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Această zi de 25 octombrie constituie amintirea unei zile de împlinire 

naţională, ziua în care Armata Română şi-a îndeplinit menirea firească, aceea de a 

readuce în hotarele ei, Patria care a zămislit-o. 

Devenită simbol al tuturor bătăliilor şi eroilor neamului românesc, data de 

25 octombrie a rămas întipărită în sufletele românilor  ca zi în care ţara îşi 

sărbătoreşte Armata şi pe cei care au fost sau sunt în slujba ei. 

Din 1830- anul înfiinţării armatei române moderne, până în 1951, în tradiţia 

românească nu a existat o zi dedicată exclusiv sărbătoririi acestei instituţii. Aflată 

în centrul atenţiei publice, mai ales după Războiul de Independenţă  din 1877-

1878, armata a participat anual la manifestările prilejuite de Ziua Înălţării 

Domnului, devenită, după Primul Război Mondial (1914-1918)- Ziua Eroilor, cât şi 

la cele din Ziua Naţională a Regatului României-10 mai. 

La 25 octombrie 1944-Armata Română a eliberat de sub ocupaţie germano-

hortystă, ultimele brazde de pământ românesc, oraşele Satu-Mare şi Carei. Este 

data eliberării totale a nord-vestului Transilvaniei de sub ocupaţie şi administraţie 

străină. Chiar dacă acest teritoriu a fost preluat initial de administraţia sovietică, 

fiind retrocedat României pe data de 9 martie 1945-la câteva zile după instalarea 

guvernului Petru Groza la 6 martie 1945, în ziua de 25 octombrie 1944-Armata 

Română, a trăit un moment înălţător, prin atingerea hotarului firesc al patriei sale. 

La momentul respectiv, comandantul Armatei a 4-a, generalul Gh. 

Avramescu, adresându-se militarilor din subordinea sa, consemna în Ordinul de zi 

nr. 104 din 25 octombrie 1944 următoarele: ”La chemarea ţării pentru dezrobirea 

Ardealului rupt prin Dictatul de la Viena, din 30 august 1940, aţi răspuns cu 

însufleţire şi credinţă în izbânda poporului nostru, tineri şi bătrâni aţi pornit spre 

hotarele sfinte ale patriei şi cu piepturile voastre aţi făcut zăgaz neînfricat 

duşmanului care vroia să ajungă la Carpaţi…Zdrobit de focul năpraznic al artileriei 

şi de necontenitele voastre atacuri, inamicul a fost izgonit din Ardealul 

scump…eliberând astfel ultima palmă de pământ sfânt al ţării.” 

Este evident faptul că Ziua Armatei este legată efectiv şi afectiv de 

Transilavnia, leagănul genezei şi evoluţiei istorice a poporului român, de 
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obiectivele şi sentimentele Armatei Române, care au vizat întotdeauna îndeplinirea 

idealurilor naţionale: unitate, independenţă, suveranitate şi integritate teritorială.           

Prof. Alexandru Ulescu 

 

 

                                                    

Eseu argumentativ 

Motto: ”Lucrul cel mai important nu este 

numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura 

care le uneşte”          Titu Maiorescu 

Nu negăm importanţa auxiliarelor şcolare, deoarece este unanim recunoscut 

că nu există educator care să nu fi procurat pentru sine sau elevii săi un auxiliary 

şcolar. Ceea ce ne preocupă este că în tumultul ofertei educaţionale pe tărâmul 

auxiliarelor şcolare, există noi raţiuni în alegerea lor pentru munca la clasă . 

Auxiliarele curriculare sunt produse curriculare utilizate de cadrele 

didactice şi de elevi, în procesul didactic, pentru implementarea adecvată și 

eficientă a curriculumului. Făcând abstracţie de disputa dintre D-l ministru 

D.Funeriu şi D-l Croitoru cu privire la statutul manualelor şcolare alternative ca 

auxiliar şcolar, noi socotim în această categorie tipăriturile cu caracter facilizator 

pentru creare de  cunoştinţe şi competenţe în diferite domenii la elevi. 

Cum ne alegem auxiliarele azi?Ce trebuie să se schimbe şi de ce? 

Argument: 

În noul context socio-politic, europenizarea sistemului educaţional este o 

necesitate şi se traduce prin însuşirea valorilor stipulate prin reformularea idealului 
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educaţional contemporan ”dezvoltarea liberă, integrală, armonioasă a individului în 

spiritul valorilor democratice şi umaniste”  

Vom pleda , deci pentru acele auxiliare care au în vedere integrarea elevului 

român în marea familie europeană. Ni se pare demn în acest sens auxiliarul „Model 

european de evaluare a competenţelor de lectură şi scriere”, destinat elevilor 

claselor V-VI, apărut la grupul editorial ART, în 2011. 

 Autorii Florin Ioniţă şi Florentina Sâmihăian, prin autoritatea lor de creatori 

exersaţi şi exigenţi de manuale şcolare, reprezintă o garanţie că în faţa noastră se 

află un „auxiliar al momentului” şi încă unul de calitate, deşi mai neobişnuit în 

formularea conţinuturilor pentru cei deprinşi cu felul de a se  prezenta majoritatea 

auxiliarelor actuale: culegeri de teste şi bareme.  

 În urma testărilor elevilor noştri, în de-a lungul a 15 ani, de către Organizaţia 

pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică(OECD), alături de alte 70 de ţări, în 

vederea verificării calităţii citirii şi înţelegerii textelor de către elevi, a 

competenţelor acestora în domeniile ştiinţelor şi  matematicii-TESTE PISA 

(Programme for International Student Assessment), s-a certificat  că elevii noştri se 

situează sub media international (locul 49 din 65 ţări la lectură în 2009; în 2006 

locul 47 la ştiinţe, locul 48 la lectură, locul 45 la matematică din 57 de ţări 

participante). 

"Sistemele educaţionale ce obţin performanţe înalte continuă să se 

concentreze puternic pe îmbunătăţirea actului de învăţământ, având în vedere 

impactul direct al acestuia asupra rezultatelor şcolare", se arată în studiul comisiei. 

Rezultatele acestor teste PISA indică atenţia pe care o acordăm, noi spre deosebire 

de alţii (sic!), educaţiei în general. 
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 Poate, am dorit, de atâta timp, să demonstrăm adevărul afirmaţiilor lui  N. 

Iorga de acum un secol: ”până acum oamenii n-au găsit alt drum spre adevăr, decât 

greşeala.”, ar reitera şi un dascăl maliţios. 

