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Despre…orgoflfiu 

   Orgoflfiufl - un sentfiment, justfifficat sau exagerat, afl proprfiefi vaflorfi, care 
suscfită mândrfia... Dar, care e adevărata vafloare? Poate nu a fost o greşeaflă 
de nefiertat când, muflțfi dfintre vofi, într-o „întâflnfire” recentă cu această temă, 
ațfi  fidentfifficat-o în  fifluzorfia  satfisfacțfie  a  flucrurfiflor  materfiafle,  asocfifind  or-
goflfiuflufi finvfidfia sau opacfitatea semenfiflor, nu doar findfiferențfi, cfi, deseorfi, 
dfin păcate, încercând chfiar să „compfleteze” paharufl neflfinfiştfiflor cotfidfiene 
cu  înc-o  pficătură  amară...  Ce  înseamnă  să  ffifi orgoflfios? Vă  propunem  să 
finsfistăm pe prfima parte a deffinfițfiefi: să nu abdficfi de fla proprfififle prfin-
cfipfifi, să te încăpățînezfi să nu renunțfi fla un sfistem de vaflorfi, cflădfit încă 
de când afi fost „trfimfis în flumfină”...
   Ce-ar ffi să-ncepem sfimpflu: să nu renunțfi fla „cefi şapte anfi de-acasă”: 
a safluta c-un zâmbet sfincer, a-fi oferfi flocufl sau o ffloare unefi coflege, a-fi 
respecta,  dfin  convfingere,  nu  dfin  constrângere,  pe  cefi  ajunşfi  fla  vârsta 
înțeflepcfiunfifi, a-fi avea drept modefle umane pe cefi care te ajută să te mod-
eflezfi  după  verbufl  a  ffi şfi  nu  a  avea,  chfiar  într-o  flume  în  care  aceste 
atfitudfinfi  par  demodate,  trezfindu-te,  uneorfi,  fizoflat,  chfiar  „fispfitfit”  să 
renunțfi, cedând vafluflufi prea puternfic afl superfficfiaflfitățfifi, afl nonvaflo-
rfifi...
      Bfineînțefles,  a  fierta,  a  răspunde  cu  înțeflepcfiune  şfi  bună-cuvfifință 
mficfiflor  răutățfi,  a  recunoaşte  că  adevărufl  e  reflatfiv,  fiar  greşeflfifle  nu 
ocoflesc pe nfimenfi, nficfi chfiar pe tfine, nu înseamnă sflăbficfiune, cfi, 
dfimpotrfivă, e un semn că afi găsfit drumufl cefl bun, spre adevăratefle 
vaflorfi umane, ce-țfi vor desăvârşfi caracterufl.
      Dragfi ADOLESCENȚI AI  MILENIULUI  III,  căutațfi  aceste 
flecțfifi  sfimpfle,  dar  absoflut  necesare  de  vfiață,  în  prfimufl  rând,  în 
famfiflfie, apofi fla şcoaflă : în truda cfinstfită a părfinteflufi de a vă ve-
dea, demn, c-o treaptă mafi sus, în justfifficatufl sentfiment afl cofle-
guflufi conştfient de proprfia vafloare, pe care, poate, fl-ațfi fignorat 
sau fironfizat până acum, în vorbefle, chfiar dacă, uneorfi, pflfine de 
dojană, afle dascăflfiflor.
   Ffie ca anufl în care abfia am fintrat să stea sub semnufl BINELUI, 
ÎNȚELEPCIUNII, ÎNȚELEGERII !

                                                                                    prof. Mfihaefla Sucfiu
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Dragfi eflevfi,

           Iată că un nou an şcoflar, 2012-2013, a debutat. Acum „s-au văzut” roadefle învăţăturfifi voastre dfin anufl 
școflar precedent.
          Desfigur că pentru nficfiunufl nu a fost uşor deoarece aţfi fluat contact cu o mufltfitudfine de fidefi nofi, ce au contrfibufit 
fla dezvofltarea voastră moraflă şfi finteflectuaflă în aceflaşfi tfimp. Cu toţfifi, atât cefi marfi, dar şfi cefi mficfi, vă regăsfiţfi fla 
cefi mafi frumoşfi anfi, moment în care puneţfi bazefle formărfifi voastre pentru a devenfi oamenfi desăvârşfiţfi, oamenfi 
adevăraţfi. Ce înseamnă a f un om desăvârşfit, adevărat ? Un om adevărat poate f defnfit prfin acea persoană care 
are atât însuşfirfi morafle deosebfite (sfincerfitate, corectfitudfine, curaj, dreptate, adevăr), dar şfi cunoştfinţe temefinfice 
în domenfiufl de actfivfitate pe care îfl va urma. 
         Mafi departe, aş dorfi să vă atrag atenţfia asupra două flucrurfi : întâfiufl, că nofi, învăţătorfifi şfi profesorfifi suntem 
partenerfifi voştrfi fla ceea ce se numeşte educaţfie şfi aficfi ţfin să amfintesc un cfitat de Aflvfin Tofer : „Vfifitorufl omuflufi 
depfinde în mare măsură de educaţfia sa”. La ce ne ajută până fla urmă educaţfia ? Să dobândfim un servficfiu dorfit şfi 
să reflaţfionăm în mod amfiabfifl cu cefi dfin jur. Dfin modufl în care ne comportăm refiese câtă educaţfie avem, cum se 
spune, ,,cefi şapte anfi de acasă”. Un afl dofiflea aspect de care trebufie să ţfineţfi cont este flfibertatea de care dfispuneţfi 
fla această vârstă. Abraham Lfincofln spunea : „Lfibertatea nu este dreptufl de a face ceea ce vrem, cfi ceea ce se cu-
vfine”.     
              Acum se pune întrebarea ce se cuvfine să faceţfi vofi fla această vârstă ? Răspunsufl ar f să vă foflosfiţfi tfimpufl 
în foflosufl vostru. Tfimpufl tace şfi trece şfi ne duce spre sfârşfitufl acestefi căflătorfifi vremeflnfice numfită „vfiaţă”, când ne 
vom da seama de modufl în care ,, am umpflut ’’ tfimpufl. 
              Referfitor fla tfimpufl vostru aş vrea să vă îndemn să cfitfiţfi o carte befletrfistfică, să vă faceţfi tfimp să ajutaţfi un 
om fla nevofie, să vfizfitaţfi pe cefl boflnav şfi să îndrumaţfi cu duhufl bflândeţfifi pe cefl care greşeşte sau nu cunoaşte ceva. 
Închefi aceste rândurfi adresate vouă, eflevfiflor Lficeuflufi Tehnoflogfic Sebeș, cu două cfitate reprezentatfive, ce mfi-aş 
dorfi să ne căflăuzească pe toţfi în acest an școflar, cefl care a început şfi în care vă doresc succes !

               „Succesufl reprezfintă abfiflfitatea de a trece de fla un eşec fla afltufl fără să-ţfi pfierzfi entuzfiasmufl”                                                                                                              
Sfir Wfinston Churchfiflfl

                ,,Cea mafi mare descoperfire a tuturor tfimpurfiflor a fost aceea că omufl îşfi poate schfimba vfifitorufl 
doar schfimbându-şfi atfitudfinea’’

                                                                                                              Oprah Wfinfrey
 
 
 
 

Cuvântufl dfirectorfiflor

                                                                     Prof. Ana Ffiflfip
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          Anufl 2012-2013, un nou an școflar, un aflt an  în actfivfitatea mea dfidactfică. Cu fecare promoțfie 
de mficfi școflarfi, învăț să mă descopăr ca dascăfl, ca formator de personaflfitățfi șfi caractere.
        Funcțfia de dfirector adjunct afl Lficeuflufi Tehnoflogfic Sebeș înseamnă o mare responsabfiflfitate, o 
experfiență dfin care sfigur am încă ceva de învățat .
          Am marefle prfivfiflegfiu de a avea aflăturfi de mfine pe acest drum nou, anevofios,  două persoane  
cu experfiență dfidactfică șfi managerfiaflă, cu o energfie debordantă, doamnefle Ana Ffiflfip șfi Dorfina 
Budofiu. Încerc să contrfibufi cu ceea ce am acumuflat în decursufl ceflor 27 de anfi de actfivtate fla 
mențfinerea pretfigfiuflufi școflfifi noastre, prfintr-o bună organfizare șfi coordonare a actfivfitățfifi școflare 
șfi extrașcoflare.
        Prfincfipfififle după care mă ghfidez în rezoflvarea sfituațfififlor ce pot apărea sunt acefleașfi după care 
m-am ghfidat toată vfiața: fluarea decfizfififlor bazate pe corectfitudfine, adevăr, sfincerfitate șfi nu în ufl-
tfimufl rând respect față de cefi cu care flucrez, fe efi coflegfi, copfifi sau părfințfi. 
        Cu toțfifi trebufie însă să înțeflegem că nu avem numafi drepturfi, avem șfi obflfigațfifi, fiar drepturfifle 
nfi fle obțfinem doar dacă ducem fla bun sfârșfit obflfigațfififle ce ne revfin: eflevufl-să învețe, cadrufl dfidac-
tfic - să finstrufiască șfi să educe tânăra generațfie, fiar părfințfifi să coflaboreze cât mafi muflt cu școafla șfi 
să înțefleagă... că șfi dascăflfifi sunt PĂRINȚI !
        Ceea ce ar trebufi să ne dea de gândfit tuturor: eflevfi, cadre dfidactfice șfi părfințfi, sunt cuvfintefle 
mareflufi  J.W.Goethe :
                 “Nu e destufl să ştfifi, trebufie să şfi apflficfi; nu e destufl să vrefi, trebufie să şfi facfi.” 

