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EDUCATIA PE TOT PARCURSUL VIEȚII 

 

 
 

Prof. metodist Valentina DOBRIN 
CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

 
 

 Educația reprezintă 
unul din factorii care iși 
aduce într-un mod major 
contribuția la dezvoltarea 
personalității umane și a 
societății în care trăim. 
          Numită și formare 
continuă, educația 
permanentă trebuie să țină 
cont de evoluția societății 
contemporane și de 
schimbările care se produc 
în știință, tehnică, cultură, 
justiție. 
      Introducerea conceptului 
de educație pe tot parcursul 
vieții, lansat in 1919 în 
Anglia, a fost impusă 
oarecum de necesitatea 
compensării carențelor de 
instruire în școli. După cel 
de-al II-lea război mondial, 
modernizarea societății a 
transformat educația perma 
nentă într-o alternativă la 
pregătirea individului. 
      Înglobănd toate dimensi 
unile actului educațional, atât 
sub aspect temporal cât si 
sub aspect spațial, va 
însuma toate influențele și 
acțiunile exercitate asupra 
educabililor într-o structura 
formală, informală și non- 
formală. 

       Cu alte cuvinte, educația 
permanentă este “ un proces 
de perfecționare a dezvoltării 
personale, sociale și 
profesionale pe durata 
întregii vieți a individului”. 
        Printre obiectivele mai 
importante putem enumera: 
 - asigurarea îmbogățirii siste 
matice și continue a cunoștin 
țelor generale și de 
specialitate 
 - perfecționarea capacităților 
și deprinderilor intelectuale și 
profesionale  
 - adaptarea pregătirii profe 
sionale la schimbările 
tehnice și științifice ale 
societății 
 - diminuarea efectelor “uzurii  
morale “. 
     Formele de organizare 
pot fi: cursuri postuniversita 
re și postșcolare, cursuri de  
perfecționare a pregătirii 
profesionale, cursuri de 
management, doctoratul. În 
cadrul acestor forme se pot 
organiza discuții, seminare, 
anumite aplicații și consulta 
ții finalizate prin colocvii sau 
examene. De asemenea se 
beneficiază și de alte forme 
de beneficiază și de alte 
forme de perfecționare cum 
ar fi: consfătuiri, schimburi 

de experiență, simpozioane 
științifico-didactice, mesele  
rotunde, publicații. 
      Dintr-o perspectivă globa 
lă asupra educației 
permanente putem concluzi- 
ona că : 
- Educația și instruirea e reco 
mandat să se facă pe tot par 
cursul vieții, în toate domenii 
le de activitate 
- Educația permanentă ar tre 
bui să contribuie la 
adaptarea omului în plan pro 
fesional, cultural și social 
- Prioritatea educației perma 
nente ar trebui să fie 
dezvoltarea creativității și pro 
ductivității gândirii umane 
    Oportunitățile pe care le 
ofera CCD Neamț în 
formarea continuă a adulților 
sunt : 
- Derularea programelor 
MEN și POCU adresate 
angajaților din învățământ 
- Preocuparea pentru spori 
rea calității parteneriatului  
social și a sprijinului comuni 
tății pentru dezvoltarea 
învățământului 
- Înoirea permanentă a 
ofertei de formare 
- Accesul personalului didac 
tic și nedidactic la programe 
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le avizate și acreditate care 
acoperă cât mai multe 
domenii: comunicare, 
management, didactica 
specialității 
- Încurajarea accesării 
fondurilor structurale prin 
Intermediul proiectelor 
 
BIBLIOGRAFIEI 1..Ioan 
Bontaș, Tratat de pedagogie, 
Editura ALL, București, 2007 
 2. Maria Robu, Empatia în 
educație, Editura DPH, 
București, 2008 
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VALORI BIBLIOFILE 

ÎN 
BIBLIOTECA ,,VERONICA MICLE” A 

COLEGIULUI NAȚIONAL ,,CALISTRAT HOGAȘ” 

 
 

Bibliotecar Reghina FOTEA 
Colegiul Național Calistrat Hogaș, Piatra Neamț 

 
 
 
 

 Biblioteca 
,,Veronica Micle” a Colegiului 
Național ,,Calistrat Hogaș” 
este posesoarea unei colecţii 
de carte bibliofilă, care 
cuprinde o serie de volume 
deosebite: ediții prime, ediții 
de lux, tiraje numerotate sau 
tiraje ilustrate de artiști 
consacrați. 

În colecţia specială, 
bibliofilă, a bibliotecii noastre 
se regăsesc câteva titluri de 
carte veche, străină, din 
secolul al XIX-lea.Dintre 
acestea, menționez volumul 
Istoria Florenței de Niccolo 
Machiavelli, apărut la Editura 
Charpentier din Paris în anul 
1842, cu o dedicație a 
autorului adresată papei 
Clement al VII-lea (Giulio de 
Medici), și  supra libros pe 
cotor; Tratatul de literatură 
franceză de Jean – Justin - 
Michel Gomien, tipărit la 
Paris, la Editura J. Lecoffre 
în anul 1847, cu  ex libris – 
semnătură pe contra pagină 
și volumul Théâtre choisi de 
Voltaire apărut în anul 1885 
la Editura Hachette din Paris.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Alături de titlurile 

editurilor străine menționate, 
în colecția bibliofilă a 
bibliotecii se află și volumul 
Eugénie Grandet de Honoré 
de Balzac, apărut la Craiova  
în anul 1896, la Institutul de 
Editură Ralian și Ignat 
Samitca, în traducerea lui 
Constantin Șăineanu. Pe 
copertă: supra libros L. 
Ioaniu. 

