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Campania „Meseria face diferența!”Campania „Meseria face diferența!”Campania „Meseria face diferența!”   

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat pe  11 februarie 2020, 

campania „Meseria face diferența!” 

Această campanie are drept scop prezentarea celor mai relevante meserii în care se pot forma absolvenții de clasa a 

VIII-a, dar și avantajele pe care le oferă învățământul profesional și profesional dual. Campania „Meseria face 

diferența!” s-a încheiat în data de 11 martie, de Ziua Națională a Meseriilor. 

Săptămânal, prin intermediul acestei campanii, Ministerul Educației și Cercetării și Centrul Naţional de Dezvoltare a 

Învăţământului Profesional şi Tehnic au prezentat meseriile care pot face diferența.  

În cadrul acestei campanii, elevii și profesorii din școala noastră au desfășurat activități și 

au participat la diferite acțiuni la nivel de județ, prin care au promovat meseriile ce sunt cer-

tificate în cadrul Liceului Tehnologic ,, Ion Mincu”. S-au realizat prezentări PPT , panouri, 

panoplii  sugestive cu imagini din activitatea practică a elevilor . Acestea au fost prezentate 

în cadrul întâlnirilor cu elevii claselor a VIII-a , elevi care urmează să opteze pentru un pro-

fil tehnic, uman, real sau vocațional . De asemenea, în această perioadă,școala noastră a pri-

mit vizita elevilor din școlile gimnaziale. 
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Campania „Meseria face diferența!”Campania „Meseria face diferența!”Campania „Meseria face diferența!”   

 Construcții, instalații și lucrări publice 

 Industrie tetilă și pielărie 
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Campania „Meseria face diferența!”Campania „Meseria face diferența!”Campania „Meseria face diferența!”   
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Campania „Meseria face diferența!”Campania „Meseria face diferența!”Campania „Meseria face diferența!”   

6 martie 2020 

Sala  ,,M.Kogălniceanu” -Sala de Conferin-

țe  a Consiliului Județean Tulcea a fost 

gazdă pentru întâlnirea dintre elevii clase-

lor aVIII-a, școli și licee profesionale și 

agenți economici. 
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Activități extracurriculare 
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Clasa a X –a B 

Profesori coordonatori: 

ALDEA NICULAE 

JAR DANIELA 

 

Fluorescență în UV 
Lumea văzută prin microscop și prin telescop 

LUMEA VĂZUTĂ PRIN LUPĂ 



                                     Articol realizat de Manole Drăguţa, clasa a XI-a  

Una din legendele simbolului primăverii ne spune că odată soarele a coborât pe 

pământ, luând chipul unui tânăr, pentru a participa la o horă dintr-un sat. Zmeul cel rău, 

văzând că a luat chipul unui tânăr, l-a răpit şi l-a închis într-o temniţă, provocând suferinţă 

întregii naturi. Se spune că râurile au încetat să mai curgă, păsările nu mai cântau... până 

nici copiii nu mai râdeau. 

Nimeni nu ştia ce să facă până când, un tânăr voinic s-a hotarat să îl înfrunte pe zmeu 

şi să elibereze soarele. Acesta a pornit la drum, având puterea multora dintre pământeni. 

Călătoria tânărului a durat trei anotimpuri: vara, toamna şi iarna. Spre sfârşitul iernii, 

acesta a găsit castelul zmeului şi s-au luptat zile întregi până când zmeul a fost doborât. 

Slăbit şi grav rănit, tânărul a reuşit să ajungă până la temniţa soarelui, l-a eliberat, după 

care a murit, sângele acestuia curgând pe zăpada alba. Soarele a urcat pe cer şi a vestit veni-

rea primăverii, umplând de fericire inimile pământenilor. 

De atunci, tinerii împletesc doi ciucuraşi, unul alb şi unul roşu, oferindu-le fetelor pe 

care le iubesc sau celor apropiaţi. Roşul semnifică dragoste pentru tot ce este frumos, 

amintind de culoarea sângelui tânărului voinic. Albul simbolizează sănătatea şi puritatea 

ghiocelului, prima floare a primăverii. 

PURTAŢI MĂRŢIŞOARE PENTRU A ŞTI CĂ: 

DUPĂ NOAPTE VINE ZI,  

DUPĂ IARNĂ VINE PRIMĂVARA,  

DUPA FURTUNĂ IESE SOARELE,  

IAR BINELE ÎNTOTDEAUNA ÎNVINGE RĂUL.       

                      O PRIMĂVARĂ FRUMOASĂ! 

SEMNIFICAŢIA   

MĂRŢIŞORULUI 
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Mărțișoare realizate de elevii claselor a IX-a A,              

a XII-a A și a XIII-a A seral 

Coordonator, prof.Coculescu Gabriela 
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DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...   

PROIECT EDUCATIV ”STOP BULLYING” 

PRODUS FINAL AL PROIECTULUI ERASMUS+   

”FIGHT AGAINST DISCRIMINATION AND RACISM” 

 

 Stimularea implicării voluntare a cadrelor didactice și elevilor în activități recreativ-instructive punându-

se accent pe reducerea violenței, abandonului și inegalității în mediul școlar prin promovarea valorilor cum ar fi 

toleranța și respectul față de ceilalți indiferent de etnie, gen sau clasă socială. 

 În acest sens, elevii clasei a XI-a înv. profesional, coordonați de doamnele profesoare Ciocîrlea Tamara și 

Vîrtosu Ioana , au realizat flyere și panoplii reprezentative acțiunii. 
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DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...   

