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TRADIȚII CULTURALE  

DIVERSITATEA CARE UNEȘTE 

Clasa a XIII –a 

Profesori coordonatori: 

David Anca 

Oancea Mariana 

Ganea Andreea 



Activități de dezvoltare personală 
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Proiectului ROSE continuă și în 

anul acesta cu  activitățile de 

dezvoltare personlă   

,,Povestea succesului  meu” 

La activitate au participat elevii 

claselor a X-a, a XIII-a și cadre  di-

dactice din școală. 

Coordonatori: 

 
Prof. Oancea Mariana Prof. Mihai Marina 
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ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ 

EXCURSIE LA BUCUREȘTI 

Sâmbătă, 21 decembrie, doar cu câteva zile înainte de Crăciun, ne-am îmbarcat spre ce avea să fie excursia 

anului 2019- activitate planificată în proiectul ROSE. Patru ore jumătate în autocar au trecut pe nesimțite și, în loc 

de fulguieli și vânt înțepător, Bucureștiul ne-a întâmpinat cu raze calde de soare și cu o temperatură nu mai puțin 

de 16 grade, adică, perfectă pentru o excursie. 

Prima oprire s-a făcut, nu la un mall precum v-ați fi așteptat, ci la renumitul muzeu 

Grigore Antipa, unde am petrecut aproximativ două ore. Fauna, flora și omul preis-

toric au reprezentat o lecție de biologie atât vizuală cât și auditivă deoarece muzeul 

este pregătit cu toate informațiile pe care vizitatorii doresc să le cunoască. Doar prin 

scanarea, cu ajutorul telefonului personal, a codului de lângă fiecare plăcuță puteai, 

cu ușurință, să afli informații utile despre exponatele care se aflau în muzeu. 

 Și, pentru că vremea ne-a permis, după vizitare am pornit încetișor, la pas, pe Calea 

Victoriei. Astfel, am putut admira vechile clădiri printre care se numărau: Casa Cesianu-

Filipescu care adăpostește Muzeul Vârstelor, Muzeul George Enescu care se află în ve-

chiul Palat Cantacuzino, Palatul Ghica, Casa Vernescu care astăzi adăpostește un  

Casino, Ateneul Român (pe care, din păcate, l-am putut vizita doar din exterior datorită faptului că acolo avea 

loc un eveniment privat), Muzeul Național de Artă al României (Palatul Regal) și, ultima oprire, s-a făcut la 

Casa memorială Theodor Aman unde am putut admira nu doar picturile acestuia, dar și design-ul casei și al 

mobilierului care era creat în totalitate de priceputul artist. Un lucru inedit de care ne-am bucurat și pe care nu l

-am mai întâlnit a fost holograma pictorului care încă de la intrarea în casă ne-a vorbit și a făcut poze alături de 

noi. 



ProfesioniştiiProfesioniştiiProfesioniştii  nr.5 

După o lungă zi 

în București am 

ajuns la cazare 

unde elevii noștri au fost plăcut surprinși de mărimea 

camerelor și de confortul oferit. 

A început o nouă zi, un nou plan de vizitare, dar ace-

eași elevi entuziasmați. Autocarul ne-a lăsat în fața Muze-

ului Național de Istorie al României, vechiul Palat al Poș-

telor. De aici, pe lângă Caru’ cu Bere, cu o istorie de peste 

130 de ani, am pătruns în Centrul Vechi, nu la cluburi sau 

la cafenele ci în locuri mai spirituale: Biserica Stavropole-

os, cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, constru-

ită în 1724 în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat. 

Lângă vechea biserică este o construcție ridicată la începu-

tul sec. XX după planurile arhitectului Ion Mincu ce adă-

postește o sală de conferințe și o bibliotecă. De asemenea, 

am vizitat și Biserica SF. Dumitru Poștă ridicată în 1819, 

iar următoarea oprire a fost lângă Hanul lui Manuc la Bise-

rica Buna-Vestire cunoscută și sub denumirea de Biserica 

Curtea Veche, primul lăcaș de cult din București, ctitoria 

domnitorului Mircea Ciobanul între anii 1545 – 1554 cu 

hramurile Buna-Vestire și SF. Anton. 