 



Şcoala modernă — nr. 2/2019                                                                       Considerații metodice 

 

4 

 

În colecţia bibliotecii 
noastre se află  și câteva 
lucrări apărute în ediție 
primă, limitată. Dintre 
acestea amintesc volumul 
Alaine et le nègre de Robert 
Sabatier, lucrare apărută la 
Paris în anul 1953 la Editura 
Albin Michel, tipărită într-un 
tiraj de 1018 exemplare plus 
câteva exemplare de autor, 
toate în ediție originală; 
volumul Opere de G. 
Bacovia, apărut la Fundația 
Regală Pentru Literatură și 
Artă București, în anul 1944, 
al cărui tiraj a fost de 3226 
de exemplare pe hârtie 
velină, albă, numerotate de 
la 1 la 3226  (în fondul 
bibliotecii  noastre se află 
exemplarul numerotat–
2291); ediția I, limitată, 
ilustrată, a poemului Focul 
din amnar de Cicerone 
Theodorescu apărut în anul 
1946 la Imprimeria Națională 
București, ediție ilustrată de 
Perahim, exemplar 
numerotat 517; volumul 
Chipuri din sat de Nicolae 
Brana, apărut în ediție 
limitată, sub forma unei  
mape cu 15 gravuri, tipărit la 
Editura Gorjan în anul 1943. 
Tirajul lucrării a fost de 600 
de exemplare. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un loc aparte în 

colecția noastră bibliofilă îl 
ocupă edițiile omagiale. Aici 
menționez lucrarea Teatru 
de Molière, apărută cu 
prilejul comemorării prin 
UNESCO, în 1973, a 300 de 
ani de la moartea scriitorului, 
într-un tiraj de 3360 de 
exemplare, legat în pânză în 
natur; volumul Poezii de G. 
Bacovia, apărut la Editura 
Cartea Românească în anul 
1971cu prilejul împlinirii a 90 
de ani de la nașterea 
poetului, lucrare ilustrată de 
Petre Vulcănescu; placheta 
de versuri Joc secund de Ion 
Barbu, apărută în colecția 
Manuscriptum în anul 1995 
cu ocazia centenarului 
nașterii poetului, ediție 
tipărită în 1500 de 
exemplare; placheta 
omagială Poemele luminii de 
Lucian Blaga, apărută în 
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cadrul aceleiași colecţii, cu 
ocazia centenarului nașterii 
poetului în anul 1995, 
exemplar numerotat 657 din 
cele 1500 tipărite. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
De remarcat , în 

colecția bibliofilă a bibliotecii 
Veronica Micle, sunt și 
volumele ilustrate. Dintre 
acestea menționez volumul 
Pajere de Mateiu Caragiale, 
apărut în anul 1983 la 
Editura Cartea Românească. 
Pentru ilustrarea cărții au 
fost alese desene, miniaturi 
și inițiale din manuscrisul 
Slujebnicul Mitropolitului 
Ștefan al Ungrovlahiei [1648-
1688], manuscris aflat în 
colecțiile Bibliotecii Naționale 
a României și Odiseea de 
Homer, în traducerea lui G. 
Murnu, îngrijită și ilustrată de 
V. Pârvan și Marin 
Simionescu-Rîmniceanu 
apărută la Editura Cultura 
Națională, clișeele Marvan în 
anul 1924. 
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           Alături de aceste 
valori bibliofile, voi menționa 
și două dintre volumele cu o  
legătură deosebită, specifică 
Editurii Hetzel din Paris: Le 
petit roi de S. Blandy, ilustrat 
de Emile Bayard și cu 
gravuri semnate Méaulle, 
lucrare legată în pânză 
împodobită cu ornamente 
aurii și negre și volumul 
Maroussia, după o nuvelă de 
Marko (pseudonimul 
masculin al scriitoarei ruso-
ucrainiene Maria 
Aleksandrovna Vilinska), 
apărut în anul 1878 sub 
numele de autor P.-J. Stahl, 
pseudonimul editorului, 
ilustrat de Théophile Schuler 
și cu gravuri ce aparțin lui 
 Adolphe-François 
Pannemaker, de asemenea 
legat în pânză împodobită cu 
ornamente negre, aurii și 
roșii și supra libros. 
Cu prilejul sărbătoririi Zilelor 
Colegiului Național ,,Calistrat 
Hogaș”, biblioteca ,,Veronica 
Micle” și-a dezvăluit 
comorile, în cadrul expoziției 

intitulată ,,Valori bibliofile în 
biblioteca ,,Veronica Micle”. 
Elevi și profesori au trecut 
pragul bibliotecii pentru a 
vedea și aprecia 
impresionantele lucrări 
expuse. 
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DEZVOLTAREA PRACTICILOR EDUCATIVE NONFORMALE       

PRIN ACTIVITĂŢILE DE VOLUNTARIAT 
 

 
 

Prof. Anca LUNGU 
 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, ROMAN 

 
 

                Voluntariatul este 
activitatea desfăşurată din 
proprie iniţiativă de orice 
persoană fizică in folosul 
altora, fără a primi o 
contraprestaţie materială. 
                                  