 Auxiliarul în cauză nu cuantifică, nu ierarhizează elevii în urma efectuării 

unui test, ci oferă informaţii elevului însuşi, în primul rând şi apoi profesorilor/ 

părinţilor, cu privire la ce poate să facă  cu ceea ce ştie, la final de ciclu, din punct 

de vedere al standardelor europene. 

Testele au caracter integrator, transdisciplinar şi servesc scopurile comunicării 

reale. 

Autorii auxiliarului certifică că în cadrul celor patru teme de la fiecare nivel, 

s-au propus mai multe teste de verificare a competenţelor de lectură şi înţelegere a 

textelor, precizând şi timpul în care trebuie rezolvate.  Cerinţele sunt astfel 

formulate”,încât să valorifice cât mai multe dintre competenţele specifice şi 

conţinuturi asociate corespunzătoare celor doi ani de studiu”. 

După modelul testelor PISA sunt propuse atât texte literare , cât şi 

nonliterare- hărţi, formulare, tabele, simboluri, etc.- sunt menite să verifice 

înţelegerea globală, să-l facă pe elev să descopere informaţii, să reflecteze asupra 

celor înţelese din conţinuturi, să înţeleagă particularităţile/ caracteristicile unui text 

luat din sfere ca: ”În lumea poveştilor, La şcoală, Prietenii mei, Plante şi animale” 

pentru clasa a V-a; ”Cărţile, Anotimpurile, Familia, Sportul”  pentru clasa a VI-a. 

Bareme nu există, tocmai ”în ideea de a lăsa totală libertate fiecărui utilizator de a 

fixa propriile ţinte”. 

Testele conţin o mare diversitate de itemi şi sunt organizaţi în unităţi care au 

la bază o situaţie de viaţă reală. 

Pozitiv apreciem şi faptul că există o Anexă pentru cerinţe extraliterare, 

plăcute, în general elevilor de această vârstă. 
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 În loc de concluzii care se desprind de la sine, am relua o apreciere aflată pe 

coperta a IV-a a prezentatului auxiliar ”Utilizarea celor 25% (circa 35-40 de ore) 

din timpul alocat disciplinei limba şi literatura română- conform prevederilor Legii 

Educaţiei Naţionale, Capitolul IV. Articolul 64, aliniat (5) este pentru consolidarea 

cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare”-

acesta nu este un simplu deziderat, am adăuga noi, dacă ai alături ca suport în 

munca cu clasa ca auxiliarul ”Model European de evaluare a competenţelor de 

lectură şi scriere” în pofida celorlalte auxiliare, atât de numeroase şi atât de” 

neeuropene”. 

                                                  prof. Chivulescu Elisabeta 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 
 

        Lecţia este cea mai utilizată formă de activitate în cadrul instituţional. Prin 

intermediul lecţiei, elevii îşi însuşesc sub conducerea profesorului o tema din 

programa şcolară într-un timp limitat. 

          Progresul tehnicii şi evoluţia societăţii şi-au pus amprenta asupra sistemului 

de învăţământ şi implicit asupra lecţiei. Disfuncţiile ei reclamă căutarea unor 

modalităţi de corectare a acestora. De aceea au apărut noi metode şi mijloace de 

transmitere a informaţiei care urmăresc să atragă elevul şi să îl implice mai mult în 

desfăşurarea lecţiei. Aşadar, lecţia modernă începe să fie abordată de cât mai mulţi 

profesori, mai ales de cei tineri. Cu toate acestea se poate discuta despre o 

coexistenţă a celor două tipuri de lecţie până la un anumit punct . 
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          Lecţiei  tradiţionale i se reproşează mai multe aspecte.  Predarea deţine o 

pondere prea mare şi se reduce de multe ori la expunerea profesorului şi la 

înregistrarea pasivă de către elevi a informaţiei. Elevul se transformă într-o maşină 

de asimilat şi stocat informaţii . Profesorul impune puncte de vedere care nu admit 

contrazicere. 

           Noile metode de instruire tind să stimuleze creativitatea elevului şi să 

determine o memorare de lungă durată a materialului învăţat. Elevul devine 

subiectul învăţării şi îşi exprimă punctele de vedere proprii. El pune întrebări şi 

argumentează sensul unor idei. Rolul profesorului este acela de coordonator, 

observator, mediator. 

            Pe de altă parte, profesorul nu cunoaşte în niciun moment al predării ce şi 

cât şi-au însuşit elevii din ce le-a comunicat el, câţi elevi au înţeles şi unde s-a rupt 

firul înţelegerii. 

             Nici în etapa fixării profesorul nu are posibilitatea de a constata cu precizie 

modul cum şi-au însuşit elevii din materia predată. În această secvenţă a lecţiei 

profesorul chestionează numai câţiva elevi din clasă asupra câtorva din problemele 

expuse. 

              În lecţia modernă, profesorul verifică permanent, prin feedback , noţiunile 

predate la fiecare oră. 

              Lecţia tradiţională este considerată deficitară şi din punct de vedere al 

mijloacelor de învăţare utilizate, a metodelor şi procedeelor care asigură eficienţa 

asimilării cunoştinţelor şi chiar din punct de vedere al organizării clasei pe toată 

durata lecţiei. 

              Noile metode de instruire tind să stimuleze creativitatea elevului şi să 

determine o memorare de lungă durată a materialului învăţat. Astfel, se folosesc 

metode precum studiul de caz, brainstorming, metoda Gordon, metoda Philips. 

                Prin metoda studiului de caz se încearca apropierea de viaţa reală. Se ia 

drept punct de plecare o reprezentare a unei situaţii desprinse din realitate şi 

problemele ce decurg din ea. Rolul profesorului este acela de  animator ce 

impulsionează discuţiile , imprimându-le un curs vioi fără a se substitui efortului 

propriu-zis al celor ce trebuie să dezbată cazul. Metoda se poate folosi la literatură, 

biologie, geografie, istorie. 

                 Metoda brainstorming are ca scop emiterea de idei, în final alegându-se 

5-6 idei importante. 

                 Metoda Gordon presupune împărţirea clasei în grupuri eterogene. Există 

un lider care conduce şedinţa şi ia iniţiative în cazul lipsei de idei a subordonaţilor.  

                 După cum se poate observa şi din metodele prezentate, clasa începe să 

fie organizată diferit decât se întâmplă la lecţia tradiţională. Elevii sunt împărţiţi pe 

grupe pornind de la diverse criterii ( nivel de inteligenţă, interese comune, vârste 
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apropiate) sau se lucrează în perechi, iar apoi experienţa de lucru a perechilor sau 

grupelor este prezentată şi celorlalţi şi supusă discuţiei. Astfel se fac completări, se 

aduc critici, se alege răspunsul cel mai potrivit în urma unei deliberări comune. 