   Prof. pentru învățământufl prfimar,
          PETRONELA IRIMIE
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F
fiflmefle au fost şfi vor ffi, pentru muflțfi oamenfi, 
findfiferent de vârsta flor, o pasfiune. Pot ffi ref-
ugfifi dfin zbucfiumufl cotfidfian, pot oferfi râsete 
sau flacrfimfi, unefle pot ffi flecțfifi de vfiață. Câțfi 

dfintre nofi nu am văzut, de-a flungufl vfiețfifi, măcar un 
ffiflm despre profesorfi care au fost modefle pentru eflevfifi 
flor? Pășfim cu suffletufl șfi mfintea într-un unfivers magfic, 
afflăm despre reaflfitățfi socfiafle șfi unfiversurfi personafle 
care se întrepătrund șfi se finffluențează recfiproc. Exfistă 
ffiflme de fla care afi ceva de învățat, findfiferent ca eștfi 
profesor, eflev sau sfimpflu spectator.
 Sunt convfinsă că pentru nficfiun dascăfl, flucrufl 
cu eflevfifi afflațfi fla vârsta  descoperfirfiflor afectfive șfi nu 
numafi, fla vârsta experfimenteflor șfi a formărfifi proprfiefi 
personaflfitățfi, nu este defloc facfifl. 
 Dorfința  mea  de  a  trezfi  șfi  de  a  cufltfiva  gustufl 
eflevfiflor pentru vfizfionarea ffiflmeflo , pentru anaflfizarea 
cu  dfiscernământ  a  finformațfififlor  receptate  prfin  finter-
medfiufl ceflefi de-a șaptea arte, a constfitufit resortufl care 
a decflanșat deruflarea unefi …. afltfefl de flecțfifi de flfimba 
șfi flfiteratura  română. Am încercat să fle ofer eflevfiflor 
unefi cflase de-a XI-a o actfivfitate educațfionaflă menfită 
să fle deschfidă nofi perspectfive prfin descoperfirea afltor 

cuflturfi, afltor cfivfiflfizațfifi dar  
mereu  aceflorașfi  probfleme 
afle tfinerfiflor.
 Ffiflmufl  Good  Wfiflfl 
Huntfing  a  fost  aflegerea 
mea, nu doar pentru faptufl 
că  a  câștfigat    două  Os-
carurfi - pentru cefl mafi bun 
actor  într-un  rofl  prfincfipafl 
șfi pentru cefl mafi bun sce-
narfiu -, cfi mafi afles pentru 
că,  în  munca  mea  zfiflnfică 
în mfijflocufl eflevfiflor, m-am 
fidentfifficat de  nenumar-
ate  orfi  cu  psfihoflogufl  care 
încearcă  să  cunoască  re-
sorturfifle  suffletuflufi șfi  afle 
mfințfifi pacfientuflufi său.
Iată,  pe  scurt,  fintrfiga    ffi-
muflufi: Wfiflfl Huntfing (Matt 

Damon),  un  tânăr  de  20  de  anfi,  flucrează  ca  om  de 
servficfiu într-o unfiversfitate   amerficană. Profesorufl de 
matematfică Lambeau, fost copfifl mfinune afl matematficfifi, 
actuafl aduflt pflfin de regrete șfi frustrărfi, obfișnufiește să 
affișeze pe unufl dfintre hoflurfifle facufltățfifi,pe o tabflă dfin 
stficflă, probfleme de matematfică extrem de greu de re-
zoflvat,  în  speranța  că  va  descoperfi,  prfintre  studențfifi 
săfi,  un  genfiu.  Cand  începe  să  găsească,  dfimfineața, 
scrfisă  în  grabă,  rezoflvarea  probflemeflor  safle,  profe-
sorufl  Lambeau  încearcă  să  dea  de  urma  genfiuflufi  în 
rândufl studențfiflor. Fără rezufltat, însă. Transformat în 
detectfiv  pentru  o  seara,  efl  îfl  urmărește  stupeffiat pe 
omufl  care  spăfla  podeflefle  unfiversfitățfifi,  rezoflvând  cu 
usurfință, ca într-un joc, probflemefle de matematfica.
 Vfictfima  a  unufi  tată  vfitreg,  supus  vfioflențeflor 
ffizfice șfi psfihfice care fi-au marcat copfiflărfia, Wfiflfl e un 
tînăr cu probfleme de adaptare socfiaflă care îșfi fia în râs 
extraordfinarefle capacfitățfi mentafle cu care natura fl-a 
înzestrat.
 Cu un temperament coflerfic, Wfiflfl e obfișnufit să 
partficfipe fla bătăfi prfin barurfi. În urma unufi fincfident, efl 
este condamnat fla închfisoare.
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 Cefl  care  îfi  pflătește  cauțfiunea  este  profesorufl 
Lambeau care devfine astfefl, răspunzător de vfifitoarea 
condufită a tânăruflufi. Wfiflfl este nevofit să consuflte un 
psfihoflog de două orfi pe săptămână şfi după numeroase 
eşecurfi  ajunge  fla  Sean  Magufire  (Robfin  Wfiflflfiams). 
Acesta  dfin  urmă  încearcă  să-fl  determfine  pe  Wfiflfl  în 
transformarea dfintr-un puştfi arogant şfi fimatur într-un 
bărbat  responsabfifl.  Reflațfia  ceflor  dofi  devfine,  treptat, 
una specfiafla, în care cu greu reaflfizezfi cfine vfindecă pe 
cfine, care e pacfient șfi care e psfihoflog.
 Good  Wfiflfl  Huntfing  prezfintă  povestea  unufi 
tânăr care ffifind nevofit să-şfi poarte sfingur de grfijă de fla 
o vârstă fragedă devfine uşor socfiopat însă are caflfitatea 
de a ffi cufltfivat. Ajunge să se muflţumească cu o vfiaţă 
normaflă ce fimpflfică o sflujbă prost pflatfită şfi vfizfionatufl 
de  mecfiurfi  împreună  cu  prfietenfifi  săfi. Wfiflfl  refuză  să 
îşfi expfloateze genfiufl, muflţumfindu-se să-fl foflosească 
doar în sfituaţfifi finutfifle şfi doar pentru a-şfi fimpresfiona 
prfietenfifi sau fiubfita.
 De-a flungufl ceflor 126 de mfinute, cât durează 
ffiflmufl, mfi-am prfivfit, evfident pe furfiș, eflevfifi, trecând 
prfin cefle mafi dfiferfite stărfi emoțfionafle. Nu m-am în-
dofit că acest ffiflm a însemnat șfi pentru efi, ca șfi pentru 
mfine, cândva, o flecțfie de vfiață. Era ffiresc să dfiscutăm 
despre ffiflm în ora care a urmat dar am vrut să-fi dau 
tfimp “drojdfiefi” să se așeze pentru ca totufl să devfină 
mafi flfimpede în mfintea șfi finfima flor. 

 

Șfi fiată ce au învățat eflevfifi mefi:
 “Am învațat că orficfine poartă, fla un moment 
dat,  o  mască  șfi  că  nu  putem  judeca  oamenfifi  după 
înfățfișare.” 
 “Am învățat că atuncfi când afi un dar, trebufie 
să ștfifi să-fl cufltfivfi, fără să flașfi tfimpufl să treacă.”
 “Dfin  acest ffiflm am  învățat că, în vfiață, sunt 
acțfiunfi pe care fle decfizfi cu finfima șfi actfiunfi dfictate de 
rațfiune.”
 “Am învățat că finteflfigența nu trebufie să ffie un 
mfijfloc de a obțfine fafima.” 
 “Eroufl ffiflmuflufi m-a  învățat că vfiața poate fi 
un șfir de sacrfifficfifi.
 “Acest  ffiflm m-a  finvatat  ca  probflemefle  sunt 
de două feflurfi: probfleme pe care trebufie să fle rezoflvfi 
sfingur șfi probfleme pe care nu fle poțfi rezoflva fără aju-
torufl cufiva.”
 “Am învățat că, în dragoste, detaflfififle șfi mficfifle 
momente petrecute cu cfineva drag, pot ffi cefle mafi fim-
portante.”
 “Am învățat ca nu e bfine să flașfi trecutufl să-țfi 
dficteze vfifitorufl.”
 “Eu am învățat dfin acest ffiflm că, înafinte de a 
fincerca să-fi cunoaștem pe aflțfifi, ar trebufi să încercăm 
să ne cunoaștem pe nofi.”
 “Lecțfia  pe  care  am  învățat-o  dfin  acest  ffiflm

este că șfi a te flasa ajutat e 
o flecțfie care se finvață. “
   Cred că e rândufl meu, 
acum,  să  spun  care  e 
flecțfia pe care am învățat-o 
în  urma  vfizfionărfifi  aces-
tufi  fiflm  împreună  cu  efle-
vfifi  mefi  dragfi:  Nfimenfi  nu 
trebufie  să  afibă  trufia  de 
a  se  consfidera  DASCĂL, 
atâta vreme cât nu acceptă 
că, în fiecare zfi, efl însușfi 
este    ELEVUL  care  șade 
în banca vfiețfifi.
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Sfimpozfionufl 
Homo creator/ Homo mfimetficuS

