului liceal 
se desfășoară în două schimburi, între orele 8-20, în cadrul clă-
dirilor A și B. 
       Oferta educaţională a şcolii este diversificată, oferind pregă-
tire teoretică şi practică în domeniile: electromecanică, mecatro-
nică, electronică şi automatizari, fabricarea produselor din lemn, 

servicii, turism şi alimentaţie, comerţ, industrie textilă şi pielărie, chimie industrială, industrie alimentară, 
construcţii, instalaţii şi lucrări publice. Drept urmare, întreaga activitate a cadrelor didactice  s-a subordo-
nat principiului că şcoala este pentru elevi  un loc pentru muncă dar şi pentru viaţă, pentru a desco-
peri   lucruri noi, a lega prietenii, a elabora proiecte, unele cu implicaţii extrem de profunde pentru viitor, 
pentru a primii şi a-şi asuma responsabilităţi. Toate acestea   dovedesc  importanţa şi rolul acestei instituţii 
şcolare în viaţa comunităţii locale, naţionale şi chiar internaţionale.  
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 Olimpiada Naţională Interdisci-
plinară Tehnică, domeniul Fabricarea pro-
duselor din lemn s-a organizat în anul acesta în 
premieră, la Sebeș.  

 Gazdele olimpiadei au fost elevii și profeso-
rii Liceului Tehnologic Sebeș, școală, care de-a 
lungul anilor a triumfat la astfel de competiții în 
diverse domenii de pregătire, prin elevii și 
profesorii ei.  
 Competiţia a reunit 42 de elevi din clasele 
XI-XII din judeţele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, 
Bihor, Brașov, Brăila, Caraş-Severin, Harghita, 
Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, 

Neamţ, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, 
Timiş, Vrancea și București. 

  Concurenţilor li s-a alăturat 39 de profesori, 
respectiv profesori însoţitori şi membri ai Comisiei 
Centrale de Evaluare. 

 Olimpiada a avut loc în perioada 6-10 
aprilie, programul celor patru zile fiind presărat şi 
de activităţi culturale, excursii în Sebeș și Alba-

Iulia, vizite la diferite obiective istorice – turistice 
și vizite la agenți economici de profil.  

a 

XI



6   DECEMBRIE 2015 

ADOLESCENTII MILENIULUI III 

POVESTEA LEMNULUI 
VRĂJIT DE OM  

Prof. Sanda Burță 

Omul are multe chipuri.  
Lemnul are multe chipuri. 
Lemnul nu dorește să se înfățișeze 
nimănui.  
Lemnul, pur si simplu, ESTE! 

 

Anii se semnează pe ascuns 

în carnea de lemn.  
De unde a învățat pădurea 

să-și numere zilele?   

 

Copacii nu-și divulgă vârsta 

decât dacă le retezi viața.  

 

Și dincolo de viață…începe povestea…  

 

…POVESTEA LEMNULUI VRĂJIT DE MÂNA OMULUI.  

 

Lemnul se sculptează uşor, pentru că seamănă cu omul. Are sufletul cald...  

În fiecare bucată de lemn stă ascunsă o operă de artă…e treaba lucrătorului s-o descopere.  

Sub mâna omului, lemnul prinde viață…  

…prinde glas… 

…se mlădiază, prinde contur, culoare… 

…adăpostește suflete…  

…e martor al rugii  și-al credinței… 

…împrăștie lumină…  

…și căldură… 

…se lasă dus pe aripi de vânt ca să trăiască iar, ca să moară iar, înc-o dată, iar și iară… 
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Anca Vasiu 

