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Fotbalul este ultima reprezentaţie sacră a timpului nostru.  

Fotbalul este spectacolul care a substituit teatrul.”  

– P. P. Pasolini 

„Ce altceva s-ar mai putea spune despre grandoarea 

 fotbalulul? Este unul din tărâmurile de paşnică dispută   

unde naţiunile îşi caută gloria…” - Albert Camus 

ALEGE CARIERA PE CARE ŢI-O DOREŞTI ! 

POŢI DEVENI UN FOTBALIST DE RENUME 

,POŢI JUCA ÎN ECHIPE IMPORTANTE DACĂ AI 

CONDIŢIE FIZICĂ ,SPIRIT DE ECHIPĂ,”NERVI 

DE OŢEL”ŞI DORINŢA DE A FI CEL MAI BUN ŞI 

MAI ALES, CARACTER DE ÎNVINGĂTOR 

POŢI ALEGE ŞI CARIERA DE INSTRUCTOR 

SPORTIV ÎNVĂŢÂND FOARTE BINE TEHNICA DE 

JOC, SAU POŢI DEVENI ANTRENOR SAU 

PROFESOR DE SPORT CONTINUÂND STUDIILE 

LA ACADEMIA DE SPORT 
 



 „Sportul te învaţă să câştigi cinstit, sportul 

te invaţă să pierzi în mod demn. Prin urmare, sportul te invaţă de toate – te 

invaţă ce este viaţa. Sportul, o adevarată şcoală a vieţii – pentru că nu poate 

fi o manifestare mai generoasă decât aceea care educă tânărul în ideea de a 

fi mai bun, de a se întrece pe sine şi pe alţii. Iar în această competiţie el îşi 

educă simţul de preţuire a muncii şi talentului, voinţa, dârzenia, hotărârea, 

ambţia şi curajul, invaţă să înfrângă greutăţile ce-i stau în cale şi să aspire 

mereu la mai bine, învaţă să se dăruiască colectivului, să fie onest, demn, 

apărator credincios al preceptelor morale, să lupte fără a precupeţi efortul, 

pentru a face să triumfe culorile pe care le reprezintă îin arenă.” – E. 

Hemingway 

 

PERSPECTIVE OFERITE 

Finalizând această specializare  ai următoarele oportunităţi: 

 

- Jucător de fotbal sau instructor sportiv  la un club , Liceul „General Magheru”  este partener al 

Clubului Sportiv Municipal  



 

 

 

 
 

         poţi continua studiile  la  

-  Şcoala de Jandarmi  sau  de Poliţie  

- Academia de Poliţie  

- Academia de educaţie fizică şi sport 

- Kinetoterapie 



 
 
 
 

                                                                                         
 
 
 

 