Concursul regional de artă fotografică „Pasărea 
Măiastră”  

ediția a XI-a - 2019 

Elevi participanți: Dumbravă George, 

Caramangiu Mihai, Mocanu Florin, Trifan 

Alexandru, Pau Aleandru, Grădinaru Alin, 

Văcăruș Cosmin, Doroș Dumitru, Pătrașcu 

Gavrilă, Filipv Silviu. 

Profesori coordonatori: Ciocîrlea    Tamara 

și Vîrtosu Ioana 

Elevul Grădinaru Alin  

a obținut locul I .Ceilalți  

elevi au fost premiați cu  

diplome de participare. 
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DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...   

Să descoperim creaţiile eminesciene altfel 

decât eram obişnuiţi! 

În data de 15 ianuarie a acestui an şcolar ne-am reamintit cu 

emoţie de aniversarea celor 170 de ani de la naşterea geniului ro-

mantic Mihai Eminescu.  

Pentru cei care vor să afle mai multe despre viaţa marelui po-

et naţional, putem spune că Mihai Eminescu şi-a petrecut 

copilăria la Ipoteşti, iar mai târziu a studiat la Cernăuţi, Viena 

şi Berlin. S-a stins din viaţă, la vârsta de doar 39 de ani, în capi-

tală. 

Pornind de la ideea că nu toţi elevii sunt talentaţi la realiza-

rea unor poezii, am încercat să cultivăm altă latură a talentului 

Scopul acestei activităţi a fost de a descoperi frumuseţea versurilor eminesciene şi de a transpune prin 

intermediul culorilor poeziile lecturate! 
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DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...   

 

Panoul tematic realizat de elevii clasei a X-a 

spune multe despre dorinţa lor de a-şi manifesta tal-

entul artistic şi evidenţiază efortul depus de aceşti 

elevi.  

Este meritul lor deosebit pentru că au vrut să 

participe la această manifestare culturală, dedicată 

marelui poet Mihai Eminescu.  

 Ei ne-au arătat că se poate lucra într-un colectiv 

unit, cu multă ambiţie şi perseverenţă, trecând peste 

barierele sociale care îi diferenţiază pe unii de alţii.  

Iată una dintre cele mai frumoase lu-

crări, care ne aminteşte de poezia Călin, file 

din poveste, de Mihai Eminescu: 

Toamna frunzele colindã, 

Sun-un grier sub o grindã, 

Vântul jalnic bate-n geamuri 

Cu o mânã tremurândã, 

Iarã tu la gura sobei 

Stai ca somnul sã te prindã. 

Ce tresari din vis deodatã? 

Tu auzi pãsind în tindã -- 

E iubitul care vine 

De mijloc sã te cuprindã 

Si în fata ta frumoasã 

O sã tie o oglindã, 

Sã te vezi pe tine însãti 

Visãtoare, surâzândã 
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DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE...   

Activitatea a fost dinamică, elevii au înţeles ce înseamnă spiritul de echipă, implicarea şi cooperarea 

pentru realizarea unor lucrări dragi. 

Articol realizat de prof. Mihai Marina-Violeta 
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Valentine’s Day~ 

Dragobetele~ 

Ziua îndrăgostiţilor 

Valentine’s Day  ocupă un loc special în inimile tuturor visătorilor. 

            Inițial a fost sărbătorită ca zi a creștinismului occidental care onorează unul sau doi sfinți timpurii, pe nu-

me Valentinus, Ziua Îndrăgostiților este recunoscută ca având o semnificație religioasă, culturală și simbolizează 

dragostea romantică în multe regiuni din întreaga lume. De aceea îi acordăm o importantă deosebită, în fiecare an, 

realizând obiecte, gesture şi daruri simbolice celor apropiaţi.  

Articol realizat de prof. Mihai Marina-Violeta şi Ganea Andreea-Florela 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinismul_occidental
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_sfin%C8%9Bilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Valentin
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Romantism_(dragoste)&action=edit&redlink=1
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Activitățile  extracurriculare  în educația elevilor 

Profesor Ciocîrlea Tamara 

Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu” Tulcea 

 Se spune că încercăm să ne educăm copiii  pentru lumea de azi, dar nu știm cum va fi acea lume în  viitorul 

lor. Atunci, rostul nostru este să-i învățăm să se adapteze.Încercăm să-i modelăm, să-i formăm, să-i educăm prin dă-

ruire noastră ca dascăli, prin îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. 

 Prin activitățile extrașcolare se dezvoltă aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-

culturale, valorificarea talentelor personale, corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de speciali-

tate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare mai 

ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. 

  Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în 

formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comporta-

mentului creativ in diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 

punându-i în contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este 

tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

  participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și perfor-

manțelor școlare;Elevii liceului nostru  împreună cu diriginții și alți profesori din școală organizează în fiecare an 

excursii . 

 participarea la activități prosociale(Stop Bulying,Traficul de persoane, etc)  corelează cu o rată 

mai mică de delincvență în rândul elevilor .Elevii au realizat flyer-e și afișe.  

 cu ocazia diferitelor zile festive, elevii au realizat lucrări practice prin care au dovedit  că au ap-

titudini practice. 
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Activitățile culturale (concursuri de muzică, prezentări costume tradiționale,serbările) sunt bine primite atât de 

cei mici cât și cei mari. 

Confecționare machete 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 

decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. 
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