Clasa a XI-a A 

  A sosit și această zi mult așteptată, care are o încărcătură 
emoțională deosebită. Pe lângă emoție, cu siguranță simțiți 
bucurie pentru reușitele voastre, dar și tristețe, regret, deoarece 
liceul va rămâne de azi înainte doar o frumoasă amintire. 
Totodată, știm că simțiți și puțină teamă pentru examenul ce 
urmează să îl susțineți. Însă, având în vedere faptul că ați avut 
profesori minunați și  diriginți extraordinari, care s-au luptat să vă 
direcționeze spre succes, dar și voi ați muncit, la rândul vostru, 
suntem siguri și avem încredere în voi că veți trece cu bine peste 
acest examen. 
 Cu siguranță, vă aduceți cu plăcere aminte de momentele 
când profesorii voștri nu doar v-au transmis informații noi din 
diferite domenii, dar și multe principii de viață, care v-au ajutat 
să vă cunoașteți mai bine, să vă propuneți obiective și să vă 
maturizați cu fiecare zi ce trecea. 
 De asemenea, le sunteți recunoscători părinților care în 
primul rând v-au dat viață, ceea ce a făcut posibil ca voi să vă 
aflați aici, dar s-au și străduit mult să vă ofere educația necesară 
și să vă susțină din toate punctele de vedere. 
 Voi clasele a 12-a , putem spune că sunteți rezultatul 
muncii părinților, a profesorilor, a diriginților, dar și a voastre, 
astfel că avem în față persoane cu rezultate excelente, pline de 
recunoștință pentru ceea ce au învățat și, nu în ultimul rând, deja 
persoane capabile să-și ia propriile decizii. 
 Ceea ce clasa noastră a 11-a  vrea să vă transmită este să 
nu uitați munca acestor persoane de lângă voi șă să le dovediți că 

a meritat efortul.  
 Totodată, dorim ca mereu să ne întâlnim cu voi așa zâmbitori și fericiți, ceea ce presupune ca voi să 
luați decizii gândindu-vă că vă vor afecta toată viața. De aceea, scopul vostru să fie obținerea adevăratului 
succes și adevăratei fericiri, încercând să faceți alegeri pe care să nu le regretați. 
 Deși sunteți conștienți de aceasta, vă amintim că ziua de astăzi nu este un sfârșit, ci abia un început în 
care voi preluați conducerea asupra propriei vieți. 
 Vă felicităm pentru munca voastră de până acum și vă dorim succes în continuare! 

UN GȂND BUN PENTRU ABSOLVENȚI 
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Delia Bogdan, clasa a XII-a A— Sef de promoție 

Cuvântul şefului de promoție 

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, înăl-

țându-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 for-

mal, ci, cu siguranță, ori de câte ori în drumul vieții vom trăi satis-

facția împlinirii sau, dimpotrivă, în momente de cumpănă, când un 

sfat sau ,de ce nu, o dojană vor prinde grai din cuibul amintirii, aju-

tându-ne să mergem mai departe. 

     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 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 li-

ceu, poate cei mai frumoși din primăvara vieții! 
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Consider că este important ca fiecare dintre noi să aibă această calitate, curajul. 
 În primul rând, părerea mea este că degeaba o persoană are suficiente cunoștințe sau anumite idei dacă nu este 
capabilă să și le susuțină din cauza lipsei de curaj. Este ca și când acele cunoștințe nu ar exista, nu au fost niciodată 
exprimate, zac înăuntrul persoanei, iar lipsa curajului oprește exteriorizarea lor. Oricine dovedește lipsa curajului poate fi 

ușor de observat. Sunt acele persoane tăcute, retrase, cărora le e ,,frică” să se deschidă, să se exprime liber. 
 În al doilea rând, pentru a avea anumite realizări e nevoie de mult curaj. Această calitate îl face pe om să țină  capul 
sus și să meargă înainte, indiferent de situația în care se află. O astfel de persoană va fi mereu dornică să-și expună părerea 
fără teamă și să interacționeze. Curajul determină, oferă hotărâre și încredere. 
 Crurajul poate conduce un tânăr spre maturitate, deoarece acesta va fi liber să întrebe când nu știe, să experimenteze 
ceva nou, să învețe, fară rețineri.  Îl poate conduce spre drumuri noi, spre realizări, spre a-și clădi propria viață, astfel încât 
să nu o regrete. 
 De multe ori se spune că începutul în orice este greu și într-adevăr așa este. Totuși, curajul ne va ajuta să nu privim 
un început ca fiind un obstacol sau ceva greu, ci ca pe o oportunitate de a lupta, de a învăța, de a progresa și a ne dovedi că 
putem.  