                    Obiecţii s-au adus şi faţă de durata  lecţiei, care ar trebui determinate 

în funcţie de vârsta elevilor sau în funcţie de disciplinele predate. 

                   Mai mult,  s-au emis păreri care exprimă necesitatea diferenţierii 

duratei lecţiei de la un an la alt an de studiu.  Elevii din ciclul primar beneficiază 

de lecţii mai scurte (45 minute), iar cei din liceu mai lungi. Dar nu numai 

particularităţile de vârstă ar impune o durată diferită pentru lecţie, ci şi specificul 

obiectelor de învăţământ, dificultatea lor. 

                      S-a spus că lecţia clasică favorizează formalismul , limitând 

posibilităţile de manifestare a creativităţii şi favorizând apariţia rutinei. Lecţia are 

un caracter previzibil, fără secvenţe surpriză care să capteze şi să reorienteze 

atenţia elevilor. Monotonia care se instaurează duce la apariţia indiferenţei şi a  

pasivităţii. 

                      O lecţie eficientă  e aceea care oferă prilejul să se formuleze întrebări 

şi probleme, să emită ipoteze, să imagineze rezolvări, soluţii, să facă asociaţii de 

idei, asociaţii între experienţe proprii şi experienţe efectuate de oameni pregătiţi, să 

elaboreze modele, planuri, să se cultive forme pozitive de conduită, să perceapă 

realitatea în trăsăturile ei definitorii, să se adapteze cerinţelor societăţii 

contemporane. 

                       Putem afirma deci, că lecţia modernă are mai multe atu-uri decât cea 

clasică. Dar lecţia modernă s-a construit pe temelia lecţiei clasice, iar talentul 

didactic al profesorului cu mai puţine mijloace didactice, dar cu suflet mare nu a 

afectat eficienţa lecţiei şi nici formarea intelectuală , morală şi estetică a elevilor. 

Prof. Veronica Mănescu 
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Comunismul s-a terminat sau cel puțin așa pare. Mai răzbat pe ici pe colo 

idei și principii de care nu ne putem dezbăra, dar societatea progresează. Trăim alte 

vremuri, avem alte pretenții, dorim alte lucruri, încercăm altceva aproape în fiecare 

zi. Dacă analizăm însă cu atenție existența noastră constatăm că nu mai simțim la 

fel sau nu mai putem aduce până la noi acel „ceva” care ne însuflețea copilăria sau 

anii adolescenței. Uneori a fost casa bunicilor, alteori a fost vreun bâlci care ne 

colora existența monotonă, de multe ori a fost doar casa în care am trăit alături de 

cei dragi. 

 Pentru noi, cei care am fost 

elevi ai unei școli de muzică, viața 

de elev s-a deschis în acordurile lui 

Mozart și Beethoven. Clasa I a 

însemnat, într-o vreme în care nimic 

nu prea avea semnificație, un alt 

univers. În timp ce învățam 

alfabetul, notele muzicale deveneau 

prietenele noastre. Audițiile de la 

sfârșitul fiecărei clase ne 

transformau. Publicul era  juriul 

nostru suprem și nu era ușor să 

mulțumești părinți și frați, bunici sau cunoscuți, într-o vreme când arta supraviețuia 

printr-un fel de milă a autorităților centrale de partid și de stat. De fapt noi, pianiștii 

și violoniștii, coriștii și flautișii, noi, cei care studiam un instrument sau cântam în 

cor, intrasem într-o altă lume. 

 Pentru noi, muzica devenea o a doua natură. Programul nostru nu era deloc 

obișnuit. În timp ce alți elevi plecau acasă după ore, noi începeam studiul: orele de 

cor, orele de pian sau vioară, mai târziu orele de orchestră. Nici aici nu se termina 
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programul nostru fiindcă urmau orele de studiu acasă sau, dacă nu aveam 

instrumentul, la școală. Școala de muzică, fiindcă așa s-a numit la început, era 

singura din oraș care se închidea la ora 20.00, iar când se apropia sfârșitul anului 

școlar, chiar mai târziu. Studiul zilnic ne răpea, într-un fel, copilăria. Ore în șir 

studiam pentru a cânta perfect un pasaj sau pentru a învăța digitația corectă, ore în 

șir descifram punctele transformate în optimi sau doimi. Ore în șir reluam pasajele 

dificile sau cântam studiile care  ne transformau în mici virtuozi. Și mulți dintre noi 

credeau pe atunci că ne-am jucat prea puțin și am studiat fără folos, că am fi putut 

să facem și altceva sau că părinții nu prea s-au gândit mult când ne-au înscris la 

Școala de muzică. 

 Dar….greșeam. Universul nostru nu se închidea lumii exterioare ci se 

deschidea sufletelor noastre. Înțelegeam esența lucrurilor într-un mod cu totul 

aparte și poate mai profund decât alți copii. Nu eram diferiți dar devenisem, poate, 

puțin mai „speciali”. Când reușeam ceva, când lucrarea sau concertul pe care-l 

aveam de interpretat lăsa asistența mută de uimire, atunci ne simțeam și noi 

speciali. Părinții ne priveau ca pe niște mici genii iar profesorii ne lăudau cu 

măsură. Pentru restul lumii eram „cineva” și începeam să fim dați de exemplu. 

 Lumea copilăriei noastre, a celor de la Școala de muzică, începea să capete 

alte contururi. Radioul nu era un aparat comun în vremea copilăriei mele, iar 

televizoarele se numărau pe degetele de la o mână pe strada mea. Puteam totuși să 

mă număr printre privilegiați: aveam și radio și televizor într-o vreme când ele erau 

considerate un lux. Trăind în lumea muzicii, la școală și acasă, televiziunea a intrat 

în viața mea și mai apoi și a colegilor mei, într-un fel cu totul aparte. Pe lângă 

faimosul „Robin Hood”, aproape singurul serial care aducea copiii în fața 

ecranului, doar emisiunile muzicale mai reușeau asta și trebuie spus că nu erau 

prea multe. 

 Un an întreg așteptam Concertul de Anul Nou de la Viena și mulți ani a 

trebuit să-l ascultăm la radio, fiindcă Televiziunea română nu-l prelua pe atunci. 

Dar asta nu ne împiedica să ne facem programul în așa fel încât, pe 1 ianuarie, să 

ne așezăm cuminți pe lângă radio și, timp de 2 ore, să ascultăm celebrele valsuri, 

polci, mazurci sau fragmente din operete ale faimoasei familii Strauss.  Era un 

moment extraordinar când uitam de toți și toate, când ne simțeam liberi, deși nu 

eram, când nimic nu mai avea importanță, fiindcă universul era al nostru și el era 

MUZICA. 

