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Rezultate remarcabile ale olimpicilor Liceului  Teoretic Lucian Blaga 

 Promovând ideile de competiție și performanță, olimpiadele și concursurile școlare 
sunt adevărate pepiniere de excelență adresate elevilor cu aptitudini intelectuale și interese 
deosebite. Elevul olimpic își asumă mai multe responsabilităti decât colegii săi de generație 
pentru că se reprezintă atât pe sine, cât și profesorul, școala, iar în fericitul caz al calificării la 
faza natională, județul.  
     Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” Constanța are astfel de elevi cu rezultate 
remarcabile, calificați la faza națională. ,,Apreciez în mod deosebit rezultatele pe care elevii 
le-au obținut la olimpiadele județene. Felicit elevii pentru munca depusă, pentru ambiție, dar 
și părinții pentru susținerea copiilor lor. Totodată, felicit și cadrele didactice care i-au 
îndrumat, pentru dăruirea de care dau dovadă în munca cu elevii. Le urez succes mai 
departe.”, a afirmat directorul instituției de învățământ, prof. Iuliana Linea.  
    Olimpiada județeană de limba spaniolă a adus elevei Andreea Dan, clasa a XII-a C, 
calificarea la faza națională. O performanță pe care o repetă an de an. ,,Pentru mine, 
olimpiada este mult mai mult decât o competiție. Trăiesc în fiecare an așa-numitul 
<<spirit>> al olimpiadei care mă copleșește de fiecare dată. Participarea la faza națională 
de la Botoșani este o mare provocare, deoarece am ocazia să împărtășesc ideile cu alți tineri 
de vârste apropiate, să îmi fac prieteni noi și să mă auto-depășesc în ceea ce privește 
competențele mele lingvistice în domeniul limbii spaniole. Orice reușită este o confirmare că 
pot fi mai bună în ceea ce studiez și în același timp un îndemn lăuntric. Sunt mândră când 
reușesc să mă calific și sunt onorată să duc mai departe numele școlii mele. Îmi place să mă 
ghidez după maxima lui Pierre de Coubertin: <<Ai învins, continuă! Ai pierdut, continuă!>> 
Așadar, dincolo de competiție, olimpiada este o mare experiență în care îmi testez limitele și 
învăț să lupt pentru ceea ce-mi doresc. Îi mulțumesc doamnei prof. Laura Perșoiu care mi-a 
îndrumat pașii în acest demers dificil”, a mărturisit eleva Andreea Dan.  
  Elevele Andreea Panait și Selin Iusein, clasa a VII-a C, au format echipajul ce a 
reprezentat Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” la olimpiada de cultură civică, etapa județeană, 
desfășurată  pe 11 martie 2017. Elevele au avut de rezolvat, în cadrul subiectului,  elaborarea 
unui proiect prin care și-au propus rezolvarea situațiilor în care dreptul copilului de a participa 
la viața culturală, artistică, știintifică și tehnică, nu este întotdeauna respectat în școală. 
Lucrarea a  fost evaluată cu nota 9, 20 cea mai mare din concurs.  Elevele sunt bucuroase de o 
asemenea performanță și se pregătesc în continuare pentru faza națională de la Deva, sub 
îndrumarea doamnei prof. Mariana Ștefan:  ,,Sperăm să se întoarcă victorioase și de acolo, 
chiar cu un premiu. Până atunci le urăm succes.’’   
  Rămânem în domeniul educației civice pentru a aduce în prim plan performanța 
echipajului format din trei eleve din clasele a XI-a B și C, Andra Goșu, Luciana Iorga, 
Andreea Panait, coordonate de prof. Mariana Ștefan și Elena Basa, ce  au întocmit 
proiectul ,,Inimi fără frontiere pentru migranți” pentru concursul național ,,Toleranță și 
conviețuire în spațiul public”. Elevii de liceu din toată țara au avut posibilitatea să propună și 
să obțină sprijin financiar și mentorat pentru a implementa în școlile/comunitățile lor proiecte 
de educație civică pe tema toleranței și respectului pentru diversitate. Proiectul liceului nostru 
a parcurs toate etapele concursului și a ajuns în finală alături de alte trei proiecte din țară. Cele 
trei eleve însoțite de doamna prof. Mariana  Ștefan sunt invitate la o sesiune de training și la 
ceremonia de premiere care va avea loc la sediul  Centrului Rațiu pentru Democrație din 



Turda, în zilele de 8-9 aprilie 2017. Șederea la Turda este de două zile, programul alternând 
sesiuni de training, networking și sharing privind etapa de implementare a proiectului, cu 
excursii la obiectivele turistice din Turda. ,, Aș vrea ca echipa noastră să câștige premiul I, 
dar cea mai mare dorință ar fi ca, prin acest proiect, să facem o schimbare în mentalitatea 
oamenilor, să le deschidem inimile. După cum spune și numele proiectului nostru, urmărim 
să avem << inimi fără frontiere pentru migranți>>’’, a spus eleva Andra Goșu.  
  Olimpiada de educație tehnologică a fost de bun augur pentru elevul Andrei Fica, 
clasa a VIII-a A, care s-a calificat la faza națională: ,,Sunt foarte bucuros că m-am calificat, e 
o realizare importantă pentru care am sacrificat destul de mult timp liber ca să studiez sub 
îndrumarea doamnei prof. Elena Săpunaru, dar a meritat”.  
  Așadar, profilul elevului olimpic e unul deosebit: muncește suplimentar, cu pasiune și 
dăruire, își organizează temeinic timpul zilnic, renunță la alte activități, învățând să-și dozeze 
efortul, își dezvoltă o disciplină a studiului, și, mai ales, se concentrează pe calități ca răbdare, 
voință, ambiție, perseverență, creativitate, imaginație. Totul cu sprijinul părinților și al 
profesorului care, prin vocație, împărtășește cunoașterea.    
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