 Astfel, consider că întotdeauna curajul  va fi cel mai bun ,,accesoriu” al nostru. 

Anca Vasiu, clasa a XI-a A 
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La Liceul Tehnologic Sebeş, în  săptămâna 4-8 mai au avut loc diverse activităţi menite să atragă atenţia 
opiniei publice şi instituţiilor publice asupra problemelor privind accesul la educaţie al copiilor. 
Evenimentele din cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie s-au încheiat cu o dezbatere pe tema „Trimiteți-mi 
prietenul la şcoală”, în cadrul căreia profesoara Cristina Câmpean a făcut o scurtă prezentare a campaniei şi a 
scopurilor sale. 
Intervenţii au avut şi consilierul şcolar prof. Ramona Ştef, consilierul educativ prof. Florina Mihaela Suciu, prof. 
Mirela Danciu, prof. Liana Creștin și doamna director Dorina Budoiu. 
Tema anului 2015 a fost „Votăm pentru educație!”, vizând pentru fiecare copil accesul la o educaţie de calitate, 
indiferent de situația financiară a familiei, de starea de sănătate, de etnie sau de localitatea unde trăiește. 

Campania Globală pentru 
Educație 
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Oamenii au chipul frumos sau urât, indiferent de proporţia perfectă, numai când oglindesc 
mistere venite din afund. Numai cei cari au suferit sunt frumoşi...        (Anton Holban ) 

 

Oare câți dintre noi, cei care ne considerăm a ne încadra în limitele unei aşa-numite normalităti, nu ne-am 
confruntat, mai mult sau mai puțin, din punct de vedere emoțional sau intelectual, cu un handicap pe care, pentru a 
nu fi etichetați sau marginalizați, am încercat pe cât posibil să-l mascăm, să-l estompăm sau, fără succes, să-l 
ştergem, deşi el rămâne acolo, în subconştient, şi reapare ca o cicatrice dureroasă şi grea, ca un zbor frânt al aripilor 
de plumb, ori de câte ori ne privim în propria oglindă a conştiinței?... 
    Dar ce înseamnă normalitatea? Oare nu tot noi, cei de multe ori diformi sufleteşte, opaci, mult prea departe de 
perfecțiune, am impus-o tocmai pentru a ne voala frustrările? 

   În cele ce urmează, nu voi căuta să punctez realizările sau neajunsurile unei societăți care este sau nu 
pregătită, în sec. XXI, să-i accepte, să-i integreze, să-i sprijine pe cei cu dizabilități de ordin fizic sau psihic, în 
special în cadrul sistemului de învățământ, aspectele teoretice - a educa elevii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, 
alături de copiii normali, a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, 
asistenţă medicală şi socială etc), a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de 
proiectare şi aplicare a programelor de integrare, a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la 
programul şi resursele şcolii obişnuite (bibliotecă, terenuri de sport etc), a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea 
şi acceptarea diferenţelor dintre ei etc – fiind mediatizate frecvent în articole sau studii de specialitate, ci mă voi opri 
asupra câtorva cazuri concrete, momente de răscruce, de încercare, aş putea spune, pentru un dascăl, fiindu-i dat să 
descopere, în spatele unei aparente fragilități a copilului cu CES, nebănuite complicații sufleteşti, o miraculoasă 
forță, pe care mulți n-o cunoaştem, de a merge mai departe, adevărata frumusete, cea interioară... 