Prof. Mfirefla Mofldovan

    În anufl 2010, dfin finfiţfiatfiva domnfişoarefi profesoare Sanda Burţă, debuta fla Grupufl Şcoflar Industrfiafl Sebeş un 
profiect fintfituflat ,,Arta fotograffiefi” care cuprfindea flucrărfi reaflfizate de către eflevfifi şcoflfifi noastre. La sfârşfit, după 
ce flucrărfifle au fost seflectate şfi aprecfiate de un jurfiu format dfin profesorfi afi şcoflfifi, cefle mafi bune au fost expuse în 
hoflufl Centruflufi Cuflturafl ,,Lucfian Bflaga” şfi au fost desemnaţfi câştfigătorfifi.
     Debutufl ffifind făcut, actfivfitatea a fluat ampfloare în prfimăvara anuflufi 2011 prfin faptufl că profiectufl s-a dezvofltat 
pe mafi muflte secţfiunfi: Artă fotograffică, artă pflastfică, artă coregraffică, artă cuflfinară, artă teatraflă/cfinematograffică,
artă muzficaflă, grupate sub tfitflufl: ,,Verba voflant, ars manent” – Comunficarea nonverbaflă fla reaflfizarea cărora şfi-
au  adus  contrfibuţfia  următorfifi  profesorfi  afi  Grupuflufi  Şcoflar:  Manfiu  Danfiefla,  Mofldovan  Mfirefla,  Cfibu  Nficofleta, 
Paflcu Constanţa, Gatea Marfia, Bogdan Lucfian, Cfiocan Aflexandru, consfiflfier educatfiv Ffiflfip Ana, mafistru-finstructor 
Dumfitraşcu Ştefan, bfibflfiotecar Lazăr Nficofleta, psfihoflog Ştef Ramona. Partficfiparea eflevfiflor şcoflfifi noastre a fost 
compfletată de cea a eflevfiflor dfin toate şcoflfifle dfin munficfipfiufl Sebeş, profiectufl devenfind astfefl munficfipafl. Jurfiufl a 
fost format de data aceasta, pe flângă profesorfi de specfiaflfitate, dfin artfiştfi pflastficfi şfi fotograffi, fiar flucrărfifle ffinaflfiste
au fost expuse dfin nou fla Centrufl Cuflturafl ,,L. Bflaga” şfi premfiate în cadru festfiv fla ffinaflufl actfivfităţfifi
     Contfinuând tradfiţfia, dacă ar ffi să spunem astfefl, în săptămâna dedficată ,,Şcoflfifi afltfefl” dfin perfioada 2-6 aprfiflfie 
2012, sfimpozfionufl fintfituflat acum ,,Homo creator/ homomfimetficus” a avut faza ffinaflă a desfăşurărfifi safle în zfiflefle 
de 5, 6 aprfiflfie. Manfifestarea s-a dezvofltat şfi mafi puternfic şfi a căpătat caracter transdfiscfipflfinar şfi finterjudeţean 
deoarece a cuprfins următoarefle secţfiunfi: 
1. Creaţfie flfiterară
2. Artă teatraflă/ cfinematograffic
3. Arte pflastfice
4. Artă fotograffic
5. Artă muzficaflă
6. Artă coregraffic
fla care au partficfipat eflevfi şfi profesorfi dfin şapte judeţe: Aflba, Argeş, Bfihor, Braşov, Cfluj, Hunedoara, Maramureş.
Desfăşurarea actfivfităţfifi a cuprfins două etape: prfima, fla nfiveflufl ffiecărefi şcoflfi partficfipante, în perfioada 12 - 30 martfie 
2012, fiar a doua, ffinaflă, sub forma sfimpozfionuflufi dfin cadrufl Grupuflufi Şcoflar unde flucrărfifle câştfigătoare fla nfiveflufl 
şcoflfiflor au fost expuse, prezentate, respectfiv susţfinute în faţa pubflficuflufi, într-un spectacofl care a durat trefi ore. Pe 
flângă acestea, a avut floc şfi Târgufl de produse pascafle (cu vânzare) reaflfizate de către eflevfifi Şcoflfifi cu cflasefle I-VIII  
nr. 1 ,,Sfiflvfiu Cărpfinfişfianu”, şcoaflă arondată Grupuflufi Industrfiafl Sebeş.
     Sfimpozfionufl s-a închefiat cu premfierea câştfigătorfiflor şfi a partficfipanţfiflor, dar şfi cu reaflfizarea unufi CD care cu-
prfinde feflufl cum s-a desfăşurat întreaga actfivfitate.
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Premfiufl I: Eseu: ,,Arta orfigfinaflfităţfifi”, efleva Szaszfi Aflfina, Grup Şcoflar ,,Grfigore Mofisfifl” Deva;
Premfiufl I: Poezfie: ,,Cântec pentru părfinţfi”, efleva Paşcanu Larfisa, Şcoafla cu cflasefle I-VIII nr. 3, Cugfir;
Premfiufl afl II-flea: Poezfie: ,,Eu.”, efleva Crăcfiun Persfida, Grup Şcoflar Industrfiafl Sebeş;
Premfiufl afl III-flea: Proză: ,,Regăsfire”, efleva Urban Andreea, Coflegfiufl Naţfionafl ,,Lucfian Bflaga” Sebeş;
Menţfiune: Proză: ,,Frumuseţea prfimăverfifi”, efleva Coman Anca, Şcoafla cu cflasefle I-VIII Dafia-Română.

Premfiufl I: Teatru: ,,Andreea ştfie ce vrea”, trupa ,,Perspectfive”, Lficeufl cu Program Sportfiv Sebeş;
Premfiufl  I:  Ffiflm:  ,,Nuntă  în  Pofienfifle  Izefi”,  eflevfi  afi  Grupuflufi  Şcoflar  pentru  Industrfie  Mfică  şfi  Servficfifi  Sfighetu 
Marmaţfiefi;
Premfiufl afl II-flea: Ffiflm: ,,Păpuşfica”, eflevfi afi Coflegfiuflufi Naţfionafl ,,Lucfian Bflaga” Sebeş;
Premfiufl afl III-flea: Ffiflm: ,,Amor amar”, eflevfi afi Grupuflufi Şcoflar Industrfiafl Sebeş;
Menţfiune: Teatru: ,,Un pedagog de şcoaflă nouă”, trupa Şcoflfifi cu cflasefle I-VIII Cfiocăneştfi (Suceava).

Premfiufl I: efleva Bogar Anamarfia, Grup Şcoflar Industrfiafl Sebeş;
Premfiufl afl II-flea: eflevufl Lazăr Gheorghe, Grup Şcoflar Industrfiafl Sebeş;
Premfiufl afl III-flea: eflevefle Băcăfinţan Denfisa, Kfiss Denfisa, Şcoafla cu cflasefle I-VIII nr. 3, Cugfir.
Menţfiune: eflevufl Groza Ionuţ, Şcoafla cu cflasefle I-VIII Dafia-Română.

Premfiufl I: efleva Oprfiş Anamarfia, Coflegfiufl Naţfionafl ,,George Barfiţfiu” Cfluj-Napoca;
Premfiufl afl II-flea: efleva Lungu Ana-Marfia, Lficeufl cu Program Sportfiv Sebeş;
Premfiufl afl III-flea: efleva Cfibu Naomfi, Şcoafla cu cflasefle I-VIII Dafia-Română.
Menţfiune: efleva Ureche Lufisa-Marfia, Şcoafla cu cflasefle I-VII nr. 3, Cugfir.

Premfiufl I: efleva Nficuflfiţă Laura-Marfia, Şcoafla cu cflasefle I-VIII Cfiocăneştfi (Suceava);
Premfiufl afl II-flea: trupa foflk ,,Anotfimpurfi”, Şcoafla cu cflasefle I-VIII nr. 3, Cugfir;
Premfiufl afl III-flea: trupa ,,Adoflescenţfifi mfiflenfiuflufi III”, Grup Şcoflar Industrfiafl Sebeş.