4 
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O altă locație vizitată a fost Palatul Șuțu construit între 1833 și 

1835 de Costache Șuțu și care începând cu anul 1956 a devenit noul se-

diu al Muzeul Municipiului București. La palat avea loc o lansare de 

carte, dar cu toate acestea, am putut vizita în liniște camerele încărcate 

de istorie. La ieșirea din Palatul Șuțu, elevii au putut admira arhitectura 

impresionantă a Universității din București. Ne-am aflat la Km 0 al Ca-

pitaliei, locul unde, cu doar o seară înainte,  a avut loc un eveniment de 

comemorare a Revoluției Române din Decembrie 1989. 

La finalul zilei, am căzut de acord ca ultima oprire să se facă la 

Mall-ul din Băneasa unde am putut, pentru câteva momente, să ne ames-

tecăm printre oamenii care erau prinși în febra cumpărăturilor de sărbă-

tori, alergând dintr-o parte în alta după cadoul perfect. 

Spre seară, am plecat înapoi spre casă rememorând întâmplările 

celor două zile în care s-au creat legături noi deopotrivă, între elevii din 

clase diferite, dar și între profesori și elevi. Telefoanele fiecăruia sunt 

acum pline de momente imortalizate și de amintiri despre care, cu sigu-

ranță, au vorbit cu drag în jurul mesei de Crăciun și sperăm că vor îm-

părtăși și colegilor de liceu, care din diferite motive nu au putut partici-

pa la această activitate a Proiectului ROSE. 

Excursia a fost organizată de către doamnele profesoare Mihaela 

Sandu, Gabriela Coculescu, Lidia Vasile și Alina Puflea, care au fost și 

însoțitori ai grupului. 
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DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...   

Elevii  liceului nostru de la do-
meniul Textile , sub îndrumarea 
profesorului Coculescu Gabriela 
și-au arătat îndemânarea, 
punând suflet și inspirație astfel 
că au creat lucrări, utilizând ma-
teriale recuperabile, țesături, 
tricouri, hârtie, carton, orna-
mentate și accesorizate după 
priceperea fiecăruia . 

Clasa  a IX a A :Stoicescu Adina, Stoica Ionela 

Clasa  aXII-a A :Coman Corina, Dorobăț Petre, Marchel Evdo-

chia, Cuzmici Cristina, Andone Ionel, Tudor Andreea) 

a XIII-a A :Constantin 

Nicoleta, Marcu Tu-

dorița, Porumboiu 

Mihaela, Poltorac 

Marcela, Ciobanu Ve-

ronica Mihaela, Lungu 

Mădălina, Istrate M., 

Chiselev Nicoleta, Tudor 

Mădălina 



DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...   
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În luna octombrie, în cadrul unui proiect de colaborare cu reprezentanţii unor instituţii financiar-bancare la 

Liceul Tehnologic „Ion Mincu“ din Tulcea s-a desfăşurat o activitate de educţie financiară.  

 

 
Elevii şcolii noastre au aflat de la reprezentanţii Băncii Comerciale Române cât de important este să econo-

misească în fiecare lună, sume mici de bani, pentru a avea la finalul anului cu o sumă importantă pe care o pot folosi 

în diferite scopuri personale (educative/ recreative). 

 

  
 

Elevii au venit cu răspunsuri clare, pe baza unor exemple concrete privind modul lor de economisire a 

veniturilor lunare realizate de ei. Activitatea a fost captivantă pentru eelvii şcolii noastre! 

7 
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Ziua educaţiei globale 
 

TEMA: „LUMEA MEA DEPINDE DE NOI” 

 

Săptămâna Educației Globale încurajează elevii și cadrele didactice, dar și diverse grupuri de tineri să ex-

ploreze activități educaționale pentru cetățenie globală. Este o ocazie pentru a aborda probleme legate de diversitate 

și inegalitate la nivel local cât și la nivel global, cu o înțelegere a problemelor de bază ale cetățeniei globale și re-

sponsabilității:  

 
  Activitatea s-a desfăşurat la Liceul Tehnologic „Ion Mincu“ în luna noiembrie, din acest an şcolar.  

- conștientizarea trăirii într-o lume globa-

lizată și a rolului nostru ca locuitori ai lumii;  

- capacitatea de a lua măsuri pentru a trans-

forma lumea într-un loc echitabil și durabil;  

- atitudini de respect pentru diversitate și 

abilitățile de comunicare interculturală;  

- responsabilitatea pentru propriile noastre 

acțiuni şi protejarea mediului înconjurător.  



DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...   
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Printre activităţile propuse de doamna  prof. Vîrtosu Ioana, de consilierul educativ prof. Ganea Andreea 

şi de diriginta clasei a X-a, prof. Mihai Marina-Violeta se numără activitatea ecologică intitulată: Protejăm 

natura şi iubim viaţa!  şi activitatea de educaţie pentru sănătate: Adoptă un stil de viaţă durabil! 

 

Activităţile realizate de Ziua Educaţiei Globale, de elevi împreună cu diriginţii şi celelalte cadre didactice 

îndrumătoare, au avut următorul motto: „Dacă dorim să continuăm a trăi pe această planetă este nevoie de o 

schimbare de atitudine.” - Albert Enstein 

 

 
Elevii au conştientizat cât de important este să protejeze natura, să păstreze curat mediul în care trăiesc şi 

au înţeles că împreună vor reuşi să facă multe proiecte frumoase, dacă vor avea în vedere egalitatea de şanse şi 

respectul pentru diversitate. 

 

 

   
 



DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...   
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Lecţie modernă cu metode interactive 

Elevii clasei a X-a B, din cadrul Liceului Tehnologic „Ion Mincu“ au participat în luna noiembrie la o lecţie 

interactivă, sub îndrumarea doamnei profesoare Mihai Marina-Violeta. Lecţia a avut ca temă: Caracterizarea per-

sonajului eponim din romanul „Ion“, scris de marele prozator ardelean Liviu Rebreanu.  

   
Pentru atingerea competenţelor lecţiei, au fost folosite metode moderne, precum: Dezbaterea cu argumente 

PRO & CONTRA, metoda ciorchinelui, metoda conversaţiei euristice şi problematizarea.  

     
Deşi tema părea la început învechită, elevii au observat că folosind metode interactive şi moderne, lecţia 

capătă alte valenţe şi devine mai atractivă. Activitatea a fost aprecită în mod deosebit de doamna Anca David – re-

sponsabilă a Comisiei Metodice a Profesorilor din Aria curriculară – Limbă şi comunicare şi de doaman profesoară 

Alexandru Mirela. 

     
 



DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...   
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Activitatea desfăşurată de Ziua Dobrogei 

Anul acesta s-au împlinit o sută patruzeci şi unu de ani de la alipirea Dobrogei la România, în urma Războiului 

de Independenţă.  

 
   

Pentru a marca acest eveniment deosebit, elevele clasei a XI-a A, Antonov Mariana şi Manole Drăguţa, au re-

alizat două lucrări literare creative, despre importanţa Dobrogei, ca spaţiu al celei mai interesante comunități multicul-

turale din România.  

 
Lucrările lor conţin detalii despre spaţiul multicultural dobrogean şi despre frumuseţea tărâmului românesc, 

unic în Europa, numit Delta Dunării. Pentru relizarea lucrărilor, elevele au fost îndrumate de prof. Mihai Marina-

Violeta şi de diriginta clasei prof. Ampleev Marina. 

   



DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...   
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Activitatea de 1 Decembrie - Ziua României 

În fiecare an, în data de 1 Decembrie, românii sărbătoreasc Ziua Naţională a României. Cu această ocazie, ele-

vii claselor a X-a şi a XI-a, au pregătit o activitate dedicate marelui eveniment naţional.  

 

Elevii au realizat o lucrare în care  prezentau neamul nostru, sub forma unui pom, din care iese tânăra gen-

eraţie, reprezentată sub forma unor vlăstare ale neamului românesc. 

                                              

Elevii au fost îndrumaţi şi sprijiniţi, în derularea demersului lor educative de doamna director Vîrtosu Ioana, 

de consilierul educativ Ganea Andreea, de domnişoara prof. Puflea Alina, de diriginţi prof. Mihai Marina-Violeta şi 

prof. Sandu Ionel. 

   



        În perioada 25-29 noiembrie 2019 a avut loc 

Campania ,, Săptămâna legumelor și fructelor donate ” ,  

activitate de voluntariat  promovată  prin Strategia Națională  de 

Acțiune Comunitară. Voluntariatul dezvoltă la elevi responsabili-

tatea, implicarea și calitățile personale  în care respectul , sensibili-

tatea și empatia sunt valori esențiale pentru raportarea la sine și la 

ceilalți. Activitatea a fost coordonată de prof. Sirotenco Doina . 

Fructele au fost donate de elevii claselor de  la învățământ seral. 

DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...   S. 
N. A

. C
. 
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 Elevele  din clasa a  XIII 

a A  sub îndrumarea 

doamnei maistru in-

structor Cîrlig Aneta au 

susținut o frumoasă lec-

ție demonstrativă  pri-

vind operațiile de croire 

și prelucrare a reperelor 

produsului   ,, Fustă 

pentru femei”.  

