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Leonardo da Vinci – personalitate a Renaşterii care ştia foarte mult, al cărui domeniu 

de interes era foarte larg şi foarte adânc, a cărui atracţie pentru cercetare era 

inepuizabilă; A fost pictor, sculptor, inginer, arhitect şi savant, dar  și înaintaş de 

seamă în astronomia modernă, în geometrie şi mai ales în mecanică 

 

Proiectului educativ ”Leonardo da Vinci – the Renaissance Man” („Leonardo 

da Vinci – geniu al Renaşterii”) a oferit elevilor din clasele a V-a,         a VI-a şi 

invitaţilor lor – elevi din clasa a IV-a de la Şcoala cu clasele I–VIII „Nicolae 

Bălcescu” o incursiune fascinantă în viaţa lui Leonardo da Vinci – artist, om de ştiinţă 

şi inventator. La eveniment au participat domnul director al liceului, prof. dr.       

Ioan-Vasile Micu, doamna dir. adjunct prof. Rodica Juncu, diriginţii claselor a V-a şi 

a VI-a, alte cadre didactice din şcoală.  

Pentru început elevii din clasa a VI-a, îndrumaţi de prof. dr. Carmen Chira,    

le-au oferit celor prezenţi informaţii despre viaţa şi cele mai valoroase creaţii artistice 

şi ştiinţifice ale lui Leonardo da Vinci. Prezentarea în limba engleză armonizată cu 

imagini reprezentative a fost centrată pe faptul că Leonardo avea dorinţa ambiţioasă 

de a nu lăsa să-i scape nimic din cele ce se petrec în universul accesibil omului, iar 

întrepătrunderea atitudinii ştiinţifice cu cea artistică este rezultatul concepţiei care s-a 

maturizat de-a lungul anilor, despre rolul pe care trebuie să-l aibă arta, culme a 

activităţii spirituale creatoare, în cunoaşterea lumii şi înţelegerii sufletului omenesc. 

Marea temă a studiilor sale este saper vedere (a şti să vezi). De aici decurge natural 

faptul că şi-a folosit creativitatea şi inventivitatea în domeniile care foloseau în special 

reprezentarea grafică – pictura, sculptura, arhitectura, ingineria –  lăsând posterităţii 

numeroase schiţe şi desene. 

În expunerile lor, elevii au făcut referiri la picturile Mona Lisa, Cina cea de 

taină, Omul Vitruvian (care prezintă proporţiile anatomice ideale ale corpului uman), 

precum şi la desenele şi schiţele care sunt în majoritate studii botanice şi anatomice. 

Genialitatea lui Leonardo da Vinci a fost evidenţiată utilizând o paletă foarte bogată 

de ilustraţii prezentând obiecte uzuale: diverse unelte, cricul, compasuri, bicicleta, 



instrumente muzicale, papuci, dar şi maşinării care au deschis noi orizonturi în 

domenii cheie precum mecanică, hidraulică, zborul şi arta războiului: paraşuta, 

diferite aparate de zbor, submarinul, costumul de scafandru, hărţi, scara rulantă, 

fortificaţii militare, baraje hidrotehnice, indiguiri şi asanări de terenuri, maşini cu abur 

şi de ţesut, arme (tunuri, tancuri, catapulte, arbalete uriaşe) etc. Expunerea invenţiilor 

lui Leonardo da Vinci în cadrul unui muzeul mobil şi interactiv a ilustrat faptul că 

desenele şi schiţele materializate şi puse în practică funcţionează şi că mulţi dintre cei 

care au inventat diferite instrumente şi maşinării au pornit de la moştenirea lăsată de 

Leonardo. Prima parte a activităţii s-a încheiat, aşadar, prin evidenţierea faptului că 

după cum însuşi Leonardo da Vinci a scris în însemnările sale, „Io continuerò” (Voi 

dăinui), invenţiile şi operele care poartă semnătura sa vor rămâne celebre de-a lungul 

timpului, iar modul de gândire şi descoperirile sale continuă să uimească şi în prezent, 

după mai bine de 500 de ani. 

A doua parte a proiectului a fost de natură practică şi s-a bucurat de o largă 

participare. Activităţile s-au desfăşurat pe două secţiuni – limba engleză (coordonator 

prof. dr. Carmen Chira) şi matematică (coordonator prof. Mihaela Băguţ) şi s-au 

concentrat în jurul materialelor prezentate în prima parte a proiectului. Elevii au 

îndeplinit cu mult entuziasm sarcinile primite dând dovadă de simţ estetic, atenţie şi 

perspicacite. Concursurile au încununat reuşita proiectului şi au avut ca scop 

recunoaşterea aspectelor esenţiale ale universului de creaţie da Vincian. Celor mai 

bune echipaje de elevi – câştigătorii – a u fost recompesaţi cu aplauze şi cu premii.         

                                              

                                            Coordonator de proiect – prof. dr. Carmen CHIRA 
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