
Biblioteca C.C.D. Neamt 

Activitati  Stiintifice-Metodice-Culturale 

 

Expozitie de carte: Noutăţi editoriale la Editura Alfa a Casei 

Corpului Didactic 

 În perioada  1-30 octombrie , la sala de lectura a bibliotecii CCD Neamt a avut loc 

expoziţia tematică de carte Noutăţi editoriale la Editura Alfa a Casei Corpului Didactic.   

 

 

 

  Au fost selectate  lucrări editate în anii 2011-2012. Fie că a fost vorba de lucrări 

metodice, de culegeri sau lucrări de interes public materialele expuse au trezit interes şi au 

constituit exemple de bune practici pentru cadrele  didactice .Dintre cărţile expuse amintim : 

Managerul şcolii în relaţie cu inspecţia şcolară, Strategia evaluării în trei timpi, Culegere 

de probleme rezolvate de chimie anorganică, Nostalgie, Songs for teachings and learnings 

foreign language, Asociaţia învăţătorilor din judeţul Neamţ-un secol de existenţă, Poveste 

cu îngeri nevăzuţi, Să nu-i uităm, Copilăria noastră de poveste, Dor de poezie, Turismul 

rural in zona Neamţ, Muguri de viaţă ,Teste de limba şi literatura română , Soarele şi 

planeta albastră .         

                      



Expozitie de carte: Ziua Mondială a educaţiei 

 În perioada  5-30 octombrie , la sala de lectură a bibliotecii CCD Neamţ a avut loc 

expoziţia tematică de carte Ziua Mondială a educaţiei. Au fost expuse cărţi recent achiziţionate 

de biblioteca de la Casa Corpului Didactic Neamţ :  

Iancu,Mariana - Pedagogie aplicată, 

Ştefan,Maria - Curs practic de cosmetica, 

Beruşcă,Aurelia - Ghid metodologic al serbărilor şcolare, 

Rădulescu,M.- Metodologia cercetării ştiinţifice, 

Ilie,Emanuela - Didactica literaturii române, 

Rudică,Tiberiu - Maturizarea personalităţii, 

Norel,Mariana – Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar 

 

 

Expozitie de carte: Sărbătoriţii lunii : Voiculescu,Rebreanu,Sadoveanu 

 În perioada 1-30 noiembrie , la CCD Neamţ a fost organizată expoziţia de carte 

Sărbătoriţii lunii : Voiculescu,Rebreanu,Sadoveanu. Expoziţia a reunit cărţi şi  fotografii  din 

fondul de carte ce aparţine bibliotecii CCD Neamţ.  

 



 

 Echipa formată din profesor metodist Mihaela Popa, profesor metodist Elena Roxana 

Irina şi bibliotecar Ana Macovei a realizat de asemenea şi  un panou omagial ce a reunit imagini 

din viaţa şi opera marilor scriitori. 

 

 

Activitate metodică :„Pagini de literatură pentru copii: Nina Cassian” 

 Casa Corpului Didactic Neamţ în parteneriat cu  Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 Piatra 

Neamţ  şi Şcoala cu clasele I-VIII Costişa Grădiniţa Mănoaia au organizat,  în perioada 12-28 

noiembrie 2012, activitatea metodică cu tema „Pagini de literatură pentru copii: Nina 

Cassian”. Scopul acestei activităţi a fost dezvoltarea  gustului pentru lectură în rândul 

preşcolarilor şi a şcolarilor mici. Principalele obiective urmărite au fost : 

 Promovarea literaturii pentru copii, scrisă de Nina Cassian 

 Educarea capacităţii copiilor de a-şi însuşi cunoştinţe legate de drumul parcurs de 

carte până să ajungă în mâinile lor 

 Promovarea rolului bibliotecii şcolare în reducerea distanţei culturale şi 

psihologice dintre copil şi carte,  prin realizarea animaţiilor centrate pe obiectul  de 

lectură şi pe cititor. 

  Pentru atingerea  obiectivelor propuse s-au implicat profesori metodişti, învăţători, 

educatori, bibliotecari, elevi, preşcolari şi părinţi. Elevii de la Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 Piatra 

Neamţ îndrumaţi de învăţători şi bibliotecar, au căutat, selectat  şi studiat materiale informative 

referitoare la opera Ninei Cassian. Poeziile citite au fost sursă de inspiraţie în realizarea unor 

desene ce au stat la baza alcătuirii unei frumoase expoziţii tematice.  



 

 

Preşcolarii de la Grădiniţa Mănoaia au audiat piesa de teatru „Nică fără frică” în interpretarea 

actorilor Jorj Voicu , Ion Lucian , Ion Caramitru. Interesul pentru opera autoarei Nina Cassian a 

crescut prin realizarea împreună cu preşcolarii a cărţii Prinţul Miorlau. Echipa de la CCD 

Neamţ, reprezentată prin profesor metodist Mihaela Popa şi bibliotecar Ana Macovei, a fost   

prezentă la activitatea finală desfăşurata în data de 28 noiembrie la Grădiniţa Mănoaia. 