La activitate au participat  

cadrele didactice de la 

catedra tehnică Aria    

curriculară  

             Tehnologii. 

Lecție demonstrativă 



26 noiembrie—Ziua școlii 
 Sfântul Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor și al 

familiei creștine, este prăznuit pe 26  noiembrie . În 

această zi, Liceul Tehnologic,,Ion Mincu “sărbătorește  în 

2019 , 28 de ani de existență.   
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Elevii liceului au  pregătit un moment artistic, 

au participat la concurs de karaoke și au reali-

zat machete din materiale reciclabile. 



Din proiectele noastre 

16 
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 În cadrul parteneriatului dintre școala noastră și  Inspectoratul de Poliție al județului 

Tulcea –Compartimentul de analiză și prevenirea criminalității s-au desfășurat mai multe în-

tâlniri în care s-au dezbătut  diverse tematici: Traficul de minori, Pornografia infantilă,Lipsirea 

de libertate, Coruperea sexuală a minorilor. Aceste tematici se subscriu campaniei ,, 19 zile 

de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor ” derulată  de ISJ Tulcea  și 

a programului de  prevenire a delincvenței juvenile și victimizării minorilor implementat la 

nivel național de Poliția Română în cursul anului 2019. 

 În cadrul Campaniei  ,, 10 pentru siguranță” s-au dezbătut următoarele  tematici: Vio-

lența în școală, răspunderea penală și contravențională, siguranța pe internet, noțiuni despre 

traficul de persoane, consumul de droguri și etnobotanice-consecințe din punct de vedere 

legal. 

 La activități au participat elevii claselor a X-a și a XI-a înv. profesional, prof. Ciocîrlea 

Tamara, Zadacencu Valentin, reprezentant din partea liceului prof. consilier școlar  Nicola Du-

mitra  și din partea IPJ Tulcea  sinsp. Jecu Nina Speranța 



Peisajul din Delta Dunării 
   Articol pregătit de Manole Drăguţa, clasa a XI-a A 

 
 

Delta Dunării, tărâmul nostru românesc, este o Rezervaţie Naturală a Biosferei, unică în Europa şi în 

lume, aflându-se pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO.  

Merită cu desăvârşire să ajungeţi în Delta Dunării, merită să vă bucuraţi de peisajele de poveste pe care 

le puteţi vedea aici, merită să vedeţi de aproape lumea lipovenilor, cu poveştile rostite de bătrânii din satele 

pescăreşti şi frumuseţea estuarului prin care Dunărea se varsă în Marea Neagră.  

O plimbare cu barca vă oferă posibilitatea de a vedea multe locuri într-un timp scurt. Astfel, veţi de-

scoperi natura edenică şi maiestuoasă care vă îndeamnă la visare. În jurul vostru veţi vedea o lume parcă ireală, 

un paradis uitat în negura vremii unde păsările, animalele, peştii şi oamenii trăiesc într-o frumoasă poveste de 

vis. 

Vă invit să descoperiţi călătoria, aventura, pasiunea pentru frumos şi original într-un basm real numit: 

DELTA DUNĂRII…pentru că nimic nu se poate compara cu un răsărit de soare în delta, pe barcă, pe luciul 

apei, unde nuferii îţi arată parcă drumul spre infinit, unde glasurile păsărilor se armonizează într-o simfonie 

feerică, iar tu priveşti uimit în jur şi aluneci într-o lume de vis, către paradisul cu nuferi albi! 
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ARTICOLUL 
MEU…. 



 

 

DOBROGEA DE AZI PRIVIND SPRE VIITOR 

                            Articol realizat de Mariana Antonov, clasa a XI-a A 

 

 

 

Dobrogea este un habitat istoric și geografic dintre Dunăre și Marea Neagră, 

care face parte din teritoriul României, Bulgariei și Ucrainei. Regiunea a fost 

cunoscută în antichitate sub numele de Sciția Mică, ținutul făcând parte din 

provincia Moesia inferior, iar mai apoi, în Evul Mediu, din thema bizantină 

Paris- trion. Astăzi, din punct de vedere administrativ, cuprinde în România, județele 

Tulcea și Constanța, iar în Bulgaria — regiunile Dobrici și Silistra.  