(Definiţie adoptată de 
Consiliul Naţional al 
Voluntariatului, iunie 2002) 

 
Activitatea de voluntariat 
aduce oportunităţi deloc 
neglijibile de formare a 
personalităţii, de împlinire 
profesională şi succes social, 
şi de aceea, cursul despre 
voluntariat a adus cadrelor 
didactice care au participat la 
derularea lui, informaţia prin 
care să poată contribui la 
consolidarea voluntariatului 
de pretutindeni, prin 
formarea nonformale ale 
elevilor. 
  Voluntariatul se desfăşoară 
de bunăvoie şi fără 
constrangere,este o 
activitate cuvaloare 
adăugată în beneficiul 
comunităţii. Nu este 
remunerat. Ca parte a 
conceptului de educaţie 
nonformală, voluntariatul 
completează cercul 

educaţional format din 
învăţare formală şi informală. 
Atât voluntariatul, cât şi 
activităţile nonformale şi cele 
pentru tineret sunt surse 
importante pentru societate 
având capacitatea de a 
dezvolta capitalul uman, 
social şi economic cu 
valoare adăugată. 
Voluntariatul transformă în 
actiune valorile 
fundamentale ale justiţiei, 
solidarităţii,incluziunii si 
cetăţeniei active pe care este 
fondată Europa. 
Voluntariatul trebuie să 
pornească din mediul şcolar, 
şi această preocupare este o 
dovadă de înţelegeri de către 
educatori, a formării elevului 
în primul rând ca om. 
Maturitatea, 
responsabilitatea, 
transparenţa comunicării, 
solidaritatea, acceptarea 
diferenţelor sociale sunt 
premise ale unui cetăţean 
valorizat, ce îşi înţelege rolul 
în societate. 
Implementarea de către 
cadrele didactice a 
proiectelor de voluntariat, 
atragerea parteneriatelor cu 
intituţiile naţionale şi 

internaţionale cu experienţă 
dovedită în activitatea de 
voluntariat, trebuie să devină 
o realitate constantă şi 
benefică.Pentru ca  inserţia 
socială şi cea profesională 
să se producă facil, cu 
eforturi şi costuri emoţionale 
minime, elevii pot  fi ajutaţi 
să dispună de competenţele 
specifice gândirii analitice 
necesare integrării  sociale, 
precum şi de atitudini şi 
valori personalizate. 
Abilitatea profesorilor de a 
construi elevilor competenţe 
de valorificare maximă a 
intregului lor potenţial 
conform realităţii sociale şi 
culturale este o prioritate a 
formării continue, a 
perfecţionării stilului propiu 
de viaţă, şi al asumării 
profesionale. Parcurgerea 
cursului a oferit informaţii 
legate de drepturi şi obligaţii  
ale voluntarului, etică, 
modelele de bună practică, 
păstrarea motivaţiei, sistemul 
de competenţe, voluntariatul 
european.                                                                                                                                                                                  
Ca voluntar, orice  persoană 
poate susţine numeroase 
acţiuni într-o varietate de 
proiecte si domenii: 
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 social-  în activităţi 

legate de persoane 

defavoriyate social, 

mai ales de cele 

legate de Drepturile 

Copilului, a 

persoanelor cu 

dizabilităţi, a 

persoanelor fără 

adăpost, etc; 

 economic- în 

campanii de 

ecologiyare a 

parcurilor, pădurilor, 

traseelor montane, 

ativităţi de reciclare 

sau portecţiei a 

mediului;  

 civic- ăn campanii ce 

au drept ca scop 

actele caritabile, 

respectarea 

principiilor legate de 

comunitate 

 cultural- în activităţi cu 

caracter artistic, în 

campanii de 

organiyări şi 

promovări de 

evenimente; 

 sănătate- în campanii 

de promovare a 

sănătăţii, de asigurare 

a serviciilor medicale 

pentru pacienţii aflaţi 

în situaţii grave. 

       În plus, munca de 

voluntariat aduce 

numeroase beneficii 

dintre care cel mai 

des invocate sunt:  

 un CV mai valoros, 

căci angajatorii sunt 

mult mai interesaţi  de 

oamenii dispuşi să 

facă activităţi de 

voluntariat; 

generozitatea, 

implicarea, 

responsabilitatea sunt 

calităţi incontestabile 

în orice muncă de 

echipă şi ele trebuiesc 

dovedite; 

 oameni şi experienţe 

noi, căci întotdeuna 

poveştile de viaţă sunt 

adevărate 

provocări,etape solide 

în propria formare 

umană, şi nu numai; 

 satisfacţii personale, 

căci voluntariatul este 

o formă de terapie, de 

inspiraţie emoţională, 

poate chiar o alegere 

vocaţională; 

 calea spre schimbare, 

căci prin activităţi de 

voluntariat se pot lua 

atitudini faţă de tot 

ceea ce nu ar trebui 

să se întâmple; 

suferinţă, drepturi 

încălcate, lipsă de 

iubire, etc; 

 conectare, căci 

voluntariatul este cea 

mai frumoasă 

oportunitate de 

comunicare 

interpersonală, de 

construire a unor 

prietenii durabile 

bazate pe 

recunoştinţă. 

Mai mult decât atât, 
conceptul de responsabilitate 
socială s-a extins în prezent 
până la nivel corporatist, 
marile companii promovând 
şi susţinând logistic şi 
financiar proiecte de 
voluntarial de mare 
avengură, cum ar fi cele 
legate de mediu sau 
salvarea unor specii de 
animale, educaţia copiilor 
săraci din statele lumii a 
treia,etc. La nivel de 
responsabilitate corporatistă, 
implicarea nu înseamnă o 
simplă donație, ci o 
schimbare de mentalitate, de 
percepție socială. Prin 
strategii de bussines, o 
companie centrată pe astfel 
de proiecte va schimba în 
bine societatea, va aduce un 
plus de valoare umană, dar 
și economică. Aceste 
strategii de responsabilitate 
socială nu pot fi 
implementate decât prin 
aportul angajaților care au 
făcut voluntariat, care au 
conturate practici educative 
nonformale încă din perioada 
studiilor, prin implicarea 
activă în activități 
extracurriculare 
diverse.Numărul acțiunilor de 
voluntariat este aproape 
nelimitat, iar în acest sens 
țara noastră face pași repezi 
spre un voluntariatul 
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profesionist, orientat în 
totalitate spre beneficiul 
direct al societății. 