O adevărată problemă de acceptare şi de integrare o întâmpină copilul, nu doar cu deficiențe fizice, ci, mai 
ales, psihice. E cazul unui elev care, în cei aproape 12 ani de şcoală, s-a simțit uneori ridiculizat sau marginalizat de 
colegi, dar, neaşteptând compasiune, nici măcar din partea familiei, aparent, poate, a ignorat, a trecut totul sub 
tăcere, răspunzând întotdeauna cu un zâmbet larg, dar, mai ales, cu o lumină şi cu o căldură ce-i emanau din privire 
ca o victorie asupra acelor suflete, într-adevăr, mutilate... 
Iată o dovadă că noi, cei care avem pretenția normalității, nu suntem încă pregătiți, deşi trăim în epoca modernă, să-i 
acceptăm cu sinceritate. Aşadar, o atenție deosebită ar trebui acordată consilierii colectivității din care aceşti copii 
fac parte, începând cu familia, clasa de elevi până la anturajul de la locul de muncă. 
 Nici chiar învățământul la domiciliu nu e întotdeauna o soluție pentru a-i proteja. E cazul unui alt elev, de 
asemenea cu dizabilități fizice şi psihice, care simte nevoia acută de comunicare cu tineri de vârsta lui, zilele când 
este vizitat de dascăli fiind speciale, aşteptând-o, uneori, în poarta casei, intr-un sat izolat de munte, pe “ doamna”, 
împreună cu tovarăşii săi de joacă de pe stradă, pentru ca aceştia să ştie că şi el face şcoală, că şi el are teme, că şi el 
dă teză... 
 De multe ori, în spatele unei deficiențe locomotorii, descoperi o verticalitate a moralității şi a spiritului, cum e 
fetița a cărei dirigintă am şansa să fiu, un adevărat model, demn de urmat, inspirând pentru colegii ei respect şi 
prietenie şi nicidecum compasiune, deşi ochii mari şi umezi privesc prin lentilele ochelarilor altfel viața decât o 
vedem noi. 
  

 Poate nu doar suferința ne face mai frumoşi, dar, cu siguranță, nepăsarea, ignoranța, egoismul ne urâțesc, ne 
împietresc sufletul, iar de la cei pe care îi percepem ca fiind mai altfel decât noi putem învăța, de multe ori, să 
descoperim adevărata frumusete... 

Prof. Suciu Florina Mihaela 
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Cea de-a X-a ediţie a Simpozionului 
Naţional “ Tradiţional şi Step by Step 
în slujba învăţământului românesc - 
Modele de bune practici” a avut loc 
sâmbătă, 12 decembrie 2015, la Liceul 
Tehnologic Sebeş- Şcoala Gimnazială 
„Silviu Cărpinişianu” - structură, strada 
Ştefan cel Mare nr. 1, Corpul D, Sebeş, 
jud. Alba.  
 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL 
"TRADIȚIONAL ŞI STEP BY 

STEP ÎN SLUJBA 
ÎNVĂȚĂMȂNTULUI 

ROMȂNESC - MODELE DE 
BUNE PRACTICI” 
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În cele ce urmează, voi prezenta două proiecte extraşcolare 
derulate în liceul nostru,  în care m-am implicat personal: 

Revista şcolii – începând din 2011 fac parte din colectivul de redacţie, am publicat în paginile revistei creaţii proprii, 
atât în proză, cât şi în versuri, semnând, de asemenea, şi editorialul numărului din aprilie 2013 şi Balul Bobocilor – 
ediţia noiembrie 2014, unde am făcut parte, alături de alţi colegi din clasa a XII-a, din comitetul de 
organizare,coordonat de profesorii diriginți ai claselor terminale, participând şi în programul artistic, ca solist vocal. 

Revista Liceului Tehnologic Sebeş - Adolescentii mileniului III - a apărut în 2001, fiind realizată de un grup de 
elevi entuziaşti şi talentaţi, coordonaţi de prof. Dahinten Mariana si Buda Ana Maria, un proiect având ca scop 
educarea tinerilor în spiritul libertăţii de exprimare a opiniilor, de a exersa propriul sistem de valori în acord cu cel 
exprimat de societate şi de a folosi eficient capacităţile de proiectare, execuţie, evaluare şi colaborare în munca în 
echipă, iar ca obiective: formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare prin utilizarea unui limbaj specializat, 
dezvoltarea interesului pentru o comunicare şi informare corectă, dezvoltarea spiritului critic faţă de situaţii, 
persoane şi evenimente din mediul şcolar, sprijinirea asigurării calităţii în învăţământul local, descoperirea şi 
dezvoltarea la elevii şcolii a talentului gazetăresc şi implicit a simţului estetic, o orientare şcolară şi profesională 
corectă, reală şi superioară calitativ, precum şi creşterea prestigiului şi imaginii şcolii la nivelul comunităţii cât şi la 
nivel zonal şi judeţean. În 2001 şi 2004, revista a obţinut locul I la etapa judeţeană a concursului de jurnalistică 
şcolară. 
 După un lung repaus în lumea tăcerii,  Adolescenţii mileniului III revine timid la viaţă cu primul număr din 