 Ne credeam, din nou, speciali numai fiindcă ascultam concertul și aveam ce 

povesti la începerea școlii. Știam cine l-a dirijat, știam ce s-a cântat, știam să 

fredonăm „Dunărea Albastră” sau „Marșul lui Radezki”, polca „Tritch Tratch” sau 

„Viață de artist”,  ”Sânge vienez” sau  ”Valsul împăratului” și, cu fiecare an, știam 

mai multe. Începusem să le învățăm singuri, căutam partiturile și dădeam mici 
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concerte în pauzele de la școală. Când l-am putut urmări la televizor nu ne venea să 

credem cum arăta sala de concerte a Filarmonicii din Viena. Impunătoare și 

strălucitoare, cu candelabre de cristal și cu o arhitectură deosebită, plină de flori și 

plină de spectatori. Spectatorii păreau că joacă într-un film despre înalta societate: 

doamnele elegante în rochii superbe nu păreau deloc tovarășele din România, iar 

domnii în fracuri impecabile afișau o eleganță care nouă ne era străină. Cu 

zâmbetul pe buze și fericiți că se aflau acolo cântau cu orchestra sau ascultau în 

liniște, aplaudau în ritmul muzicii sau fredonau „Dunărea albastră”. Așa o 

strălucire era de invidiat în niște vremuri care pentru noi erau  cenușii. 

 Copilăria a trecut, amintirile au rămas. Anii comunismului ne-au adus din ce 

în ce mai multe constrângeri. Și totuși... Nimeni, niciodată n-a mai putut  să ne ia 

înapoi concertul de Anul Nou. L-am urmărit și încă îl mai urmăresc și astăzi. Este 

un fel de „În căutarea timpului pierdut” a lui Proust. Este un fel de întoarcere la 

copilărie.  

 

Prof.Cristina Prodan 

 

 
Tratarea diferenţiată ridică multe probleme în faţa învăţătorilor. Se 

pune întrebarea sub ce aspect trebuie privită diferenţierea elevilor: din 
punct de vedere intelectual, al ritmului de lucru şi al volumului de cunoştinţe 
ce-l pot însuşi, diferenţiere pe obiecte de studiu, după aptitudini? 

Din punct de vedere intelectual, este uşor de împărţit colectivul clasei 
în trei-patru-cinci grupe relativ omogene în urma unor teste de cunoştinţe 
care să reflecte puterea copiilor de reprezentare, de analiză şi sinteză, de 
generalizare etc., precum şi volumul de cunoştinţe însuşit. Cele mai mari 
greutăţi le-am întâmpinat în îndrumarea elevilor în activitatea lor 
independentă, datorită ritmului diferit de lucru al acestora. Fiecare copil are 
ritmul lui propriu de muncă. Chiar în cadrul aceloraşi grupe, copiii se 
deosebesc între ei sub acest aspect. 
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Referitor la volumul de cunoştinţe, observăm că un elev cu un nivel 
intelectual ridicat şi un ritm de lucru rapid este capabil să-şi însuşească un 
volum de cunoştinţe mai mare decât cel dat de programă, şi invers, un 
copil cu intelect la limită şi de obicei cu un ritm lent poate rămâne sub 
nivelul programei dacă nu primeşte o îndrumare permanentă. Această 
problemă cred că se poate rezolva respectând programa în conţinut şi 
diferenţiind formele de lucru pe nivelul de dezvoltare.  

Din punct de vedere organizatoric, gruparea copiilor pe nivele de 
dezvoltare diferă de la obiect la obiect, aici intervenind şi aptitudinile lor; 
una va fi împărţirea acestora în cadrul obiectului matematica şi alta la limba 
română, geografie sau istorie. O cunoaştere atentă a copiilor de către 
învăţător este un factor important în progresul acestora prin tratare 
diferenţiată. O tratare diferenţiată cere şi o restructurare a lecţiei, o 
restructurare diferită de la obiect la obiect, de la lecţie la lecţie.  

La limba română, cele mai bune rezultate în tratarea diferenţiată le-
am obţinut folosind activitatea în grup. Adoptând acest mod de lucru, am 
creat posibilităţi elevilor de a se ajuta reciproc, atât în tehnica cititului, cât şi 
în exprimarea orală sau scrisă, ca formă şi conţinut, de a exersa actul 
vorbirii într-un grup restrâns, învingând astfel timiditatea şi neîncrederea în 
sine, formându-şi deprinderi de muncă în colectiv etc.  

Pe grupe, se pot da următoarele sarcini:  
A 

 Grupa elevilor avansaţi (prima grupă): 

 Să împartă lecţia pe fragmente după ideile principale. 
 Grupa cu elevi ce mai au nevoie de sprijin în rezolvarea unor 

sarcini (a doua grupă): 

 Să răspundă la unele întrebări ce antrenează capacitatea de 
interpretare, gândire. 

 Grupa cu elevi ce întâmpină dificultăţi în învăţare (a treia grupă): 

 Să citească şi să povestească (fiecare elev din grupă) câte un 
fragment din lecţie, delimitat de învăţător. 

B 
 Prima grupă: 

 Să formuleze ideile principale din text, în prealabil împărţit în 
fragmente. 

 A doua grupă: 

 Să redea oral însuşirile unor personaje, să desprindă 
comportamentele demne de urmat, să povestească oral unele aspecte 
descrise de autor. 
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 A treia grupă: 

 Să citească pe fragmente (fiecare elev câte un fragment) şi să 
răspundă oral la unele întrebări uşoare, indicate pe tablă sau în carte. 

C 
 Prima grupă: 

 Să formuleze oral un alt început sau să schimbe finalul unei 
povestiri ori să-i introducă unele momente mai vesele sau mai 
interesante; pot să-i de lecturii o nouă orientare: comică, tristă, 
imaginară, reală etc. 

 A doua grupă: 

 Să precizeze cum ar fi procedat dacă erau în locul personajelor 
din lectură. 

 A treia grupă: 

 Să găsească şi să citească unele fragmente care redau 
descrierea unor personaje, aspecte din natură, întâmplări, manifestări 
ale personajelor etc. 

D 
 Prima grupă: 

 Să întregească povestirea cu alte exemple legate de subiectul 
tratat, să motiveze, pe baza experienţei personale, unele manifestări ale 
personajelor faţă de sarcinile ce le au de îndeplinit, manifestări ce ţin de 
relaţiile dintre oameni etc. 

 A doua grupă: 

 Să-şi amintească: versuri, proverbe, zicători, cântece, jocuri, 
obiceiuri populare legate de subiectul lecţiei. 