Educația formală este 
educația intenționată 
realizată de specialiștii în 
educație (educatori, 
învățători, profesori, lectori). 
Acest tip de educație 
cuprinde totalitatea 
influențelor și acțiunilor 
organizate sistematic, 
gradate cronologic și 
eleborate în cadrul unor 
instituții specializate, în 
vederea realizării 
personalității umane. 

Educația nonformală 
cuprinde totalitatea acțiunilor 
organizate în mod 
sistematic, dar în afara 
sistemului formal al educației 
fiind considerată 
complementară cu educația 
formală sub aspectul 
finalităților conținutului și a 
modalităților concrete de 
realizare. Conținutul, 
metodele și instrumentele de 
lucru sunt diferențiate în 
funcție de capacitățile și 
interesele participanților. 
Educația nonformală este 
variată, flexibilă, opțională și 
facultativă, și este destinată 
atât copiilor, cât și adulților. 

Educația 
informalăeste considerată ca 
fiind educația incidentală și 
include totalitatea influențelor 
neintenționate, eterogene și 
difuze, prin care fiecare 
persoană cunoștințe, abilități 
și aptitudini din experiențele 
sale zilnice. Prin educație 
informală înțelegem educația 
realizată spontan, 

discontinuu și nesistematic, 
fără restricții sau standarde. 
Toate cele trei forme ale 
educației contrubuie la 
dezvoltarea personalității 
elevilor, și contribuie la 
dezvoltarea societății prin 
intercondiționare. 

În ultima perioadă, 
educația nonformală este 
asociată conceptului de 
învățare pe tot parcursul 
vieții -"lifelong 
learning".Efectele educației 
nonformale sunt cele mai de 
lungă durată, deoarece 
informația este reținută fără 
stres, prin metode 
distractive. Conținutul 
educației nonformale este 
organizat pe arii de interes și 
nu pe ani de studiu, iar 
formele sale sunt foarte 
diverse ca durată, modalitate 
de organizare sau predare.  

Competențele 
dobândite de elevi în cadrul 
educației nonformale includ: 
competențe interpersonale, 
capacitatea de lucru în 
echipă, încrederea în sine, 
disciplina, responsabilitatea, 
capacitatea de planificare, 
coordonare și organizare, 
competențe de gestionare a 
proiectelor, capacitatea de a 
rezolva probleme practice, 
etc. 

Educația nonformală 
oferă noi oportunități pentru 
profesori, pedagogi, 
antrenori sau psihologi de a 
concepe transmiterea 
informației ca două fețe ale 
aceleiași monede, căci este 
o modalitate de a preda ceea 
ce nu se predă la școală: 

educația pentru viață.  Fiind 
o instruire practică, 
profesorul trebuie să își 
însusească o serie de 
metode atractive și 
diversificate ca: activități de 
team building, jocuri de rol, 
dezbateri, brainstorming, 
jocuri de improvizație, etc. El 
trebuie să fie empatic, să 
aibă capacitate de 
reformulare, de sinteză, de 
ascultare activă, de a 
formula întrebări, de a 
menține o atmosferă 
pozitivă. 

Metodele specifice 
educației nonformale sunt 
extrem de variate, fiecare 
dintre ele fiind o provocare 
pentru cel care le folosește, 
deoarece necesită 
deschidere, răbdare, cadru 
adecvat și pasiune pentru a 
le aplica. Majoritatea 
metodelor presupun 
orientarea "face to face", 
privirea directă, jocul, 
participarea activă, 
dezinvoltura, creativitatea. 
Amintim astfel: 
PHOTOVOICE,  ANIMAȚIE 
STRADALĂ, 
IMPROVIZAȚIA, TEATRU 
EDUCAȚIONAL, GRUP DE 
SUPORT PENTRU PUBLIC 
SPEAKING, LIFE 
COACHING, METODA 
TRANSCEND, METODA 
SMART, CAFENEAUA 
PUBLICĂ, dar și altele cum 
ar fi: ready-mades, 
psihodrama, metoda de 
reglare prin dans, green 
drama, circul adaptat, 
mentorat-ul, jocul, 
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icebreaking-ul, povestea 
educativă, etc 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 

 



Şcoala modernă — nr. 2/2019                                                                       Studiu de specialitate 

 

11 

 

REINTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL PRODUCTIV  A UNOR 
TERENURI DEGRADATE 

 
Profesor  Macovei Ionel Alexandru 

Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț 
 

 
 

Trăim într-o lume 
extrem de poluată (aer, sol, 
ape, poluare chimică, 
poluare fonică,etc) De 
asemeni vedem adeseori  în 
jurul nostru terenuri 
degradate cu aspect total 
neplăcut. Ce sunt de fapt 
aceste terenuri degradate? 
Terenuri care și-au pierdut 
parțial  sau total capacitatea 
productivă sub influența unor 
factori  climatici nefavorabili 
(fenomene erozionale 
cauzate de vânt sau ape, 
exces de umiditate, 
sărăturare, alunecări de 
teren, etc.) sau în urma 
activității umane (industrie 
poluantă,  activități agricole 
iraționale, exploatări miniere, 
exploatări forestiere, etc). 

Există numeroase 
tipuri de terenuri degradate 
și forme ale degradării 
(ogașe și ravene - forme ale 
eroziunii de adâncime, 
terenuri excesiv sărăturate, 
terenuri cu exces de 
umiditate, terenuri degradate 
prin depozitarea  haldelor de 
steril. 