anul şcolar 2009-2010. Un colectiv redacţional, în mare parte, de « boboci », a încercat să culeagă crâmpeie de 
gânduri, de visuri, de suflet ce au luat, uneori timid şi ezitant, forma cuvântului în paginile revistei. Iată un 
fragment din editorialul numărului 1 din 2010: 

 Nu avem pretenţia că am reuşit să redăm întru totul spiritul acestei şcoli, pe porţile căreia, mulţi dintre noi, 
abia am păşit, dar bucuria de a-ţi verbaliza visurile adolescentine sau aceea de a fi dascălul ce-şi iniţiază 
învăţăceii în lumea scrisului, debarasându-te de orice interes străin spiritului, e mult mai presus decât 
criticile inerente ale celor ce privesc doar de pe comoda margine un « spectacol » pus în scenă de o « trupă 
de amatori »… Asta nu înseamnă, dragi elevi şi dragi colegi, că nu îmbrăţişăm cu interes orice sugestie sau 
dorinţă de colaborare, ce ar putea transforma colectivul redacţional într-o «trupă de profesionişti 

 Fiind o revistă de tip caleidoscop, cuprinde o tematică vastă : creaţii în proză sau în versuri, recenzii de carte, 
interviuri, prezentarea altor activităţi extraşcolare ale şcolii, obiceiuri şi tradiţii locale, articole cu caracter 
ştiinţific sau articole semnate de cadre didactice, vizând educaţia morală etc. 

 În 2011 şi 2012 am obţinut premiul I la Expoziţia Natională „ANELISSE”, organizată de Asociaţia cultural-
ştiinţifică Vasile Pogor din Iaşi, iar în 2014, premiul II.  

 Tot în anul 2012, la secţiunea Revista liceului - univers al visurilor adolescentine din cadrul Simpozionului 
Internaţional „Tradiţional şi modern în educaţie”, organizat de Liceul Teoretic Axente Sever din Mediaş, 
revista a obţinut premiul III, iar la acelaşi concurs, în 2013 – locul II şi în 2014 – locul I.  

 De asemenea, în 2013 am fost recompensaţi cu o menţiune la Simpozionul Concurs Naţional Marin Sorescu 
de la Râmnicu Vâlcea, organizat de Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, la secţiunea Reviste literare.  

ROLUL ACTIVITĂȚILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN 

FORMAREA 
PERSONALITĂȚII 

TINERILOR 
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 Un alt proiect în care 
adolescenţii s-au regăsit prin jocul cuvintelor, al 

sunetelor, al culorilor şi al mişcării a fost Balul Bobocilor, ediţia noiembrie 2015, 
având o temă sugestivă, UN SURÂS ÎN PLINĂ TOAMNĂ.  