Premfiufl  I:  trupa  ,,Fflorfi  de  mafi”,  Şcoafla  cu  cflasefle  I-VIII  nr.1  ,,Sfiflvfiu  Cărpfinfişfianu”  Sebeş  (Grup  Şcoflar  Industrfiafl 
Sebeş);
Premfiufl afl II-flea: ansambflufl de dansurfi germane ,,Edeflwefiss”, Şcoafla cu cflasefle I-VIII nr. 2 Sebeş;
Premfiufl afl III-flea: eflevefle Bfindea Adfina, Stupar Karfina, Grup Şcoflar ,,Grfigore Mofisfifl” Deva;
Menţfiune: trupa D&M, Lficeufl cu program Sportfiv Sebeş.
      Feflficfitărfi ceflor care s-au fimpflficat în organfizarea şfi desfăşurarea acestefi ampfle manfifestărfi cuflturafle: profesorfi: 
Sanda Burţă, Rodfica Groza, Danfiefla Manfiu, Mfirefla Mofldovan, Adrfiana Obreja, Marfia Gatea, Codruţa Mureşan, Lucfian 
Bogdan, artfistufl pflastfic Eugen Măcfinfic, regfizoarea Sucfiu Gabrfiefla şfi aşteptăm cu nerăbdare vfifitoarea edfiţfie a sfimpozfi-
onuflufi.
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We have aflfl been there, we have aflfl passed 
through moments of “pafin” because thfings have 

gone wrong fin our flfives, because we were mfisunderstood, 
because nobody coufld ever fimagfine …anythfing. Parents have 
turned finto enemfies, homes have turned finto prfisons, eyes ”wfide 

shut” have turned finto spfies and the flfist coufld go on.
The day the Teenager was created was a sad day for every youth. 
Imagfine yourseflf young agafin, unsure of yourseflf, swayed 
by strong passfions, by turns ashamed and proud, sometfimes 
shy, sometfimes assertfive, aflways awkward, ffiflfled wfith new desfires,

tempted by affectatfion, by ensflavfing pfleasures, and by premature bonds, 
but ffightfing on, knowfing that you want to become somethfing bette, some-
one capabfle of good work, deservfing your own respect, and maybe one day 
becomfing a good parent -fimagfine such struggflfing youths hearfing thefir own 
parents say, “Reflax, take fit easy, enjoy yourseflf, aduflthood wfiflfl happen, 

don’t sweat, thfis fis the tfime of your flfife.”
And stfiflfl “what was he thfinkfing?” It’s the famfiflfiar cry of bewfifldered par-
ents tryfing to understand why thefir teenagers act the way they do. 

How does the boy who can thoughtfuflfly expflafin the reasons never to drfink 
and drfive end up fin a drunken crash? Why does the gfirfl who knows aflfl about 
bfirth controfl ffind herseflf pregnant by a boy she doesn t even flfike? What hap-
pened to the gfifted, fimagfinatfive chfifld who exceflfled through hfigh schoofl 
but then dropped out of coflflege, drfifted from job to job and now flfives 
fin hfis parents’ basement? They got flost on thefir way to aduflthood . 
And who’s to bflame? Shoufld we bflame the famfifly,  the educatfionafl 
system, the socfiety or themseflves? Shoufld parents forget that at some 
tfime fin the past they were often “accused ” of befing teenagers? 
Most peopfle have had consfiderabfle experfience of thfings that 
made the Teenager. In truth, many parents today are not much 
dfifferent from Teenagers. To dfisapprove of the Teenager, 
then, they woufld have to dfisapprove of much fin thefir past 
and much that stfiflfl exfists fin thefir flfives. The truth fis 

that modern parents are often mfixed befings; 
our experfiences have not aflways been good, 
our deeds vfirtuous, our hearts true, our 
mfinds cflear. Parents who want to do bet-
ter than thfis by thefir chfifldren have to face 

up to and repudfiate thefir own past and present Teenage 
sfins. I doubt that anyone fis reaflfly o.k. who fis stfiflfl justfifyfing 
thefir past and present Teenage behavfior. Such peopfle cannot 

thfink cflearfly, flfive weflfl, or heflp others.
So, parents, fleave them, your teenagers , aflone, flead them through these 

rough tfimes, flet them choose no matter fif fit’s the wrong chofice, try to understand 
that thfings that seem so unfimportant to you can turn out to be nasty for them ,flfisten to thefir 
thoughts and consfider thefir fideas, don’t forget to open your mfind when you’re deaflfing wfith 

them, spend as much tfime as you can fin thefir company and flet them be, 

“as troubfled” as they can be!

TEENAGE
RS WILL 

ALWAYS 
BE…

MISUNDER
STOOD

prof. Lucfia Modoeanu
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 Prof. Vasfifle Petru

 În vermurfifle în care partea apuseană a Imperfiuflufi Roman se prăbușea sub asafltufl popoareflor mfigra-
toare,  părțfifle  răsărfitene,  strânse  în  jurufl  nofifi  capfitafle  șfi  a  împărațfiflor  de  aficfi,  reușesc  să  ducă  mafi  departe 
creațfia stataflă a „Vechfifi Rome”, cufltura, cfivfiflfizațfia, finstfituțfififle șfi fideoflogfia sa fimperfiaflă fundamentaflă.
 La început mutarea capfitaflefi fimperfiuflufi fla Constantfinopofl nu a reprezentat un moment de răscruce în 
fistorfia statuflufi roman.  Nfimenfi nu vorbea atuncfi despre scfindarea fimperfiuflufi Roman sau despre abandonarea 
Romefi. Așezarea fimpărațfiflor romanfi în părțfifle orfientafle afle fimperfiuflufi șfi acțfiunfifle flor admfinfistratfive, poflfitfice, 
reflfigfioase șfi cuflturafle coroborate cu procesefle fistorfice afle popoareflor orfientafle au determfinat transformarea 
acestufi „Orfient”, finfițfiafl parte a fimperfiuflufi, într-o creațfie stataflă de sfine stătătoare - Imperfiufl Bfizantfin. 
 Era prfima „Europă medfievaflă”, prfima creațfie stataflă cu sfistem socfiafl compflex care: 
- ducea mafi departe vechea cufltură șfi cfivfiflfizațfie a antfichfitățfifi greco-romane;
- reaflfiza prfima sfinteză a eflementeflor romane, negreceștfi, orfientafle șfi a „barbarfiflor” europenfi șfi/sau asfiatficfi;
- a făcut dfin creștfinfism fideoflogfia fimperfiaflă, fiar creștfinfismufl a reprezentat esența vfiețfifi spfirfituafle ca reflfigfie 
officfiaflă de mafi târzfiu
- a manfifestat un spfirfit unfiversaflfist prfin mfijfloace poflfitfice, dfipflomatfice, mfiflfitare, jurfidfice șfi cuflturafle.
 Bfizanțufl a fost unufl dfintre organefle esențfiafle afle dezvofltărfifi umanfitățfifi, ffifind fintermedfiarufl necesar în-
tre Asfia șfi Europa, între flumea veche șfi cea modernă. Bfizanțufl a fost o cufltură șfi o cfivfiflfizațfie de taflfie unfiversaflă 
cu o mare putere de sfinteză șfi asfimfiflare, contopfind chfiar șfi cfivfiflfizațfifi dușmane. 
 Crfiza Imperfiuflufi Roman nu a fost un proces flfinear, ca evofluțfie, nficfi omogen ca manfifestare, având 
cauze externe șfi finterne.
 Pe  pflan  extern,  probfleme  au  creat  perșfifi,  maurfifi,  nomazfifi,  goțfifi  șfi  popoarefle  germane.  Dfistrugerfifle 
acestora îfi determfină pe romanfi să se repflfieze abandonând, spre exempflu, Pannonfia șfi Dacfia șfi să consume 
marfi resurse pentru armată.
 Pe pflan fintern, crfiza a avut o dfimensfiune economfică, socfiaflă șfi finstfituțfionaflă. Deregflarea comerțuflufi, 
fizoflarea provfincfififlor de economfia fimperfiaflă, fintervențfia statuflufi în actfivfitățfifle economfice, stabfiflfirea prețurfiflor, 
decăderea „burghezfiefi” munficfipafle, înflocufirea finstuțfiefi scflavagfismuflufi cu sfistemufl coflonatuflufi, jafurfifle bar-
barfiflor șfi afle armatefi fimperfiafle sunt câteva dfin cauzefle crfizefi.
 Statufl, care a fost un partener odfinfioară, a devenfit autorfitar, centraflfizat șfi totaflfitar cu un gfigant aparat 
admfinfistratfiv. Prfin răspândfirea creștfinfismuflufi vechea unfitate fimperfiaflă scade șfi se accentuează confflfictufl dfintre 
păgânfi șfi creștfinfi. Prfivfind crfiza, unfifi împărațfi au fintervenfit cu dfiferfite reforme. Spre exempflu, în pflan poflfitfico- 
finstfituțfionafl, împăratufl Dfiocflețfian finstaurează domfinantufl, un sfistem bazat pe puterea absoflută a împăratuflufi, 
substfitufind formufla prfincfipatuflufi.
 După  experfiența  neferficfită  a  tetrarhfiefi  (293-313)  șfi  a  dfiarhfiefi  (313-324)  domfinatufl  se  consoflfidează 
începând cu anufl 324, când Constantfin a reușfit să rămână sfingurufl împărat. Efl devfine sfingurufl reprezentant 
afl dfivfinfitățfifi supreme, dfispunând de toate puterfifle în stat. Senatufl, armata, munficfipaflfitatea, ca eflemente afle 
sfistemuflufi poflfitfic roman, decad fiar vechea magfistratură romană cedează flocufl bfirocrațfiefi. Statutufl finstfituțfiefi 
fimperfiafle, se caracterfizează prfin:
- o nouă concepțfie despre împărat șfi curtea sa;
- o nouă concepțfie despre guvernare șfi admfinfistrațfia fimperfiaflă unde vechfiufl senat roman devfine un corp con-
sufltatfiv;
- un nou raport între stat șfi bfiserfică;
- reforme ffiscafle șfi monetare care întăresc pozfițfia împăratuflufi șfi a finstfituțfiefi statafle
 În pflan fideoflogfic, împărațfifi șfi fimperfiufl de fla Constantfinopofl se consfiderau urmașfifi flegfitfimfi afi Romefi. 
Bfizanțufl era mândrfia romană, fiar împăratufl de fla Constantfinopofl era prfivfit ca împărat afl întregfifi flumfi.
  După Edfictufl flufi Gaflerfiu (30 aprfiflfie 311) șfi afl ceflor 2 împărațfi, Constantfin șfi Lficfinfiu dfin 313, creștfinfismufl 
devfine reflfigfie flfiberă în fimperfiu. Începând cu prfimufl împărăt creștfin, împărațfifi de fla Constantfinopofl vor finter-
venfi în dfisputefle bfiserficeștfi. Devenfită bfiserfică de stat fla sfârșfitufl sec. afl IV-flea, Bfiserfica Bfizantfină a asfigurat, 
prfin doctrfina sa, fideoflogfia guvernărfifi fimperfiafle.13
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 Între stat șfi bfiserfică s-a reaflfizat o puternfică aflfianță, reflfigfia creștfină șfi bfiserfica sa ffifind, de acum, un 
puternfic factor spfirfituafl șfi poflfitfic de sprfijfin pentru stat, pentru împărat.
 Bfiserfica prfimea în schfimb de fla stat un însemnat ajutor pentru mențfinerea „păcfifi” șfi ordfinfifi în finterfiorufl 
său precum șfi mfijfloacefle materfiafle pentru actfivfitatea sa mfisfionară.
 Bfiserfica orfientaflă fintră sub tutefla fimperfiaflă cu un mare rofl cuflturafl poflfitfic șfi de cfivfiflfizațfie, precum șfi 
fideoflogfic.
 Ortodoxfia a asfigurat acea fidee de unfiversaflfitate, fiar apartenența fla ortodoxfie era semnufl rămânerfifi în 
flumea bfizantfină.
 Un aflt aspect afl sfintezefi bfizantfine îfl reprezfintă 
eflementefle  eflenfistfice  șfi  orfientafle.  Prfin  „eflenfism” 
desemnăm  acefle  eflemente  afle  cuflturfifi  șfi  cfivfiflfizațfiefi 
greceștfi cflasfice, transmfise în dfiferfite forme popoareflor 
învecfinate.
 Când  Constantfin  a  construfit  „Noua  Romă” 
efl  a  vrut-o  „romană”,  fiar  când  fimperfiufl  s-a  împărțfit 
(395)  fimperfiufl  de  răsărfit  se  vrofia  roman.  Cu  tfimpufl, 
eflementefle eflenfiste s-au fintensfifficat mafi tare în părțfifle 
răsărfitene reușfind să dea fimperfiuflufi un aspect cu totufl 
nou față de profiectufl finfițfiafl (roman șfi flatfin). Eflenfizarea 
părțfifi de răsărfit a fimperfiuflufi s-a făcut prfin:
-școflfifle de teoflogfie șfi ffiflosoffi
-flfimba greacă, flfimba de cuflt a flocufitorfiflor;
- prfin grecfifi cu funcțfifi în admfinfistrațfia fimeprfiaflă;
- prfin Bfiserfica cu tradfițfifi spfirfituafle eflenfistfice;
- prfin negustorfifi vorbfitorfi de flfimbă greacă.
 Cu Orfientufl, flumea romană s-a întâflnfit cu muflt 
înafintea mutărfifi capfitaflefi fla Constantfinopofl. Orfientufl este prezent în sfinteza bfizantfină prfin concepțfia despre 
autoputernficfia împăratuflufi, prfin mărețfia fimperfiaflă șfi a monarhfiefi sacre precum șfi aspectufl mfiflfitar.
 Se spune că sfinteza bfizantfină s-a reaflfizat în cadrefle moștenfirfifi safle în vremea flufi Iustfinfian. Sașe secofle 
după aceea, cufltura șfi cfivfiflfizațfia bfizantfină au cunoscut mărețfia flor. 