Indiferent de cauza 
sau tipul degradării, 
reintroducerea în circuitul  
productiv a acestor terenuri 
este o activitate foarte dificilă 
și costisitor de realizat. În 

principiu se parcurg două 
etape și anume: 

- Consolidarea 
terenului și 
eliminarea 
factorului 
(factorilor) 
degradării 

- Împădurirea 
zonelor respective 
utilizînd  
preponderent 
specii puțin 
pretențioase, bine 
adaptate  
condițiilor de climă 
și sol 

Lucrările de consolidare sunt 
numeroase și diferențiate  pe 
categorii de terenuri 
degradate: 

- Amplasarea de 
gărdulețe din 
nuiele pe terenuri 
erodate 

- Realizarea de 
ziduri de sprijin și 
a banchetelor de 
piatră, pe terenuri 
cu fenomene de 
alunecare 

- Fixarea terenurilor 
nisipoase prin  
dispunerea pe 
acestea  a unor 
plase  
biodegradabile 

- Eliminarea 
excesului de 

umiditate prin 
realizarea de 
șănțulețe și 
sisteme de 
drenare 

- Corectarea reacției 
alcaline a zonelor 
sărăturate prin 
administrarea de 
amendamente, 
etc. 

- Aducerea de 
pământ fertil din 
alte zone. 

Speciile de arbori și arbuști  
folosite ulterior pentru  
împădurirea  acestor 
suprafețe  trebuie să 
corespundă mai multor 
cerințe: 

- să fie specii rustice 
(foarte puțin 
pretențioase) 

- să aibă o creștere 
și dezvoltare 
relativ rapidă 

- să aibă sisteme de 
înrădăcinare  bine 
dezvoltate ce 
consolidează solul 

Se încadrează în aceste 
grupe  specii precum: pinul 
silvestru,  pinul negru și 
cătina pe terenuri  excesiv 
erodate, aninul negru pe 
mlaștini, frasinul pe terenuri 
semimlăștinoase sau salcâm 
pe cele nisipoase. 
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Profesorul – manager al clasei de elevi 

 
 

Profesor Lăcrămioara TINCĂ 
 Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

 
 Într-o lume în continuă 

dinamică, rolurile 
profesorului și activitățile 
aferente nu sunt stabile, ci 
sunt parte ale unui proces 
care conduce la schimbări 
de conținut ale rolurilor și la 
apariția a noi roluri. Tot mai 
mult se discută despre 
profesor în ipostazele de: 
instructor, organizator și 
facilitator al învățării, 
consilier, designer curricular, 
evaluator de competențe, 
manager școlar, cercetător. 

Ipostaza de manager 
școlar se manifestă fie la 
nivelul conducerii școlii, fie la 
nivelul comisiilor/catedrelor 
din unitatea școlară, fie la 
nivelul lecțiilor desfășurate 
de cadrele didactice cu 
colectivele de elevi. 

În ipostaza de 
manager al clasei de elevi, 
profesorul trebuie să fie 
deținătorul unor competențe 
profesionale specifice, 
cunoscute sub sintagma 
,,competențe de 
management al clasei de 
elevi’’ și care se referă la 
evoluția actuală a rolurilor 
manageriale ale profesorului. 

La clasă, profesorul 
nu realizează numai 
predarea-învățarea-
evaluarea, ci este și factor 

modelator al 
comportamentului de 
învățare al elevilor, 
constructor al relațiilor cu 
elevii, călăuză a evoluției 
generale a acestora. 

Managementul clasei 
de elevi prezintă similitudini 
cu managementul general 
(planificare, organizare, 
decizie, evaluare, control, 
îndrumare și consiliere), dar 
adecvate mediului școlar: 

- profesorul are ca 
obiectiv 
dezvoltarea 
personalității 
elevilor, prin 
raportarea la valori 
și unde renunțarea 
la calitate 
influențează 
negativ 
individualitatea 
elevilor; 

- sunt prioritare 
orientarea și 
dirijarea resurselor 
umane, materiale 
și didactice, pentru 
asigurarea 
conduitelor 
corespunzătoare, 
în vederea 
eficientizării 
obiectivelor 
procesului 
instructiv-educativ. 

Rezultatele activității 
educative ale profesorului 
manager al clasei de elevi 
sunt ilustrate de maniera în 
care acesta își exercită sau 
nu rolurile manageriale, 
acestea fiind următoarele: 

1) Planificarea constă în 
stabilirea obiectivelor 
și a resurselor, 
acțiunilor, termenelor 
necesare pentru 
realizarea acestora. 

2) Organizarea 
presupune 
valorificarea optimă a 
resurselor umane 
(elevii) și materiale și 
stabilirea și aplicarea 
unor măsuri pentru 
atingerea obiectivelor 
propuse. 

3) Comunicarea trebuie 
înțeleasă ca fiind 
capacitatea de a 
construi situații de 
comunicare cu un 
mare potențial de 
asigurare a participării 
active și creative a 
elevilor, în vederea 
dezvoltării climatului 
organizațional al școlii 
și la 
prevenirea/gestionare
a posibilelor situații 
conflictuale. 

4) Conducerea. 
Profesorul oferă 
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elevilor experiențe de 
învățare care 
promovează gândirea 
critică, rezolvarea 
problemelor, spiritul 
inventiv și asumarea 
responsabilității 
pentru propria 
învățare/devenire. 

5) Coordonarea se 
referă la asigurarea 
acțiunilor necesare 
realizării învățării de 
către elevi în funcție 
de stilurile lor de 
învățare, de 
diferențierile 
individuale și de 
vârstă, de nevoile, 
motivațiile și scopurile 
lor. 

6) Îndrumarea. 
Profesorul utilizează 
instrumente variate de 
colectare a feedback-
ului necesar revizuirii 
situațiilor de învățare 
implementate și 
optimizează situațiile 
de învățare în funcție 
de dinamica situației 
educaționale și a 
punctelor slabe 
identificate în 
implementarea 
acesteia. 

7) Motivarea presupune 
analiza propriului stil 
de activitate didactică, 
în vederea sporirii 
numărului de 
oportunități oferite 
elevilor pentru 
punerea de întrebări, 
exprimarea propriei 
opinii și participarea la 
luarea deciziilor 

privind planul 
individualizate de 
învățare. 