Şi, la fel cum toamna îşi amestecă nuanţele si culorile asemeni unui pictor iscusit, şi echipa de organizare a fost un 
amalgam de inspiraţie, de umor, de fairplay, dar şi de orgolii uneori,rănite. 
Important e că ceea ce nu ne-a doborât ne-a făcut mai puternici şi împreună am învăţat cum să ascultăm, să fim 
toleranţi, să ne susţinem punctul de vedere pertinent, să ne asumăm greşelile sau criticăm în mod constructiv şi, mai 
ales, am învăţat să distingem valoarea de nonvaloare în punerea în scenă a unui moment artistic. 
 Astfel, prin implicarea în activităţi care să valorifice nevoia de comunicare, de relaţionare, de autocunoaştere, de 
manifestare artistică, adolescentul de azi poate deveni adultul lipsit de inhibiţii, capabil să comunice, care are încredere 
în sine şi poate lua deciziile potrivite de unul singur.  
 Activitatea extraşcolară are un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor 
şcolare şi asupra integrării sociale 

 Adolescenţii îşi formează identitatea prin dezvoltarea de abilităţi, descoperirea de preferinţe şi prin relaţionarea 
şi asocierea cu ceilalţi, într-un alt context decât cel al activităţilor şcolare obişnuite.  
 Adolescenţii se înţeleg pe ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament, participarea la 
proiecte extraşcolare acţionând şi asupra stimei de sine, dezvoltând, totodată, trăsături pozitive de caracter: toleranţa, 
respectul, corectitudinea. 
 Un gând, un sentiment transpuse, uneori stângaci şi timid, dar întotdeauna sincer, în versurile copilăriei, 
posibilitatea de a intra în « pielea » personajului preferat, învingând emoţia şi câştigând atât de necesara încredere în 
sine, libertatea de a alege o lectură, fie ea şi « modestă», ce nu-şi află locul în pretenţioasele bibliografii, revărsarea 
preaplinului sufletesc în muzică, formă sau culoare, iată doar câteva moduri « altfel » de a învăţa, de a cunoaşte lumea 
şi, mai ales, de a deschide drumul autocunoaşterii prin care « sinele încearcă din sine să iasă », după cum ar spune 
Nichita Stǎnescu în cea de-a noua Elegie a sa. 
 Cum m-au ajutat aceste experienţe? Printr-o creştere a încrederii în forţele proprii, a încrederii în sine, în 
general, comunic cu mult mai multă uşurinţă, atât cu colegii, cât şi cu profesorii şi, de asemenea, am învăţat să-mi 
gestionez emoţiile mult mai bine. 
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 Un proiect umanitar care aduce zambete pe chipurile copiilor in fiecare an de Crăciun. Responsa-
bili: prof. Adina Stanciu și prof. Mirela Danciu.  

 ShoeBox a ajuns anul acesta la cea de-a opta ediţie şi sper din tot sufletul ca această campanie să 
continue mulţi ani de acum încolo, pentru că ce poate fi mai frumos decât să poţi face un copil să zâm-
bească?! 

Ce este ShoeBox? 

 ShoeBox este o iniţiativă de ajutorare a copiilor orfani, a copiilor proveniţi din familii dezorgani-
zate sau prea sărace pentru a-şi permite mici bucurii de Crăciun. Este un proiect început în 2007 în fa-
milie de către Valentin Vesa din dorinţa de a-l învăţa pe băiatul lui să împartă din jucăriile şi hăinuţele 
lui cu alţi copii mai nevoiaşi. Este un proiect care a luat amploare prin bunăvoinţa multor voluntari şi a 
multor oameni dornici să facă o bucurie copiilor mai puţin norocoşi! 
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În 27 noiembrie 2015, ora 14.00, s-a 
desfasurat Sesiunea de comunicari pentru 
elevi in Centrul de Documentare si 
Informare al Scolii Gimnaziale “Silviu 
Carpinisianu” Sebeș- structura Liceului 
Tehbologic Sebes. Au participat elevi din 
clasele VIII - XII, tema sesiunii fiind: 
IMAGINEA RAZBOIULUI OGLINDITA IN 
LITERATURA, ARTA, ISTORIOGRAFIE, 
ISTORIE ORALA.  PARTENERI: 
PRIMARIA SI CONSILIUL LOCAL 
SEBEŞ, CENTRUL CULTURAL 
„LUCIAN BLAGA” SEBEŞ, 
FACULTATEA DE ISTORIE- FILOZOFIE 
CLUJ NAPOCA,  FACULTATEA DE 
ARHITECTURA SI URBANISM 
TIMIŞOARA,  ASOCIATIA ASTRA 
DESPĂRȚĂMȂNTUL „VASILE MOGA” 
SEBEŞ,  CCD ALBA, INSTITUȚIILE DE 
ÎNVĂȚĂMȂNT PREUNIVERSITAR DIN 
SEBEŞ, coordonatorul  proiectului fiind 
doamna prof. RODICA GROZA. 
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 Aceste cuvinte au fost rostite de elevii claselor 
a XII-a, cei care în curând vor părăsi liceul nostru, 
lăsând locul lor “bobocilor”, acei liceeni încă con-
fuzi. Liceenii claselor terminale primesc boboceii 
printre ei cu un eveniment de acomodare şi anume 
“balul bobocilor”, pentru a le da un gram de curaj şi 
pentru a renunţa la confuzie cât mai repede, dar mai 
ales cât mai agreabil. Ca şi în anii trecuţi, balul s-a 
desfăşurat la Centrul Cultural “Lucian Blaga”, din 
Sebeş, iar data aleasă a fost 6 noiembrie 2015. 