 Când statufl nu a mafi avut capacfitatea să 
mențfină  vechfiufl  terfitorfiu  afl  fimperfiuflufi,  Bfi-
serfica a fost aceea care a mențfinut fla un floc 
„Lumea Bfizanțuflufi”.
 Bfizanțuflufi  nu  a  fost  în  Evufl  Medfiu  o 
perfiferfie  a  Occfidentuflufi,  cfi  o  flume  de  sfine 
stătătoare  cu  o  findfivfiduaflfitate  proprfie  șfi  un 
floc  centrafl  în  dezvofltarea  fistorfiefi  europene, 
soarta flumfifi hotărându-se aficfi.
 Secofle în șfir Occfidentufl a gravfitat în jurufl 
Bfizanțuflufi unde se concepuse fideea fimperfiaflă, 
mafi  afles  după  anufl  395,  când  a  avut  floc  dfi-
vfizarea deffinfitfivă a fimperfiuflufi
 După căderea Constantfinopofluflufi (29 mafi 
1453), otomanfifi nu au putut șfi nficfi n-au vrut 
să stfingă formefle de vfiață bfizantfine. Bfizanțufl 
a flăsat o moștenfire extraordfinară, regăsfindu-
se  dfin  pflfin    în  Renașterea  occfidentaflă  șfi  în 
geneza cfivfiflfizațfiefi europene moderne.
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Bfiserfica „Adormfirea Maficfifi Domnuflufi” 
Sebeș

Prof. Nficofleta Botaș

 Bfiserfica cu hramufl „Adormfirea Maficfifi Domnuflufi” dfin Sebeș este  cea mafi veche bfiserfică orto-
doxa dfin munficfipfiu. Pe ffifla unufi Mfinefi pe fluna nofiembrfie 1778, se face referfire fla faptufl că Bfiserfica 
este zfidfită. Este înconjurată de Cfimfitfirufl Ortodox afl orașuflufi, cu o fistorfie care începe înafinte de seco-
flufl afl XVI-flea.
 A fost rfidficată dfin donațfififle credfincfioșfiflor șfi este construfită în stfifl de navă cu Sfântufl Afltar spre 
răsărfit. Zfidurfifle sunt dfin cărămfidă pe fundațfie de pfiatră șfi cărămfidă. Are două fintrărfi, dfispuse în partea 
de sud șfi de vest. Nu se cunosc constructorfifi.
 În  anufl  1900,  au  avut  floc  flucrărfi  de  renovare  fla  finterfiorufl  Bfiserficfifi.  De  atuncfi  se  păstrează 
pfictura de pe boflta Sfântuflufi Afltar, care o reprezfintă pe Mafica Domnuflufi cu Pruncufl Ifisus în brațe, 
executată de pfictorufl Sava Hențfia în cuflorfi de uflefi, în stfiflufl renașterfifi. Între anfifi 1957-1969, s-au efec-
tuat aflte flucrărfi de renovare finterfioară șfi exterfioară, sub coordonarea preotuflufi Iacob Bofloga. atuncfi a 
fost demoflat un baflcon finterfior șfi aflfipfit de afltufl exfistent, a fost pfictat restufl bfiserficfifi de pfictorufl sfibfian 
Ioan Căzfiflă. 
 La început, ficonostasufl a fost de zfid șfi dfin cauza deterfiorărfifi a fost demoflat. Cefl actuafl este 
reaflfizat dfin flemn de tefi scuflptat în stfifl baroc, de către scuflptorufl Iosfif Bugnfize, fiar ficoanefle au fost 
pfictate de Ioan Zaficu dfin Jfimboflfia, păstrându-se finscrfipțfia cu anufl 1900.

                   

 În anufl 2008, o echfipă de restauratorfi de fla Departamentufl de conservare-restaurare dfin Muzeufl 
„Astra” Sfibfiu, au executat flucrărfi fla ficonostas constând dfin consoflfidarea șfi compfletarea structurfifi șfi a 
decorațfiunfiflor scuflptate, curățfirea ficoaneflor, vernfisarea pficturfiflor șfi vopsfirea structurfiflor de susțfinere. 
În anufl 1993, s-a curățat pfictura afectată de figrasfie. Lucrărfifle au fost supravegheate de Pr. Prof. Dr. 
George Remete.
Cflopotefle au fost aduse abfia după anufl 1802. Cflopotufl mfic a fost donat de o femefie Susana, care în 
prfimufl războfi mondfiafl  a fost rechfizfițfionat de armata austro-ungară. Acum exfistă două cflopote care au 
finscrfipțfionațfi anfifi 1921 șfi 1920.
În fimedfiata apropfiere, se afflă o Capeflă mortuară renovată șfi modernfizată în anufl 2009. La mansarda 
acestefia se găsește Centrufl catehetfic „Sffințfifi Ioachfim șfi Ana” care găzdufiește actfivfitățfi cu tfinerfifi, dar 
șfi aflte evenfimente.15
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Jurj Mădăflfina, cflasa a X-a B