8) Consilierea. 
Profesorul stimulează 
interesul elevilor 
pentru 
autocunoaștere și 
stabilește o relație 
dinamică și 
colaborativă cu elevul, 
consilierul școlar și 
familia elevului în 
vederea valorificării 
datelor obținute prin 
aplicarea tehnicilor de 
cunoaștere/consiliere/
orientare. 

9) Controlul. Rolul de 
control al profesorului 
constă în corelarea 
informațiilor privind 
particularitățile 
intelectuale și de 
vârstă ale elevilor 
clasei cu normele 
stabilite 
formal/explicite și cu 
cele stabilite de grupul 
școlar/implicite și în a 
explica elevilor 
dependența 
rezultatelor școlare 
individuale de 
normele și 
performanțele 
grupului. 

10)  Evaluarea este o 
reflectare a relației 
dintre situația școlară 
și deciziile elevului 
privind orientarea sa 
școlară, pe de o parte, 
procesul de 
cunoaștere, de 
consiliere și de tratare 
diferențiată a elevilor, 

pe de altă parte. În 
funcție de rezultatele 
evaluării, profesorul 
își face o autoanaliză 
critică și, eventual, își 
reconsideră propria 
activitate didactică, de 
consiliere și tratare 
diferențiată a elevilor. 

Profesorul, oricare ar fi 
nivelul de școlaritate în care 
funcționează, trebuie să 
respecte principiile și 
normele de etică 
profesională, să promoveze 
o atitudine responsabilă față 
de activitatea didactică, să 
respecte drepturile elevilor, 
personalitatea și unicitatea 
acestora în cadrul proceselor 
de predare, învățare și 
evaluare, precum și dreptul 
părinților în relația lor cu 
copilul, sprijinind-o și 
încurajând-o. Recunoașterea 
și respectul pentru 
diversitate și 
multiculturalitate se 
corelează cu recunoașterea 
și respectarea diferențelor 
individuale și eliminarea 
discriminărilor de orice fel și 
se demonstrează prin 
comportamente prosociale și 
participare civică. 

 
Bibliografie: 
 

Iucu, Romiță B., 
Managementul clasei de 
elevi, Editura POLIROM, 
Iași, 2006 
 
http://mentoraturban.pmu.ro/sit
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http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/Modul%207%20Management%20educational.pdf
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PARTENERIATUL CU INSTITUȚII DE CULTURĂ – O EXTENSIE 
CURRICULARĂ REUȘITĂ 

 
Profesor  Macovei Ionel Alexandru 

Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț 
 

 
Importanța 

parteneriatelor  liceelor 
tehnologice  cu agenții 
economici de profil este deja 
una de notorietate 
contribuind la formarea noilor 
specialiști mai ales când 
aceste parteneriate sunt 
bazate pe principii de 
seriozitate și profesionalism. 
Ca o extensie a discuției 
consider că aceste 
parteneriate pot și trebuie să 
aibă o importanță strategică 
în activitatea educațională, în 
special cele care vor sta la 
baza formelor de învățământ 
dual. Parteneriatele nu sunt 
o exclusivitate doar pentru 
agenții economici adeseori 
existând aceste forme de 
colaborare între unitățile de 
învățământ și instituțiile de 
cultură. Avantaje pentru 
tinerii în curs de formare? 
Posibilitatea de a evolua și 
pe plan personal, spiritual, 
cultural, etc. 

Revenind la 
pregătirea tehnică, pot 
constitui parteneriatele  cu 
instituțiile culturale o 
extensie curriculară utilă? Cu 
certitudine da, mai ales 
pentru instituțiile de 
învățământ  ce au în cifra de 
școlarizare profilul ”Resurse 
naturale și protecția 
mediului” cu specializări 
precum Tehnician în 
silvicultură  și exploatări 
forestiere, Tehnician ecolog, 
ș.a. 

Să analizăm puțin 
parteneriatul unui liceu cu 
profilele mai sus amintite și 
Muzeul de Științe ale Naturii.  
Acesta reprezintă mai mult 
decât o sursă de activități 
extracurriculare pentru 
săptămâna Școala altfel, de 
pildă. În cabinetele de 
silvicultură și cele de 
vânătoare  se pun unele 
baze  practice pentru 
tehnicienii  de mai târziu. Dar 

cu tot efortul elevilor și al 
cadrelor didactice, aceste 
cabinete reprezintă în final o 
sursă de informare cu 
caracter limitat. Și acum 
intervine rolul partenerului în 
formarea profesională prin 
punerea la dispoziția  celor 
care studiază a colecțiilor 
euristice, cinegetice, 
pedologice, geologice, 
superioare calitativ sau din 
punct de vedere al 
complexității.  

Mai apare și 
importanța discuțiilor 
colocviale cu specialiști de 
marcă, prezentarea de filme 
sau alte materiale 
documentare  referitoare la 
specii protejate, arii 
protejate, fenomene 
torențiale, modificări 
climatice și toate în 
ansamblu reprezintă o 
extensie curriculară. 
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PREMIANȚII DIN NEAMȚ DE LA CDIdei ÎN CĂRȚI 
 

Bibliotecar metodist Ana Macovei 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