 Și pentru că e o toamnă 
îmbrăcată în puțină primăvară, 
ce ne zâmbeşte a iubire, s-a 
ales o temă sugestivă: UN SU-
RÂS ÎN PLINĂ TOAMNĂ! 

 Anul 2015 ne-a adus un 
bal foarte frumos, atât prin fe-
lul organizării, cât şi prin felul 
prestaţiei elevilor implicaţi.  

    Nu în ultimul rând, vrem 
să mulțumim sponsorilor 
noștri, care ne-au fost și ne sunt 
mereu alături: Primăria Munici-
piului Sebeş, Centrul Cultural 
Lucian Blaga, de altfel, gazda 

noastră, Elis Pavaje Petreşti, Oriflame Romania. 

 Îi felicităm încă o dată!  
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 Aproximativ 
160 de elevi de la 13 licee 
din Alba s-au implicat în acest an în 
Campania ECOol, demonstrând preocuparea pen-
tru mediul înconjurător. 

 La ediția VI a paradei de modă cu ținute realizate din ma-
teriale reciclabile, „Alea Green Fashion Show”, 18 grupuri de 
elevi au adus pe scena evenimentului culoare, poveşti de dra-
goste, energie pozitivă şi bineînțeles verde. Costumațiile 100% 
eco au fost realizate din saci menajeri, saci, CD-uri, plastic, alu-
miniu, carton. 

 Astfel elevii înscrişi în competiție s-au întrecut în creații 
care mai de care pline de culoare, poveste, îndrăznețe şi inspira-
te din frumusețea naturii, a florilor, păsărilor. Cel mai cool spec-

tacol neconvențional de modă din România s-a încheiat cu un concert susținut de băieții de la Maxim. 

 Fiecare grup înscris în competiția „Green Fashion Show” a trebuit să refolosească într-un mod inedit 
deşeuri din mediul înconjurător, transformându-le în îmbrăcă-
minte. Au reuşit să realizeze din CD-uri, carton, aluminiu, ziar, 
plastic, pene, saci menajeri creații cool, care au atras privirile 
spectatorilor, dar şi ale juraţilor. 

 Premiul pentru cea mai bună creație vestimentară, pentru 
designerii care au creat cele mai „cool”costumații, a fost obți-
nut de Denisa Ispas – Liceul Tehnologic Sebeș.  

 Echipa Green Future, Liceul Tehnologic Sebeş – la fel 
ca prezentul, viitorul este important în opinia fetelor din aceas-
tă echipă. Verdele înseamnă speranţă, speranţa unui viitor mai 
bun, mai curat şi mai inovator. Echipa prezintă conceptul de 
fashion – eco în degrade, care exprimă ascendenţa de la non-
culoare-alb la verde-speranţa. 



19   DECEMBRIE 2015 

ADOLESCENTII MILENIULUI III 



20   DECEMBRIE 2015 

ADOLESCENTII MILENIULUI III 

ISSN 1843 - 0325 