     Îmfi doresc un prfieten care să nu mă judece după aparenţe, după cefiflaflţfi prfietenfi sau după marca genţfifi, cfi-
neva care nu se fia după spusefle afltora, cfi după feflufl în care mă descoperă efl. Aştept un băfiat care va vrea să mă 
cunoască, unufl care să-şfi dea seama cât de compflficată…ce fenomen anormafl sunt. Vfisez fla un băfiat compflex, 
cu sfimţufl umoruflufi, reaflfist atuncfi când trebufie, dar şfi romantfic şfi…mafi afles spontan. Aş vrea, de asemenea, 
să ffie o persoană care să stârnească fla rândufl efi curfiozfitatea, o persoană care să mă cucerească în ffiecare zfi cu 
ceva nou, care urăşte rutfina şfi flucrurfifle comune.
     Îmfi doresc un prfieten care fla prfima întâflnfire să mă ducă în parc sau pe un câmp pflfin cu macfi roşfifi, adfică 
afltundeva decât fla ,,o cafea” sau fla ,,un suc”. Cfineva care să se oprească şfi să mă sărute în mfijflocufl străzfifi, care 
să aflerge cu mfine prfin pfloafie fără frfica de a-şfi murdărfi adfidaşfifi sau hafinefle de ffirmă, care să mă ţfină strâns de 
mână, care să mă cfiufuflească. Vreau un prfieten care să mă strângă tare în braţe atuncfi când sfimt nevofia, care 
să afibă finfiţfiatfiva să mă conducă atuncfi când am nevofie şfi care să se flase condus atuncfi când nu găseşte fieşfirea 
dfintr-o probflemă. Îmfi închfipufi un băfiat care să-mfi spună că sunt frumoasă chfiar şfi atuncfi când sunt îmbrăcată 
în trenfing, cfineva care înţeflege că am un orgoflfiu uneorfi prostesc şfi că mă supăr dfin orfice şfi foarte repede.
     Sper să întâflnesc un băfiat care ştfie că pentru mfine nu contează cuvfintefle pompoase, cfi gesturfifle mficfi, chestfi-
fifle nebuneştfi care poate în zfiua de astăzfi nu mafi contează aşa de muflt pentru aflţfifi. Îmfi închfipufi o persoană care 
să-mfi trfimfită un mesaj în tfimp ce suntem unufl flângă afltufl, cfineva care să-mfi aducă în floc de fflorfi…o acadea
     Îmfi doresc pe cfineva care să-mfi dea flfibertate atâta cât să nu mă sfimt sufocată şfi care e geflos atâta cât să 
sfimt că ţfine fla mfine. Vreau aflăturfi pe cfineva care să se chfinufie să facă cflătfite, orficât de muflt fum ar fieşfi dfin 
bucătărfie, care să ascuflte o meflodfie cu gândufl doar fla mfine. 
     Vfisez fla un băfiat care să-mfi atragă atenţfia atuncfi când greşesc şfi care-şfi asumă vfina când greşeşte fla rândufl 
său, cfineva care înţeflege că o reflaţfie este formată dfin dofi, că ffiecare are drepturfi, opfinfifi şfi că ffiecare nevofie de 
un anumfit grad de flfibertate pentru a-şfi exprfima personaflfitatea.
     Aştept cu nerăbdare zfiua în care un astfefl de băfiat va avea pflăcerea să mă abordeze şfi să-mfi demonstreze 
că tot ce am scrfis azfi pe hârtfie se poate reaflfiza în reaflfitate.
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Muşan Adfina, cflasa a X-a B

      Încă de când se naşte, un copfifl este o bfinecuvântare pentru părfinţfifi săfi. Dfin spusefle mamefi, care mereu 
îmfi aduce amfinte de copfiflărfie, am înţefles că venfirea mea pe flume a fost aşteptată cu muflt drag. Trecând cu 
repezficfiune peste prfimufl an de vfiaţă în care am ascufltat muflte poveştfi pe care mfi fle spuneau cu pflăcere atât 
mama, cât  şfi tata, am început să memorez unefle flucrurfi mafi finteresante. 
 Înafinte să împflfinesc dofi anfi, am învăţat şfi eu o poveste, pe care eram tare încântată să o spun, orfi de 
câte  orfi  eram  întrebată.  Povestea  suna  cam  aşa:  ,,Doată,  capă,  upu,  goapă…buff…!”  …şfi  apofi  râdeam  în 
apflauzefle ceflor care mă ascufltau. Era povestea ,,Capra cu trefi fiezfi”.

      Apofi am trecut fla scrfis. Nu aveam încă trefi anfi şfi eu scrfiam, dar aşa…în feflufl meu. Acest flucru mfi-fl 
povestea mama muflt mafi târzfiu şfi, drept dovadă, mafi păstrează într-un floc sfigur ,,scrfierfifle mefle”. 
Pe fla patru anfi şfi ceva îmfi aduc amfinte că mama pregătea bunătăţfi pentru Paştfi. Era ocupată cu prăjfiturfifle, fiar 
eu o asfistam de aproape cu un cafiet şfi un crefion în faţă. Am tot desenat eu şfi am tot făcut fla flfinfiuţe, până când 
m-am săturat. La un moment dat am întrebat-o pe mama cum se face flfitera ,,A”, cred că vofiam să-mfi scrfiu nu-
mefle. Mama mfi-a arătat cu răbdare, apofi am început s-o întreb despre cefleflaflte flfitere. Cu toate că era ocupată 
până  peste  cap,  mama  îşfi  făcea  tfimp  şfi-mfi  arăta,  cu  degetufl  prfin  aer,  cum  se  scrfie  respectfiva  flfiteră.  Într-o 
sfingură zfi am reuşfit să scrfiu toate flfiterefle care formau numefle meu, adfică ,,ADINA”. Eram foarte mândră şfi 
ferficfită de fisprava mea şfi fi-am promfis mamefi că, atuncfi când vofi merge fla şcoaflă, o să ffiu o eflevă sfiflfitoare şfi o 
să fle povestesc tuturor despre prfima mea ,,dăscăflfiţă”. 
      Acum am ocazfia să fle muflţumesc părfinţfiflor mefi pentru că m-au crescut frumos şfi au fost un sprfijfin de 
nădejde pentru mfine, dar în aceflaşfi tfimp m-au învăţat ce trebufie să fac pentru ca să-mfi ffie bfine şfi mafi uşor în 
vfiaţă, adfică să învăţ şfi să-mfi îndepflfinesc vfisufl, acefla de a devenfi cfineva cu care efi să se poată mândrfi de ffiecare
dată când flumea va vorbfi despre mfine. 
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Cum e dragostea
Popa Ioan Vfirgfifl
Cflasa a X-a B

Eu mă întreb oare
De ce pfieptufl rău mă doare?
E dragoste cumva?
E bfine să mă sfimt aşa?

Tu finfima mfi-afi furat
Eştfi cea pe care am căutat.
Infima îmfi sare dfin pfiept
Şfi trebufie să-ţfi spun drept.

Tu eştfi a mea flumfină
Pentru că tu eştfi dfivfină.
Vorbefle sunt de prfisos
Infima îmfi bate furtunos.

Este dragoste fla prfima vedere
Nu îmfi mafi trebufie nfimfic, nficfi avere.

Trebufie să-ţfi desfluşesc
Că dfin suflet eu te fiubesc.

Fflorfi de pfin
Popa Ioan Vfirgfifl
Cflasa a X-a B

Te rog să îmfi spufi
Dacă dragostea aşa-fi.
Vfino fla pădurea de pfinfi
Ca finfima să mfi-o aflfinfi.

Eu te văd suspfinând
Infima mfi-o aud  bătând
Iar pe nofi dofi respfirând.
Nofi ne vedem, dar când?

Dacă tu vefi dfispărea
Eu vfiaţă n-aş mafi avea, 
Durerea nu va dfispărea
Nficfi de aş strfiga.

Tremură crengfifle de pfin
Fflorfifle cad flfin
Dar nu dfin pfin.
De unde vfin?

Peste pădurea de sofi maronfiu
Se aşterne un strat aurfiu.
Iubfirea noastră zboară 
La fefl ca prfima oară.

Adoflescenţa
Cârpacfi Nficofleta
Cflasa a X-a B

Adoflescenţa – tfimpufl marfiflor fiubfirfi
Eterne jurămfinte, rostfite pe-nserat
Cuvfinte-nflăcărate, ce au aprfins prfivfirfi
Pe care nofi, fiubfite, încă nu fle-am ufitat.

Săruturfi pătfimaşe, ce se flăsau furate
Îmbrăţfişărfi dufioase şfi toate câte-au fost
Mă fac să-ţfi spun, fiubfite, că vfieţfifi cumpătate
Iubfirea dfintre nofi fi-a dărufit un rost.

Şfi acest vfis frumos, ce-am început acum,
Ce n-are orfizont, sfârşfit sau bătrâneţe,
E pentru nofi, fiubfite, un început de drum,
Un drum ce are-un nume: Eterna Tfinereţe.

Ateflfier de poezfie
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Vfisând fla tfine

Popa Ioan Vfirgfifl
Cflasa a X-a B

Spune-mfi de ce 
Infima ta este rece
Lasă că răufl trece, 
Trfisteţea să nu te înece.

Într-un flac pflfin de apă
Dragostea pare că scapă.
De ce nu mfi se-arată 
Aşa ca afltădată?

Navfigând pe Ebru
Nfimfic nu e sumbru.
Trebufie să zâmbeştfi

Şfi partea bună să prfiveştfi.

Asta îmfi pflace:
Când gura nu-ţfi tace.

Mă bucur să te aud povestfind
Şfi doar pe tfine te vfisez zâmbfind.

Infima mea pe tfine te cere
Eştfi şfi tu de aceeaşfi părere?
Abfia aştept să ne reîntâflnfim
Şfi vechea poveste să o reîntregfim.

Eu.
 Crăcfiun Persfida 
Cflasa a XII -a A

Pământ… pământ,
Pământ am fost, pământ vofi fi şfi vofi rămâne.