Răspunzând invitației 
venite din partea Casei 
Corpului Didactic  Sibiu, 
Casa Corpului Didactic 
Neamț, alături de Colegiul 
Tehnologic ”Spiru Haret”  și 
de Școala Gimnazială ”I.I. 
Mironescu Tazlău”, au 
derulat o serie de activități 
inspirate din cărțile citite de 
elevi, în cadrul proiectului 
național ”CDIdei în cărți”. 
Acesta este un festival - 
concurs  înscris în 
Calendarul Activităților 
Educative Naționale (CAEN) 
în anul 2019, prin OMEN nr. 
3016/09.01.2019, în Anexa 
nr. 8, poziția 35. Proiectul 
festivalul-concurs „CDIdei în 
cărți” își propune “animarea” 
bibliotecilor școlare și a 
centrelor de documentare 
informare. Casa Corpului 
Didactic Sibiu, organizația 
care a conceput proiectul 
Festival concurs „CDIdei în 
cărți” a planificat, 
implementat și evaluat 
proiectul în anul 2019, în 
parteneriat cu Inspectoratul 
Școlar Județean Sibiu, 
Casele Corpului Didactic 
(CCD) și unități de 
învățământ din județele 
implicate în proiect, Institutul 
Cultural Francez din 
România, Biblioteca Astra 
Sibiu, Facultatea de Litere și 
Arte Sibiu, Asociația ECCE 

Educația, Asociația 
Edumedia. Festivalul a 
preluat ideea unei activităţi 
cu caracter nonformal, aceea 
a Muzeului literar, o activitate 
de animaţie de lectură în 
cadrul căreia elevii, în urma 
lecturii unei cărţi, realizează 
un obiect reprezentativ din 
acea lucrare pe care apoi îl 
prezintă în echipe de câte 
trei. Obiectivul general al 
Festivalului-concurs „CDIdei 
în cărți”, ediția a V-a, din 
2019 a fost ”dezvoltarea, 
demonstrarea şi 
manifestarea competenţelor 
elevilor în domeniul culturii şi 
civilizaţiei în activități de 
educaţie nonformale 
utilizând eficient resursele 
structurilor info-documentare 
din unitățile de învățământ 
din cel puțin 25 județe din 
țară (inclusiv Municipiul 
București)”, așa cum 
precizează Metodologia 
concursului. Festivalul s-a 
desfășurat pe trei categorii 
de vârstă, respectiv: clasele 
III- IV, clasele V-VI, clasele 
VII- VIII. Pentru fiecare 
categorie de vârstă au fost 
definite următoarele secțiuni: 
lucrări în limba română, 
lucrări în limba franceză și o 
secțiune pentru elevii cu 
cerințe educaționale 
speciale. Lucrările ce urmau 
a fi citite de elevi trebuiau 

alese din următoarele 
domenii în conformitate cu 
Clasificarea Zecimală 
Universală (2, 5, 8, respectiv 
9):   A. Religie. Mitologie, B. 
Ştiinţe naturale, C. Limbi. 
Lingvistică. Literatura, D. 
Istorie. Geografie. La acest 
festival concurs, județul 
Neamț s-a prezentat cu 22 
de echipaje de elevii 
coordonați de bibliotecari și 
profesori ce au citit cărți din 
literatura română sau 
universală, precum: Vulpoii 
și strugurii, Grădina 
Uriașului, Cei trei purceluși, 
Scufița Roșie, Mica Sirenă, 
D-l Goe, Amintiri din 
copilărie,Capra cu trei iezi, 
Fata babei și fata 
moșneagului, Iepurele și 
umbra lui,   Harry Potter și 
camera secretelor, Romeo și 
Julieta, etc. Doar patru 
echipaje coordonate de prof. 
Hîrlea Liliana și prof. Blaga 
Bogdana Valeria de la 
Școala Gimnazială ”I.I. 
Mironescu Tazlău”, respectiv 
de bibliotecar Mica Purice, 
prof. Irofte Liliana și prof. 
Negură Luiza Elena de la 
Colegiul Tehnologic ”Spiru 
Haret”  Piatra Neamț au avut 
posibilitatea să participe la 
etapa națională, deoarece au 
fost singurele clasate pe 
primul loc la etapa 
județeană. O misiune foarte 
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grea a avut comisia 
județeană de evaluarea a  
produselor ce intrau în 
concurs :  fișa lucrării citite,  
fișa obiectului reprezentativ 
ales  și  obiect reprezentativ / 
macheta unei secvențe 
reprezentative din lucrarea 
citită.  

 Competiția a fost 
strânsă, elevii au fost bine 
pregătiți. În final au fost 
alese operele :  Romeo și 
Julieta, Iepurele și umbra lui, 
Fata babei și fata 
moșneagului, Balada celor 
cinci motănași. Participarea 
on-line la etapa națională  a 
însemnat alte emoții pentru 
elevii calificați.  

În data de 07.06.2019 
la CCD Sibiu s-a derulat 
Festivalul concurs CDIdei în 
cărți! la nivel național. Din 
totalul de 118 echipaje 
participante din 19 județe, 
echipajele de la Colegiul 
Tehnologic ”Spiru Haret” 

Piatra Neamț, au câștigat 
premiul I și o mențiune, după 
cum urmează: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felicitări elevilor și 

coordonatorilor! 
 
Webgrafie: 
https://cdidei.wordpre

ss.com/fise_sabloane_formul
are_resurse/ 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
  

   
   

  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://cdidei.wordpress.com/fise_sabloane_formulare_resurse/
https://cdidei.wordpress.com/fise_sabloane_formulare_resurse/
https://cdidei.wordpress.com/fise_sabloane_formulare_resurse/
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INTERMEZZO PENTRU REGĂSIRE - LANSARE DE CARTE 
 

Bibliotecar metodist Ana Macovei 
Casa Corpului Didactic Neamț 

 
 