 

 

Echipa a explicat 

copiilor cum se 

realizează o 

carte, care este 

drumul ce 

trebuie parcurs 

până ca aceasta să ajungă în mâinile cititorilor, ce echipă 

lucrează pentru apariţia ei. Cu materialele puse la dispoziţia lor (carte tipizat conţinând poezia 

Prinţul Miorlau, ilustraţii realizate de elevii Şcolii nr. 3 Piatra Neamţ, foarfece, lipici, creioane 

colorate) copiii au înţeles elementele unei cărţi. 

 

 



Activitate metodică „Poveşti la gura sobei” 

 În vederea dezvoltării gustului pentru lectură la elevi,  Casa Corpului Didactic Neamţ 

în parteneriat cu  Şcoala gimnazială nr.1 Piatra Neamţ,Şcoala  gimnazială nr.2 Piatra 

Neamţ , Şcoala  gimnazială nr.5 Piatra Neamţ  şi Şcoala gimnazială nr.11 Piatra Neamţ  a 

organizat  activitatea metodică cu tema „Poveşti la gura sobei” .Activitatea s-a adresat elevilor 

din ciclul primar şi a avut următoarele obiective :  

 Promovarea literaturii pentru copii, scrisă de Ion Creangă, Petre Ispirescu, Fraţii Grimm, 

Hans Christian Andersen 

 Promovarea rolului bibliotecii şcolare în reducerea distanţei culturale şi psihologice 

dintre copil şi carte,  prin realizarea animaţiilor centrate pe obiectul  de lectură şi pe cititor.  

 Doamnele bibliotecare din şcolile partenere au anunţat tema activităţii în şcoli, au 

îndrumat elevii în căutarea, selectarea  şi studierea materialului informativ. Doamnele profesor şi  

doamnele învăţătoare implicate în parteneriat au lecturat poveştile scrise de elevi, (poveşti 

inspirate din opera scriitorilor anunţaţi) şi au selectat cele mai  inspirate poveşti. Echipa de la 

C.C.D. Neamţ formată din  profesor-metodist Mihaela Popa, profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina şi bibliotecar Ana Macovei a lecturat toate poveştile elevilor iar pe cele mai reuşite le-a 

premiat cu diplome şi cărţi. Parteneriatul s-a desfăşurat în perioada 26 noiembrie -11 decembrie, 

iar activitatea finală a avut loc la C.C.D. Neamţ, 

la sala de lectură. Aici, într-o atmosferă de poveste (cu ceai, covrigi, mandarine şi  flăcările 

virtuale ale focului din sobă), cei 12 elevi selectaţi, însoţiţi de doamnele bibliotecare, au fost 

întâmpinaţi şi premiaţi pentru minunatele lor poveşti. Plini de emoţie, elevii premiaţi au citit 

operele compuse de ei şi au amintit scriitorul şi povestea care i-au inspirat. În acelaşi cadru 

organizatoric s-a organizat o expoziţie tematică de carte Ion Creangă, Petre Ispirescu, Fraţii 

Grimm, Hans Christian Andersen 

Expozitie de carte: Ziua Naţională a României oglindită în desenele 

copiilor 



În perioada 1-30 decembrie 2012, Biblioteca C.C.D.Neamţ a organizat Expoziţia de carte şi 

desene ale elevilor Ziua Naţională a României oglindită în desenele copiilor. Copii implicaţi în 

această activitate sunt elevi de la  Şcoala cu clasele I-VIII „I.I. Mironescu” Tazlău şi de la Şcoala 

cu clasele I-VIII  nr. 11 Piatra Neamţ 

 

Activitate culturală : Colinde, colinde....  
 

CASA CORPULUI  DIDACTIC NEAMŢ

CENTRUL

organizeaz

 ŢIE INCLUZIV
“ALEXANDRU RO ”

         ţia tematic

ŞCOLAR PENTRU EDUCA
ŞCA

Ă

ă expozi ă de icoane

COLINDE, COLINDE

17-31 Decembrie 2012
 

 În perioada 17-31 decembrie 2012, Casa Corpului Didactic Neamţ în parteneriat cu  

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca” Piatra-Neamţ, a organizat expoziţia 

tematică de icoane , intitulată Colinde,colinde.... Urmând îndemnurile creştineşti: 
Deschideţi uşa şi lăsaţi spiritul Crăciunului să vă intre în casă! Deschideţi inimile şi lăsaţi 

Bucuria şi Implinirea să vă intre în suflet! Deschideţi larg braţele şi îmbrăţişarea voastră caldă, 

vorba bună şi gândul curat să fie cel mai de preţ cadou pentru cei dragi!  uşa Casei Corpului 

Didactic Neamţ a fost deschisă copiilor de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Alexandru 

Roşca” Piatra-Neamţ, care au venit, în frumoasa şi geroasa zi de iarnă de 14 decembrie 2012, să 

ne colinde! 