 A treia grupă: 

 Să citească lecţia şi să memoreze unele versuri, ghicitori, 
proverbe sau expresii frumoase. 

Fiecare dintre temele exemplificate implică citirea prealabilă a 
textului, acţiune care ocupă locul principal în ora de citire. Se verifică la 
nivel de clasă toate sarcinile date pe grupe, sarcini la care sunt solicitaţi toţi 
elevii. Se începe cu discutarea sarcinilor date celei de-a treia grupe de 
elevi şi se încheie cu discutarea sarcinilor date celor din prima grupă. 

Activităţile desfăşurate în şcoală răspund astfel necesităţilor de 
dezvoltare ale copiilor care participă activ la ele, transformându-se din 
obiect al educaţiei în subiect al propriei sale formări. Elevul achiziţionează 
nu o cantitate impresionantă de informaţii, ci îşi formează un stil de muncă 
propriu care îi asigură autocontrolul şi autoinstruirea permanentă. 
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Prof.înv.primar  Ramona Pase 
 

 

 

1. Factori 

Dezvoltarea armonioasă a sistemului locomotor, care se remarcă printr-

o ţinută corectă, mobilitate elastică şi graţioasă, este influenţată de 

mişcare. Astfel, prin mişcare fibra musculară devine mai elastică, se 

menţine supleţea articulaţiilor şi se asigură soliditatea ligamentelor. 

Dezvoltarea fizică a copiilor, atât sub raportul înălţimii, cât şi al greutăţii 

corporale este influenţată în primul rând de alimentaţie. 

2. Afecţiuni legate de sistemul locomotor la copii 

Rahitismul produce tulburări complexe: deformări ale oaselor 

membrelor inferioare, sternului şi coastelor, dinţii apar cu întârziere, splina 

şi ficatul îşi măresc volumul, musculatura devine moale, iar abdomenul 

capătă aspect batrician. Rahitismul se vindecă printr-o alimentaţie 

raţională, expunere la soare, în special în climat marin şi administrarea 

sărurilor de calciu. 

Debilitatea fizică apare datorită nerespectării unei alimentaţii 

corespunzătoare şi a lipsei de mişcare. Ea reprezintă o slăbire generală a 

organismului, cu scăderea în greutate  însoţită de scăderea capacităţii 

funcţionale şi fizice a corpului, scăderea rezistenţei la boli şi oboseala 

musculară. Datorită debilităţii fizice organismul se poate îmbolnăvi de 

tuberculoză, hepatită virală, reeumatism, în special reumatismul inimii. 

Piciorul plat determinat de turtirea bolţii piciorului, care determină o 

deformaţie: talpa ia contact cu solul pe toată lungimea sa. Se poate corecta 
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cu aparate ortopedice introduse în încăţăminte pentru a menţine bolta 

piciorului. 

3. Cauzele deformării 

Un rol hrănitor în creşterea şi dezvoltarea sistemului locomotor îl au 

proteinele din alimente, care contribuie atât la creşterea rezistenţei 

organismului faţă de factorii fizici, chimici şi biologici, cât şi creşterea 

capacităţii de efort fizic şi intelectual. De aceea, elevii care consumă 

alimente sărace în proteine prezintă un randament redus în activităţile de 

învăţare, la testele de tip stimul-reacţie, deci rezultate slabe la învăţătură. 

 

Prof. Cristina Oprea 

 

ASPECTE ALE APLICĂRII GRILELOR DE EVALUARE  

LA CLASELE a V-a ŞI a VIII-a 

 

Procesul de învăţământ vizează două aspecte foarte imporatante: pe 

de o parte predarea şi dobândirea de noi cunoştinţe, iar pe de altă parte 

evaluarea acestor noţiuni. În ceea ce priveşte sistemul de evaluare şi mai 

ales de notare, profesorul trebuie să dea dovadă de foarte multă 

obiectivitate, iar pentru ca aceasta să fie asigurată trebuie să se utilizeze 

anumite grile de evaluare care să elimine cât mai multe dintre eventualele 

probleme de interpretare. În plus, prin aceste grile de evaluare se vizează 

anumite obiective de referinţă care se dovedesc a fi stricte. Capacitatea de 

a înţelege şi de a observa anumite aspecte lexico-gramaticale ale unui 

mesaj ascultat sau citit este diferită de la un elev la altul şi, prin urmare, 

posibilitatea sa de a utiliza, de a manipula informaţiile care i-au parvenit 

este diferită şi trebuie apreciată ca atare. 
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Evaluarea elevilor de la disciplina limba şi literatura română are două 

aspecte-evaluarea orală şi evaluarea scrisă. Evaluarea orală se referă atât la 

capacitatea elevului de a recepta un mesaj oral, cât şi la capacitatea sa de a 

se exprima oral. Cea dintâi latură-receptarea mesajului oral-are ca 

principalele obiective de referinţă transformarea elevului  într-un individ 

capabil: 

-să înţeleagă semnificaţia generală a mesajului oral, observând 

progresia şi coerenţa ideilor exprimate; 

-să sesizeze semnificaţia îmbinării elementelor verbale cu cele 

nonverbale (gest, mimică) într-un text oral; 

-să observe adecvarea elementelor lexicale  utilizate la scopul 

mesajului ascultat; 

-să sesizeze particularităţile lexico-gramaticale ale unui mesaj 

ascultat; 

-să sesizeze momentul oportun de intrare sau de retragere din 

dialog; 

-să fie tolerant faţă de opiniile interlocutorilor şi să ia o atitudine 

critică faţă de argumentele ascultate. 

În funcţie de atingerea acestor obiective, elevul va fi evaluat şi notat 

corespunzător. Propun două situaţii pentru a exemplifica acest aspect: 

pentru a obţine nota 5 un elev trebuie să identifice minim două elemente 

ale unei situaţii de comunicare (emiţător, receptor, cod, canal, context). În 

cazul în care identifică corect toate elementele situaţiei de comunicare 

elevul va fi notat cu 7, iar dacă va fi capabil să identifice pe lângă acestea 

scopul şi semnificaţia  mesajului oral, va mai primi încă două puncte. Pentru 

a obţine nota maximă este nevoie ca un elev să analizeze sau să comenteze 

sumar elementele situţiei de comunicare, scopul şi semnificaţia mesajului 

oral. 
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Rezumarea parţial corectă a unor mesaje orale scurte îi va asigura de 

asemenea nota 5. Dacă acest lucru este corect în totalitate, elevul poate 

primi chiar nota 7. În cazul în care dimensiunea textului sau a monologului 

este medie, iar rezumarea lor este realizată corect, nota primită va fi 9. 