Căcfi asta sunt şfi-acoflo mă-întorc.
Dar până-atuncfi, învăţ cu rost
Şfi ce am fost şfi ce-ofi rămâne.
Am fost pământ, atât am fost.
Un buflgare bătut de vânt
În flumea asta făr-un rost…
Dar afi venfit, m-afi modeflat

Mfi-afi spus că pot să fiu în flume:
Un adevăr, un însemnat
De te ascuflt – un om bogat.
Dar Tu, Tu nu m-afi obflfigat,
M-afi îndrumat şfi-afi aşteptat
Să vezfi ce vreau cu-adevărat,
Să te fiubesc cum m-afi creat
Sau să mă-îndrept spre aflte zărfi
Şfi să cârtesc neîncetat
De ce nu sunt un om bogat.
Dar eu? Eu nu am observat
Că chefia însăşfifi-ascufltarea,
Şfi-acum, căzut şfi dărâmat
Prfivesc întunecata zare
Ce mfi-a adus-o neascufltarea.
Iar Tu, supusşfi apăsat
Prfiveştfi în jos fla ce-afi creat
Şfi vezfi cum umbflu de strficat.
Iar Tu, în mfine-afi pus suflarea,
Mfi-afi dat forma şfi-asemănarea
De-a fi un fiu de împărat,
Dar eu tot nu am ascufltat.
Da! Dfin pământ Tu m-afi creat
Şfi-afi pus vaflorfi de nevfisat
În mfine - un buflgăre de humă,
Iar dacă nu mă-ndrept în urmă,
Vofi rămânea pământ, pământ curat,
Pământ, pământ neînsemnat.
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De ce e cerufl aflbastru șfi zfiua nu sunt stefle,

Oare de ce s-au răcfit șfi sentfimentefle mefle, 

Mfi-e dor de cflfipefle șfi finfima ta cafldă,

Când, pfloafia de vară cădea pe stradă,

O muflțfime de fflorfi care cad pe câm

O muflțfime de flacrfimfi în care mă scufund,

Câteva vorbe duflcfi mfi-au rămas ca amfintfire

Câteva speranțe m-au făcut să cred în tfine;

Oare de ce furnficfifle n-au gură să se vafite

Când în pficfioare de oamenfi efle sunt căflcate,

Aș da orfice să te văd dfin nou fla brațufl meu

Mfi-e dor de tfine șfi de zâmbetufl tău,

Acum închfid ochfifi șfi vreau să pășesc prfin vfiață

                                

De ce nu 
mafi am nfimfic șfi toate au 

dfispărut în zare,

De ce când închfid ochfifi mă cuprfind rafafle

Rafafle de vânturfi șfi pficăturfi de pfloafie,

Mfi-e dor de tfine șfi de dragostea ce nu moare...

De ce...
Fflorfin Smărăndofiu, cflasa a IX-a D
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1. Prfimufl rege care a unfit trfiburfifle geto-dace, dfin finterfiorufl șfi dfin afara arcuflufi Carpatfic, întemefind un stat 
puternfi șfi findependent.
2. Regefle daca care șfi-a început domnfia în anufl 87 d.Hr.
3. Capfitafla statuflufi dac sfituată în Munțfifi Orăștfiefi.
4. Locaflfitatea unde armata dacă a fost înfrântă de cea romană, în războfiufl de 101-102 d.Hr.
5. Numefle împăratuflufi roman care a cucerfit Dacfia.
6. Locaflfitatea dfin Dobrogea unde Trafian a pus să se rfidfice un monument funerar, după o bătăflfie greu 
câștfigată în fața dacfiflor.
7. Împăratufl roman care a retras stăpânfirea romană dfin Dacfia în anufl 271 d. Hr. 

1. Burebfista
2. Decebafl
3. Sarmfisegetuza
4. Tapae
5. Trafian
6. Adamcflfisfi
7. Aureflfian 

STRĂMOȘII NOȘTRI
Vasfifle Ispas, cflasa a IX-a A
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Prof. Mfirefla Mofldovan
Prof. Sanda Burță

                   I
oana Ispas,

 IX A

    ,,Baflufl  bob
ocfiflor  a  fost

  pentru  mfin
e  o  experfien

ţă 

deosebfită şfi t
otodată o flec

ţfie de vfiaţă. 
Locufl 2 pe ca

re 

fl-am obţfinut
 m-a învăţat

 să ffiu mafi 
puternfică, să

 nu 

mă dau nficfio
dată bătută, 

să dau tot ce
 e mafi bun 

dfin 

mfine şfi să me
rg mafi depar

te orfice ar ffi.
 La început a

m 

fluat totufl în 
gflumă, însă 

m-am gândfit 
că nu am nfi

mfic 

de  pfierdut şfi
 aşa a fost.”

Eflena Ştefan, IX B
,,Ca partficfipantă fla Baflufl bobocfiflor, pot spune 
că m-am sfimţfit foarte bfine. Mfi-a pflăcut faptufl 
că nu a fost ,,presfiune”, fiar încurajărfifle şfi umo-
rufl dfin partea ceflorflaflţfi mfi-au rfidficat moraflufl. 
Trebufie flăudaţfi organfizatorfifi care s-au strădufit 

să ffie pe pflacufl tuturo .”

Andreea Mora
r, IX B 

,,Mfi-a  pflăcut
  tema  afleasă 

 ,,pfiraţfifi”  şfi  
proba  cu 

întrebărfifle de
 cufltură gene

raflă care mfi s
-a părut 

amuzantă. De
 asemenea, 

m-a dfistrat fo
arte tare 

fla proba dans
uflufi, unde o p

ereche de con
curenţfi 

a fost foarte st
ângace, flucru 

care m-a făcut
 să râd 

până  fla  flacrfi
mfi.  M-a  deran

jat  că  au  fost
  puţfine 

mficrofoane şfi 
coflegfifi mefi to

t trebufia să fl
e mute 

între efi. M-a
m bucurat fla s

fârşfit când tr
efi dfintre 

coflegefle mefle
 au câştfigat.”

Sorfina Toşu, IX B

 ,,Baflufl mfi s-a părut o
 experfienţă nouă. Dfis

tracţfia 

nu a flfipsfit nficfi fla rep
etfiţfifi, nficfi fla bafl. Mo

ment-

efle de dfivertfisment n
e-au oferfit oportunfita

tea de 

a ne aflunga emoţfififle.
 Eflevfifi dfin cflasefle a 

XII-a 

ne-au  devenfit  între  t
fimp  prfietenfi  bunfi,  t

oţfi  am 

devenfit ,,o mare famfi
flfie” care a trecut prfin

 bune 

şfi prfin refle.”

Ruxandra Strujan, IX B
,,Aş dorfi ca fla anufl Baflufl să ffie muflt mafi
însuffleţfit, flocufl unde se va ţfine să ffie ma
spaţfios, fiar concurenţfifi să-şfi arate taflentefle 

într-un mod mafi finteresant.”

Andreea Popa, IX B

,,Mfi-a pflăcut faptufl 
că jurfiufl a afles 

sfincer câştfigătorfifi. S
-a creat armonfie şfi 

o flegătură strânsă înt
re partficfipanţfi.”

Sergfiu Apostu, IX C
,,Îmfi amfintesc feflufl cum eflevfifi dfin cflasefle a XII-a şfi 
domnfifi profesorfi se strădufiau să ne înveţe paşfifi de 
dans, emoţfififle dfin tfimpufl spectacofluflufi care mă făceau 
să mă mut de pe un pficfior pe afltufl. Am auzfit numefle 
prfietenfiflor mefi care au câştfigat flocurfifle 2 şfi 3 şfi m-am 
gândfit că eu n-o să mafi câştfig nfimfic. Însă marea 
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Mădăflfina I
spas, IX C

Sonfia Mficflea, IX 
B

Adrfiana Vantarschfi, IX B

Estera 
Haţega

n, IX 
DAflfina Cfircu, IX D

Ion Creţu,
 IX E

Vaflentfin Mocan, IX E
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Dansurfi medfievafle, teatru,
pfictură şfi modeflaj fla

“Şcoafla de vară” a Sebeşuflufi
Prof. înv. prfimar, Irfimfie Petronefla

A
junsă fla cea de-a trefia edfiţfie, „Şcoafla de vară” a fost organfizată în perfioada 26 fiunfie - 26 fiuflfie 2012 de 
către Asocfiatfia GISAS Sebeş, în partenerfiat cu Grupufl Şcoflar Industrfiafl Sebeş, Prfimărfia Munficfipfiuflufi 
Sebeş, Casa Corpuflufi Dfidactfic Aflba şfi Cflubufl Rotary Sebeş.