 
Eveniment plin de 

încărcătură emoțională, 
lansarea cărții Intermezzo 
pentru regăsire a reunit 
peste 40 de iubitori de carte. 
Pregătit cu minuțiozitate de 
către întreaga echipă de la 
Casa Corpului Didactic 
Neamț, evenimentul s-a 
derulat în eleganta sală de la 
Corp B al CCD Neamț, joi 
06.06.2019. Moderatorul 
activității, doamna profesor 
Moise Florentina, director al 
CCD Neamț a prezentat 
omul sensibil, iubit atât de 
profesori cât și de elevi, omul 
se s-a semnat cu 
pseudonimul Nicoleta 
Nistoreanu, pentru a da viață 
acestui roman. Autoarea 
romanului a vorbit despre 
colaborarea cu diverse 
persoane ce i-au povestit 
crâmpeie de viață ce au fost 
folosite drept sursă de 
inspirație. A amintit  faptul că 
fiecărui capitol din carte i-a 
selectat căte un motto din 
poezia de dragoste a lumii, 
potrivit cu esența acțiunii, iar 
acolo unde a fost cazul, a 
scris propriul motto. Spre a 
se convinge că romanul 
ajunge la inimile cititorilor, 
înainte de a aduce 
manuscrisul la o tipografie, 
autoarea cărții l-a trimis unor 
buni prieteni, cunoscători și 

exigenți în același timp, care 
au dat undă verde spre a fi 
tipărit. A făcut referire și la 
colaborarea fructuasă cu 
Editura Alfa a Casei Corpului 
Didactic Neamț dar și la 
celelalte două apariții 
editoriale (Realitatea mea 
neinventată și Iubirea din 
tăceri ), colaborări cu alte 
edituri din țară.  

Invitat să spună 
câteva cuvinte, domnul 
profesor Liviu Rusu a lăudat 
preocupările cadrelor 
didactice de a scrie și lansa 
cărți, mărturisind că, la un 
târg de carte, i-a atras 
atenția un titlu: Iubirea din 
tăceri. Acum a descoperit și 
autorul  în persoana 
doamnei profesor Nicoleta 
Nistoreanu.   

Activitatea a continuat 
cu prezentarea realizată de 
doamna profesor Doina 
Rizescu, ce ne-a introdus în 
atmosfera romanului și a 
dezvăluit câteva momente 
esențiale din parcursul 
Silviei, personajul principal. 
Datele despre modul tehnic 
de realizare a cărții (alegerea 
formatului, a fontului, a 
imaginilor pentru copertă) au 
fost amintite de responsabilul 
Editurii Alfa, bibliotecar Ana 
Macovei. Imaginile de pe 
cele 2 coperți sunt o 
reproducere a operelor 

artistei Parasca Agape. 
Originalele au fost puse la 
dispoziție de către doamna 
profesor. 

 
 Pasărea albă din 

tabloul coperții întâi poate 
reprezenta sufletul Silviei, 
liber și pur. Pe coperta a 
doua apare un cap de fată, 
desfășurat ca niște exuvii, ce  
poate reprezenta 
maturizarea Silviei, 
transformările unei fete ce 
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are posibilitatea ( asemenea 
înnoirii șarpelui ce îți 
schimbă mereu pielea, 
rămânând mereu același) 
să-și formeze personalitatea 
renunțând la vechile tipare, 
preluate de la o societate cu 
principii retrograde. 

Finalul activității a 
însemnat înmânarea  de 
către directorul CCD Neamț 
Florentina Moise a unei 
diplome de onoare , pentru 
colaborarea cu Editura Alfa , 
distinsei doamne profesor 
Nicoleta Nistoreanu care 
susține în paginile sale 
ipoteza lui Maurice Nadeau 
că ”scrierea care îi lasă 
indiferenți atât pe autor cât și 
pe cititor este inutilă”. 

Și ca la orice 
evenimet de acest fel, au 
fost înmânate flori și 
autografe, au curs  lacrimi de 
fericire! 

 
 

 

 
 



 

CUPRINS 

 

 

Domeniul Articolul Pag. 
 

Considerații metodice Educația pe tot parcursul vieții       1 

 

Valori bibliofile în biblioteca ,,Veronica Micle” 
a Colegiului Național ,,Calistrat Hogaș” 

3 

Dezvoltarea practicilor educative nonformale 
prin activități de voluntariat 

7 

Studii de specialitate Reintroducerea în circuitul productiv a unor 
terenuri degradate 
 

11 

Management educațional Profesorul – manager al clasei de elevi 
 

12 

Parteneriate 
educaționale 

Parteneriatul cu instituții de cultură – o 
extensie curriculară reușită 
 

14 

Proiecte educaționale Premianții din Neamț de la CDIdei în cărți 
 

15 

Intermezzo pentru regăsire – Lansare de 
carte 
 

17 

 

 



 

 

Dragi cititori, 

 

 

 

Următorul număr al revistei Şcoala modernă va apărea în luna septembrie  2019.  

Revista poate cuprinde lucrări din diferite domenii, cum ar fi: management 

educaţional; metodologii instructiv-educative; parteneriate şi proiecte; 

alternative educaţionale; şcoală, cultură şi tradiţie; sprijin, suport şi asistenţă 

educaţională şi psihologică; cercetări, studii etc.  

 

Materialele vor fi trimise până la data de 10 septembrie 2019, pe adresa 

alfa.ccdnt@gmail.com.  

 

 Cerinţe de tehnoredactare:   

 

 Se trimit doar documente WORD, de maximum 3 pagini, denumite cu titlul 

lucrării;  Font Arial nr. 12;    

 Spaţierea paragrafelor va fi de 1.0 rânduri;    

 Textul trebuie să fie redactat obligatoriu cu diacritice şi să conţină la final 

numele şi titlul didactic al autorului, şcoala şi localitatea la care predă acesta;    

 În cazul în care au fost folosite surse bibliografice, în mod obligatoriu, acestea 

trebuie precizate la finalul materialului. 

 

 

 

 

 

Număr realizat de: 

Florentina MOISE - director 

Ana MACOVEI – bibliotecar 

Lăcrămioara TINCĂ – profesor metodist 

Valentina DOBRIN - profesor metodist 

Ovidiu MÂȚĂ - informatician 
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