Pentru a obţine nota 10, elevul trebuie să fie capabil să rezume diferite 

mesaje orale accentuând principalele idei sau argumente folosite în text. 

Un alt aspect vizat de disciplina limba şi literatura română îl 

constituie exprimarea orală. Aceasta are ca principale obiective de referinţă 

formarea capacităţilor: 

-de a construi un discurs oral pe o temă dată; 

-de a utiliza diferite categorii lexicale într-un mesaj oral; 

-de a utiliza corect relaţiile sintactice în propriile texte orale; 

-de a îmbina corect elementele verbale şi nonverbale în cadrul 

mesajului oral; 

-de a capta şi de a menţine atenţia interlocutorului prin modul de a 

prezenta mesajul. 

Este important de reţinut că în evaluarea textului oral construit de 

elev se poate avea  în vedere aspectul analitic sau secvenţial ori aspectul 

sintetic. Astfel, pentru a obţine nota 5 elevul va trebui să formuleze o idee 

pornind de la o anumită temă sau să folosească sensul figurat şi sensul 

propriu al unui cuvânt în enunţurile orale ori să utilizeze parţial adecvat 

sensul unor sinonime, antonime, omonime sau cuvinte polisemantice într-

un text oral. De asemenea, recitarea cursivă a unui text liric sau lectura 

cursivă a unui text epic, liric sau dramatic îi poate asigura nota 5. Pentru 

aceleaşi sarcini nota 7 va fi acordată în măsura în care se va constata 

formularea unor idei pornind de la o temă data sau utilizarea corectă ori 

adecvată a sensului propriu şi a sensului figurat într-un scurt discurs oral 

prin raportarea la situaţia de comunicare. Tot nota 7 se va obţine pentru 
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utilizarea corectă ori adecvată a unor sinonime, antonime, omonime, 

cuvinte polisemantice într-un text oral scurt sau recitarea expresivă a unor 

texte lirice şi/sau interpretarea ori lectura unor texte epice sau dramatice. 

O lectură nu numai expresivă, ci şi personalizată a unor texte epice, 

lirice, dramatice, formularea adecvată şi nuanţată a anumitor idei, utilizarea  

adecvată a sensului propriu, secundar şi figurat, utilizarea sinonimelor, a 

antonimelor, a omonimelor, a cuvintelor polisemantice în diferite texte 

orale cu intenţionalitate expresivă permit acordarea notei 10. 

A doua latură a procesului de evaluare este reprezentată de 

verificarea scrisă. Aceasta vizează receptarea mesajului scris şi exprimarea 

scrisă. Prima componentă a acestui tip de evaluare şi anume receptarea 

mesajului scris are ca principale obiective de referinţă formarea 

capacităţilor: 

-de a dovedi înţelegerea unui text literar sau nonliterar pornind de la 

cerinţe date; 

-de a observa valoarea expresivă a categoriilor morfosintactice, a 

mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului  şi a categoriilor semantice 

studiate; 

-de a identifica valorile etice şi culturale într-un text,exprimându-şi 

impresiile şi preferinţele. 

Textul literar, fiind  de natură epică, lirică sau dramatică vizează 

probleme diferite. Astfel, în textul narativ, pentru a obţine nota 5, elevul va 

trebui să identifice diverse repere spaţiale sau temporale, să stabilească 

ideile principale, tema sau semnificaţia titlului, precum şi modalităţile 

principale de caracterizare a personajelor. Pentru nota 7 elevul trebuie să 

identifice ipostaza naratorului în text şi relaţia dintre personaje, să observe 

trăsăturile mai importante ale modurilor de expunere din text, să identifice 

trei momente ale subiectului din  text, mai multe teme ale dialogului dintre 

personaje, mai multe modalităţi de expunere sau diferite modalităţi de 
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expunere sau diferite modalităţi directe şi indirecte de caracterizare a 

personajului prin raportare la portretul fizic şi moral.   În vederea obţinerii 

unei note mai mari trebuie ca elevul să fie capabil să treacă de la realizarea 

unei banale identificări a trăsăturilor la comentarea, chiar şi sumară, a 

relaţiei dintre două personaje, a două trăsături ale modului de expunere, la 

identificarea tuturor momentelor subiectului, precum şi a specificului 

acestora. De asemenea, pentru a obţine nota 9, elevul trebuie să 

comenteze semnificaţia titlului unei opere prin raportare la textul dat. Nota 

10 presupune realizarea unei lucrări complexe, lipsite de lacune din punctul 

de vedere al informaţiei prezentate, cu numeroasele referiri critice, cu 

punctarea unor elemente de teorie literară necesare pentru un anumit an 

de studio şi exemplificarea tuturor acestor aspecte cu date din opera 

literară supusă analizei. 

Şi operele literare lirice se caracterizează prin prezenţa unor 

elemente specifice cum ar fi cele de prozodie-ritm, rima, măsură-, tipul 

strofei, prezenţa figurilor de stil, a imaginilor vizuale, auditive a ideilor 

poetice.  Identificarea noţiunilor elementare implică acordarea notei 

minime necesare promovării, iar pe măsură ce aceste noţiuni sunt 

identificate cu precizie şi sunt însoţite de analize sau de comentarii, 

calificativul acordat poate atinge chiar şi nota maximă. Un rol foarte 

important îl are şi exprimarea argumentată a propriei atitudini-de 

acceptare sau de respingere-faţă de textul dat. 

Anterior menţionam receptarea mesajului scris ca primă componentă 

a evaluării în scris. Acum supun atenţiei dumneavoastră cea de-a doua 

latură şi anume exprimarea scrisă. Aceasta se referă la redactarea unor 

texte cu destinaţie funcţională-telegrama, scrisoare, cerere, invitaţie, 

curriculum vitae, la rezumarea unui text, la carcterizarea unui personaj, la 

comentarea unor secvenţe din operele studiate, la motivarea apartenenţei 

unui text la o specie literară, la organizarea planului unei lucrări pe o temă 

dată. Ca principale obiective de referinţă identificăm crearea capacităţii de 

a identifica efectele expresive ale construcţiei lingvistice utilizate. În toate 
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aceste situaţii elevul trebuie să utilizeze corect cunoştinţele 

morfosintactice, semnele de punctuaţie şi ortografie, să redacteze un text 

în care să se realizeze expresivitatea cu ajutorul semnelor de punctuaţie. 

Toate constatările  făcute pe parcursul acestui referat au vizat în 

special cunoştinţele pe care trebuie să le aibă un elev în clasa a VIII-a, 

întrucât în acest moment el ar trebui să fi dobândit şi însuşit deja toate 

noţiunile studiate pe parcursul claselor a V-a, a VI-a, a VII-a. Criteriile de 

notare trebuie adaptate în funcţie de obiectivele propuse la fiecare lecţie şi 

la fiecare nivel sau clasă. 