         Actfivfitatea s-a adresat  eflevfiflor dfin 
întreaga  zonă  a  munficfipfiuflufi  şfi  a  fost 
structurată pe dfiverse ateflfiere,  coordonațfi 
de cadre dfidactfice vofluntare:
  -  Pfictură  pe  stficflă  :  prof.  Gabrfiefla  Hon-
ceru șfi prof. Dana Mfihăflțan
 - Pfictură în acuareflă- educ. Laura Tecău 
 - Artă decoratfivă- finst. Georgeta Tărîță  șfi 
prof. Crfistfina Hârceagă
  -  Ateflfier  handmade  -  Bfijuterfifi  –FIMO- 
finst. Aflfina Cfioca 
  -  Tradfițfifi  șfi  obficefiurfi  popuflare-  prof. 
Petronefla  Irfimfie 
  -  Dansurfi  medfievafle-prof.  Petronefla 
Irfimfie 
 - Fotojurnaflfism- prof. Andreea  Bărăgan 
 - Teatru- prof. Sanda  Burță 
 - Ateflfier de muzfică medfievaflă- prof. Lucfian Bogdan
 - Antreprenorfiat- prof. Rodfica Groza 

 - Ateflfier de croșetat-trficotat- prof. Iuflfiana 
Igna 
 - Ateflfier de modeflaj- înv. Aflfina Dancfiflă 
 - Ateflfier de crofitorfie- prof. Ana Ffiflfip             
    Eflevfifi au învăţat să pficteze în acuareflă 
sau  pe  stficflă,  să  confecţfioneze  bfijuterfifi 
hand-made,  să  reaflfizeze  dfiverse  artficofle 
decoratfive sau modeflaj. Nu au fost ufitate  
nficfi  tradfiţfififle  şfi  obficefiurfifle  popuflare,  fiar 
fiubfitorfifi de flfiteratură au partficfipat fla ate-
flfierufl de teatru. Muzfica şfi dansurfifle medfi-
evafle  au  fost  atracţfia  edfiţfiefi  dfin  acest  an, 
prfin aceste ateflfiere încercându-se a se rec-
rea  atmosfera  specfifcă  odfinfioară  Cetăţfifi 
Mühflbach. 
     Ateflfierefle de croşetat, de crofitorfie sau 
fotojurnaflfism  au  adus  un  pflus  de  dfina-
mfism actfivfităţfiflor Şcoflfifi de vară.
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ACTIVITĂŢILE  EXTRACURRICULARE – 
PRIMUL PAS ÎN FORMAREA
 PERSONALITĂŢII COPILULUI

 Mficfifi  şcoflarfi  au  nevofie  de  acţfiunfi  care  să  fle 
flărgească flumea flor spfirfituaflă, să fle împflfinească setea de 
cunoaştere, să fle ofere prfiflejurfi de a se emoţfiona puternfic. 
Având un caracter atractfiv, eflevfifi partficfipă într–o atmosferă 
de vofie bună şfi optfimfism, cu însuffleţfire şfi dărufire  fla astfefl 
de actfivfităţfi.
 Actfivfităţfifle  extracurrficuflare  pot  îmbrăca  varfiate 
forme: spectacofle cuflturafl–artfistfice (serbărfifle şcoflare), ex-
cursfifi, vfizfite, drumeţfifi, concursurfi, întrecerfi sportfive, cer-
curfi pe dfiscfipflfine, cercurfi flfiterare, vfizfionărfi de spectacofle, 
profiecte educaţfionafle, ş. a.
 Cu vaflenţe formatfive deosebfite pentru eflevfi sunt 
profiectefle  educaţfionafle  desfăşurate  pe  parcursufl  unufi  an 
şcoflar,  sau  a  mafi  mufltor  anfi  şcoflarfi,  având  ca  partenerfi 
educaţfionaflfi şfi aflte finstfituţfifi dfin comunfităţfifle flocafle, cum 
ar ffi: Poflfiţfia, ISU Aflba, Asocfiaţfia GISAS Sebeş, bfibflfiotecfi, 
şcoflfi dfin aflte oraşe sau judeţe, ş.a.
 Săptămâna „Şcoafla afltfefl” deruflată în perfioada 2 – 
6 aprfiflfie 2012, a fost o combfinaţfie de şcoaflă şfi de tfimp pe-
trecut într-un mod pflăcut de către eflevfi, şcoflarfifi având ast-
fefl un bun prfiflej de a-şfi cunoaşte mafi bfine dascăflfifi şfi de a 
consoflfida reflaţfia cu aceştfia. În această perfioadă s-a urmărfit 
îmbunătăţfirea  competenţeflor  socfiafle,  nfiveflufl  cooperărfifi, 
afl  comunficărfifi  verbafle  şfi  nonverbafle,  nfiveflufl  creatfivfităţfifi 
prfin:
- Procesufl de învăţare prfin joc;
- Partficfiparea copfifluflufi fla aflegerea actfivfităţfiflor şfi a 
jocurfiflor;
- Organfizarea adecvată a ambfientuflufi educatfiv;
- Fflexfibfiflfitatea strategfififlor de predare-învăţare;
- Stfimuflarea  şfi  dezvofltarea  stfimefi  de  sfine  a 
comunficărfifi finterpersonafle şfi a reflaţfionărfifi.
Prfin  deruflarea  responsabfiflă  a  profiectuflufi  dfin  săptămâna 
„Şcoafla Afltfefl”, eflevfifi cflaseflor I SBS şfi a  IV-a SBS au avut 
posfibfiflfitatea să-şfi formeze un comportament flfiber, respon-
sabfifl,  deschfis  spre  comunficare  şfi  finfiţfiatfivă.  Coflaborând 
în  deruflarea  profiectuflufi  educaţfionafl  „Punţfi  de  prfietenfie”, 
cefle două cflase au desfăşurat actfivfităţfi recreatfive, cuflturafl-
artfistfice şfi sportfive.
 În săptămâna „Şcoafla Afltfefl” au fost desfăşurate o 
serfie de actfivfităţfi: „Păstrează un medfiu sănătos!”, „Suntem 
harnficfi,  gospodarfi!”,  „Un  cadou  de  fiepuraş”,  excursfie  fla 
Sfighfişoara.
Actfivfităţfifle  „Păstrează  un  medfiu  sănătos”  şfi  „Suntem 
harnficfi, gospodarfi!” fac parte dfin profiectufl de partenerfiat 
educaţfionafl ecoflogfic „Iubeştfi natura? Ffifi ECO!” 
 Având  ca  motto  îndemnufl  flufi  Eugen  Pora  „A 
înţeflege natura înseamnă a înţeflege vfifitorufl, dar a face ceva 

pentru saflvarea naturfifi atât de amenfinţată astăzfi, înseamnă 
a contrfibufi fla ferficfirea omenfirfifi”, am încercat prfin numer-
oase  actfivfităţfi  să  conştfientfizăm  perficoflufl  fintervenţfififlor 
abuzfive afle omuflufi în natură. Au fost reaflfizate panourfi cu 
affişe, sfaturfi utfifle pentru protejarea medfiuflufi înconjurător, 
pflfiante pentru deruflarea acţfiunfiflor de ecoflogfizare. Au fost 
desfăşurate  acţfiunfi  de  ecoflogfizare  în  Parcufl  Arfinfi  şfi  în 
curtea şcoflfifi.
 Creşterea copfififlor într-un medfiu sănătos  încă de 
fla vârste tfimpurfifi, reprezfintă una dfintre prfincfipaflefle căfi de 
promovare  a  cunoştfinţeflor  corecte  prfivfind  dfiferfitefle  as-
pecte afle sănătăţfifi şfi totodată de formare a atfitudfinfiflor şfi 
deprfinderfiflor findfispensabfifle unufi comportament respons-
abfifl şfi sănătos. 
 „Un cadou de fiepuraş” a avut ca obfiectfive dobân-
dfirea de cunoştfinţe despre sărbătorfifle pascafle, dezvofltarea 
finteresuflufi  faţă  de  tradfiţfififle  popuflare  româneştfi,  dezvofl-
tarea abfiflfităţfiflor de reaflfizare a unor flucrărfi: feflficfitărfi, ouă 
încondefiate, dfiferfite obfiecte decoratfive.
 Ca ffiecare învăţător conştfient că o serbare pune în 
vafloare capacfităţfifle finteflectuafle, afectfive, estetfice şfi ffizfice
afle  copfififlor,  am  organfizat  mafi  muflte  serbărfi  cu  dfiferfite 
ocazfifi: sfârşfitufl cflasefi I, sfârşfitufl cflasefi a IV-a, Sărbătoarea 
Crăcfiunuflufi, Mărţfişorufl, Bucurfififle toamnefi, Zfiua de 1 Iu-
nfie, etc. Serbărfifle copfiflărfiefi, momente de maxfimă bucurfie, 
atât pentru copfifi, cât şfi pentru aduflţfi, întăresc suffletefle vfifi-
torfiflor aduflţfi, aduc flumfină în sufflete, dau arfipfi fimagfinaţfiefi, 
entuzfiasmuflufi şfi stfimuflează gândfirea creatoare.
 Excursfia  îfl  reconfortează  pe  copfifl,  îfi  prfiflejufieşte 
însuşfirea  unefi  experfienţe  socfiafle  fimportante,  dar  şfi 
îmbogăţfirea orfizontuflufi cuflturafl-ştfifinţfiffic. Ea reprezfintă fi-
naflfitatea unefi actfivfităţfi îndeflungate de pregătfire a eflevfiflor 
pentru  a-fi  face  să  înţefleagă  excursfififle  nu  numafi  dfin  per-
spectfiva evadărfifi dfin atmosfera de muncă, cfi şfi ca un act 
de rfidficare a nfivefluflufi cuflturafl.
 Toate  aceste  actfivfităţfi  educatfive  dacă  sunt  bfine 
echfiflfibrate, motfivate şfi mafi afles bfine organfizate oferă po-
sfibfiflfitatea  vaflorfifficărfifi acumuflărfiflor  eflevfiflor  pe  parcursufl 
unufi întreg cficflu de pregătfire, fiar unefle dfintre acestea pot 
avea ecou în suffletefle flor toată vfiaţa
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