Principalele orașe sunt, în nord: Constanța, Tulcea, Medgidia și Mangalia, la care se adaugă 

stațiunile balneo-climaterice și de vacanță de pe litoralul românesc: Mamaia, Eforie, Costinești și stațiunile 

din zona Comorova a Manga- liei. Dobrogea cuprinde în partea de nord-est: Delta Dunării.  

Din punct de vedere geografic, Dobrogea, cu o suprafață de 23.400 kilometri pătrați, este împărțită între 

trei state: la extremul Nord, 338 kilometri pătrați aparțin Ucrainei, din anul 1948 (insulele de la sudul talvegului 

brațului Chilia și insula Șerpilor); Dobrogea de Nord cu 15.570 kilometri pătrați aparține României (județele 

Tulcea și Constanța), iar Dobrogea de Sud sau Cadrilaterul cu 7412 kilometri pătrați aparține Bulgariei 

(regiunile Dobrici și Silistra). 

Judeţul Tulcea este situat în sud-estul României, în nordul Dobrogei, fiind traversat de paralela 45, la 

vest şi la nord fiind mărginit de Dunăre şi la est de Marea Neagră.  

Tulcea este astăzi un oraș modern şi un port turistic, pentru navele de pasageri, precum și pentru cele 

care transportă produse industriale, mai ales materii prime și pentru navele de pescuit oceanic. Județul Tulcea 

este situat într-un loc favorabil, fiind accesibil de pe mare, cât și pe Dunăre, pentru navele maritime, judeţul 

având astfel un mare avantaj comercial.  

Fiind supranumit „Orașul de la Porțile Deltei Dunării“, o parte din economie s-a dezvoltat în jurul tur-

ismului, fapt atestat prin construcțiile şi investițiile ce s-au făcut pentru construirea de noi hoteluri şi a centrelor 

comerciale. 

      
 

Delta Dunării este principala atracţie turistică din zonă.  

Pe lângă aceasta, în TULCEA se poate vizita Monumentul Eroilor din Războiul pentru Independenţă. 

Acesta se află pe dealul Monumentului, unde se găsesc şi ruinele cetăţii Aegyssus; este acel monument care se 

vede din vapor atunci când părăsiţi zona portuară. Muzeul de Istorie şi Arheologie, Centrul Muzeal Eco-turistic 

Delta Dunării şi Muzeul de Etnografie şi Arta Populară, reprezintă alte obiective turistice din zonă. Se poate face 

o plimbare pe faleza Dunării, pentru a privi păsările, luciul apei şi pontoanele de acostare pentru navele de 

croazieră care aduc turişti în zonă.  
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ARTICOLUL 
MEU…. 



 

 

 

 

 

Dobrogea este-un tărâm de vis 

Aici, te simţi ca-n paradis; 

De mult am aşteptat, cu dor, 

Să o vizitez cu un adânc fior. 

 

Mi-ai pătruns în sufletul deschis, 

Când am privit apusul cel aprins; 

Nuferii cei albi m-au fermecat, 

Iar egretele m-au înduioşat… 

 

Pescarii deapănă mereu poveşti 

La pescuit, oricând îi găseşti, 

De aici nu mai poţi pleca, 

Te simţi fericit, că eşti în ţara ta! 

 

 

Navigând pe canalele ce străbat acest teritoriu în lung şi în lat, eşti în permanenţă 

însoţit de păsări, în special de stârci, egrete şi din când în când de câte un 

pescăruş albastru ce te amăgeşte că îl vei putea fotografia. Dar majoritatea 

păsărilor ce pot fi întâlnite în Delta Dunării fac parte din categoria celor 

migratoare: egreta mare, raţa roşie, lebăda, cormoranul mare, hoitarul alb 

migrează din Asia; lebăda de iarnă, fluierarul negru, becatina, huhurezul mare, 

raţa sălbatică migrează din regiunea siberiană; din zona sudică vin pelicanul 

comun şi pelicanul creţ. În mirifica Deltă ar trebui să observi principalele bogăţii 

faunistice ale Deltei Dunării: peştele. Unii peşti migrează pentru a-şi depune icrele, 

de exemplu scrumbia de Dunăre şi scrumbia albastră, care intră primăvara în cârduri 

pe râuri şi până la izvoarele Dunării.  

Dobrogea trebuie să viseze spre un viitor bun şi benefic oamenilor iubitori de...apă 

şi natură!!! 

 

 
Dobrogea 

        Creatie literara realizata de Mihai Marina-Violeta 
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