Prof.Mihaela Rusu 

 

 

 

A WORLD OF Colours 

Our world is full of colours; wherever 

we look colours surround us and influence 

our life. What would television look like now if it weren’t for colours? What 

about computer games, clothes or food? We can’t even imagine it! 

The blue sky above us, the shades of green and blue of the waves, 

the rainbow, the flowers and birds, the delicious fruits in the trees, the 

magic sunsets, everything in nature is coloured. 

Thousands of years ago people in Egypt, China and India noticed 

what great influence colours have and started using colour therapy as a 

complementary way of healing the sick. 
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Red, in its most positive sense, is the colour for courage, strength 
and pioneering spirit. It is also the colour of anger, violence and brutality. 
Red is energising and excites the emotions, and can stimulate the appetite, 
that’s why it’s often used in restaurants. It can be used in any activity area 
but red needs careful choice of tone and depth as it can make a space look 
smaller and can be claustrophobic or oppressive. However, used well, red 
and its shades can make a space feel cosy. 

 

Orange is a good colour for us in many ways. It stimulates and 
energizes us, and is warming. It is an excellent colour for creativity. Orange 
is the colour of fun and sociability and can be used in any activity area 
where creativity is involved. 

 

 

 

Yellow is known as a "warm" colour and has a stimulating effect. It is 
the colour of the intellect and can be very helpful with study and where 
concentration is required. 
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Green is the colour of balance and harmony and can be helpful in 
times of stress. People who like green are generous, sympathetic, 
compassionate, practical and loving of children and animals. 

 

 

Blue relates to self expression: speech, communication, the ability to 
communicate our needs and requirements, spirit of truth and purpose. Blue 
is calming, relaxing and healing and can be used in any rooms except 
those used for physical activity or play. 

 

Violet relates to self knowledge and spiritual awareness. This colour 
is known as one of the "cool" colours. It has a very calming effect on us and 
is, therefore, very helpful for those people experiencing sleep difficulties or 
stress. Violet can be helpful for meditation and spiritual matters and it is 
widely used within religions across the world. 



23 

 

 

Whatever colour(s) we may prefer, wear or paint our house, a fact remains: 
colours make our existence more beautiful, happier and brighter and we 
should enjoy our colourful world every single day. 

 

 COLOUR IDIOMS 

RED 

 To see red (i.e.to react with uncontrollable rage) 

 Roll out the red carpet (i.e. greet a person with great respect) 

 A redneck (i.e.an ignorant or insensitive person) 

 To catch someone red-handed (i.e.to catch someone in the act of 

committing a crime, usually a theft) 

 To be shown the red card (i.e.to be fired from one’s job) 

Green 

 Green with envy over something(i.e. full of envy, very jealous) 

 To be green (i.e. inexperienced or immature) 

 Get the green light (i.e. receive permission to go ahead with a 

project) 
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 Green thumb /fingers (i.e.to have a special talent for gardening) 

 Grass is always greener on the other side (i.e. you always want 

what you don’t have) 

Blue 

 To appear out of the blue (i.e.to arrive unexpectedly, usually after 

a long absence) 

 To blue pencil something ( i.e.to censor something) 

 

 

 

 
Din cele mai vechi timpuri societatea a cunoscut, a valorizat şi 

s-a sprijinit în dezvoltarea ei pe oameni de excepţie. În orice societate 

resursa primordială rămâne omul şi inteligenţa sa pusă în valoare; în 

acest sens, selecţia şi instruirea copiilor  înzestraţi devine o datorie 

socială de care, noi, educatorii de azi trebuie să ne achităm prin 

educaţie, aceasta fiind funcţia de bază a învăţământului. 

Rezolvarea problemei instruirii copiilor supradotaţi implică 

aspecte de natură socială, pedagogică şi psihologică. 

În virtutea faptului că dreptul la educaţie nu poate fi contestat 

sau chiar discutat, trebuie spus că orice copil supradotat are dreptul 

la o instruire pe măsura posibilităţilor sale ridicate, iar inteligenţa lor 

ridicată reprezintă un anumit privilegiu. 

În general, se face o distincţie clară de către specialist între 

geniu, supradotat, creativ, talentat şi olimpic: 

Geniul este definit în termeni de creativitate şi performanţe 

excepţionale în orice domeniu al vieţii ştiinţifice sau artistice. 

Supradotatul este, în termen psihologic vorbind, peste nivelul 

celor de aceeaşi vârstă, având capacitatea de a avea performanţe 

deosebite. ”Supradotarea corespunde unui nivel al competenţei în 
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orice domeniu aptitudinal sau cel puţin într-unul şi care-l plasează pe 

individ printre primii 15-20% din cei de o vârstă cu el”.(Gagne,1993) 

Creativii sunt copiii care au un deosebit potenţial de a inventa, 

inova, crea în domeniul abstract, al ideilor sau cel concret al 

produselor materiale; aceştia sunt şi supradotaţi sau cu o inteligenţă 

superioară. 

Talentul este expresia unor aptitudini şi abilităţi deosebite 

manifestate în domeniul artistic, sportiv, social. Unii dintre copiii 

talentaţi pot fi şi supradotaţi intelectual. 

Ollimpicii sunt consideraţi elevi inteligenţi, cu talente academice 

la anumite discipline care sunt în mod necesar suprainformaţi prin 

supraînvăţare. 

Identificarea capacităţilor intelectuale înalte ale anumitor elevi 

reprezintă o parte importantă a procesului educativ în vederea 

dezvoltării identităţilor capabile de performanţe.(va continua) 

Prof. Andreea Matei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noţiunea de calitate a produselor şi problemele legate de realizarea 

acesteia i-au preocupat pe oameni cu mult timp în urmă. După unii autori, 
cuvântul “calitate” sau “qualitas” îşi are originea în latinescul “qualis” care 
are întelesul de fel de a fi. 
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Literatura de specialitate furnizează un număr considerabil de definiţii 
date conceptului de calitate. După unii specialişti, calitatea produselor este 

considerată satisfacerea unei necesităţi; gradul dsatisfacere a 
consumatorului; conformitatea cu caietele de sarcini; ansamblul mijloacelor 

pentru realizarea unui produs viabil; un cost mai mic pentru o utilizare 
dată. 

În activitatea practică, pentru definirea calităţii se utilizează o serie 

de termeni ca, de exemplu: 
-calitatea proiectată (calitatea concepţiei) reprezintă măsura în care 

produsul proiectat asigură satisfacerea cerinţelor beneficiarilor şi 
posibilitatea de folosire, la fabricaţia produsului respectiv, a unor procedee 

tehnologice rationale şi optime din punct de vedere economic; 
-calitatea fabricaţiei desemnează gradul de conformitate a produsului 

cu documentaţia tehnică. Acesta se realizează în producţie şi este 

determinată de procesul tehnologic, echipamentul de producţie, activitatea 
de urmărire şi control, manopera, etc. 

-calitatea livrată, reprezentând nivelul efectiv al calităţii produselor 
livrate de furnizor. 

Pe măsura dezvoltării producţiei industriale, pe măsura creşterii şi 

diversificării cererii de producţie, noţiunea de calitate a produsului a evoluat 
şi s-a diversificat, vorbindu-se despre: 

-“calitatea potenţială” , reprezentând calitatea produsului după 
proiectare, înainte de asimilarea lui în fabricaţie; 

-“caliatea parţială” , reprezentând raportul dintre calitatea obţinută şi 

cea cerută; 
-“calitatea realizată”, acea calitate rezultată în urma verificării la 

capătul liniei de producţie. 
-“calitatea asigurată” , calitatea care rezultă pe baza unui program 

unitar cuprinzând toate activităţile de control ale calităţii (prevenire, 

măsurare şi acţiune corectivă) 
-“calitatea totală” , în care se integrează gradul de utilitate, 

economicitate, estetică, etc. 
Calitatea reprezintă ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui 

produs sau serviciu care îi conferă acestuia proprietatea de a satisface 
nevoile exprimate sau implicite. 

Pentru succesul deplin al unei firme, aceasta trebuie să ofere produse 

sau servicii care: 
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1). Să satisfacă o necesitate, o utilitate sau un scop bine definit 
2). Să satisfacă aşteptările clientului 

3). Să se conformeze standardelor şi specificaţiilor 
4). Să se conformeze măsurilor legale şi altor cerinţe ale societăţii 

5). Să fie disponibile la un preţ competitiv 
6). Să fie furnizate la un cost care aduce profit 
 

Întregul profit al factorilor care afectează calitatea serviciilor şi 
produselor ( factori tehnici, administrativi şi umani ) trebuie orientat spre 

reducerea, eliminarea şi cel mai important, prevenirea deficienţelor de 
calitate. 

Pentru a obţine maximul de eficacitate şi pentru a satisface 
aşteptările cumpărătorului, este esenţial ca sistemul de conducere a calităţii 
să fie adecvat tipului activităţii şi produsului sau serviciului oferit. 

Un sistem de conducere a calităţii are două aspecte interdependente 
şi anume: 

1). Nevoile şi interesele companiei, respectiv atingerea şi menţinerea 
calităţii dorite la un cost optim 

2). Nevoile şi aşteptările cumpărătorului; pentru cumpărător există o 

nevoie de încredere în posibilitatea firmei de a furniza calitatea dorită. 
Calitatea produsului se realizează în procesul de producţie însă se 

constată în procesul de consumare a acestora. De aceea, se impune 
evidenţierea deosebirilor dintre calitatea producţiei şi calitatea produselor. 

Obţinerea unei calităţi satisfăcătoare implică parcurgerea ansamblului 

de activităţi din “spirala calităţii”, pornind de la prospectarea pieţei şi 
sfârşind cu activitatea de analiză, încercări, desfacere şi service. 

Spirala calităţii reprezintă un model conceptual al activităţilor 
interdependente care îşi exercită influenţa lor asupra calităţii unui produs 
sau servicii în întreaga desfăşurare a fazelor începând cu identificarea 

nevoilor până la evaluarea satisfacerii lor. 
Prelucrat de prof. Georgeta Vasopol 
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          Leonardo da Vinci - Annunciation 

Marile muzee ale lumii În versiune HD 

Cu siguranţă mulţi dintre noi am visat la vizitarea galeriilor marilor pictori 
din întreaga lume. Menţionez câţiva artişti de renume mondial: Botticelli, 
Caravaggio, Leonardo da Vinci, Rembrandt , van Gogh...  Sau de câte ori nu ne-am 
trezit visând la o plimbare pe culoarele celebrului palat Versailles…  Din păcate, 
datorită lipsei de timp ori costurilor nu am avut posibilitatea de a transforma visul 
nostru în realitate. Totuşi, cu un singur click putem vizita muzee celebre de acasă.  

Compania Google, la începuturile sale cunoscută doar pentru celebrul său 
motor de căutare care a atins în timp foarte scurt cele mai mari cote de piaţă, 
ajungând chiar leader pe piaţa motoarelor de căutare a lansat, la începutul anului, 
un proiect numit Google Art Project prin care oferă vizitatorilor virtuali 
posibilitatea de a vizualiza fotografii a peste 1000 de opere de artă a aproximativ 
400 de artişti, în peste 300 de camere cu galerii ale celor mai prestigioase muzee 
din lume. Aceste fotografii sunt în versiune HD (high dimension) şi pot fi văzute 
până în cele mai amănunţite detalii, din diverse unghiuri, mult mai bine decât cu 
ochiul liber în muzeu, unele dintre operele de artă dispunând de peste un miliard 
de pixeli, adică peste un gigapixel. Aplicaţia dispune de un motor de căutare care 
oferă sugestii cu privire la opere şi autori din muzeul respectiv, astfel încât 
trecerea de la o galerie la alta să se facă mai usor decât în spaţiul real. Mai mult 
de atât, utilizatorii Google au posibilitatea de a-şi crea propria lor colecţie cu 
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operele de artă preferate cu ajutorul opţiunii Create an ArtWork Collection şi de a 
o trimite prietenilor.  

Chiar dacă vizualizarea acestui proiect nu aduce extazul vizitării unui muzeu 
"live", el oferă imagini impresionante a căror calitate este mai bună decât a 
fotografiilor făcute de vizitatori cu camerele lor digitale. Compania Google a lucrat 
la acest proiect împreună cu marile muzee ale lumii timp de aproximativ zece luni. 
Pentru fotografierea fiecărei opere de arte la detaliul la care este prezentată pe 
site au fost necesare câteva ore. 

Printre muzeele participante la proiectul Google Art Project se enumeră:  
* Van Gogh Museum, Amsterdam - Olanda 
* Uffizi Gallery, Florenţa - Italia 
* National Gallery, Londra - Marea Britanie 
* Tate Britain, Londra - Marea Britanie 
* Palace of Versailles - Franţa 

Vă invit aşadar la un tur virtual 3D pe  http://www.googleartproject.com 

Prof. Lemnaru Alexandra 
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