
Cum s-a desfăşurat proiectul? 

Creativitate şi tradiţii 

Expoziţie de fotografie cu tema „Peisaje – toamna în inima mea” 

Clasa a IV-a B, prof. Trisi Alexandrina 

Vernisajul expoziţiei va avea loc in data de  

23.10.2015 

1368  

Este prima dată când elevii clasei 

a IV—a B au fost implicaţi în 

realizarea unui proiect atât de 

serios dar în egală măsură  

distractiv şi plin de valenţe 

educative, prioritare în 

dezvoltarea laturii estetice a 

personalităţii lor... Timp de două 

săptămâni au observat atent 

natura şi specificul anotimpului pe 

care il traversăm şi au utilizat 

tehnologia modernă de care dispun 

(aparate foto, camere video, 

telefoane, etc) pentru a colecta 

imagini reprezentative,  pe care 

apoi mi le-au trimis pe suport 

electronic pentru a putea ajunge in 

format final: fotografie. Am 

pregătit apoi împreună panoul 



suport pe care 

fotografiile lor au fost 

aşezate, totul implicând 

utilizarea de resurse 

importante de timp şi 

financiare dar şi 

demonstrarea existenţei 

unor abilităţi 

importante de viaţă. În 

ultimele două zile numai 

de asta au vorbit iar azi,  

la vernisaj,  şi- au 

prezentat cu multă 

plăcere şi pricepere 

rodul muncii lor în  faţa 

părinţilor şi micilor lor prieteni.  

 

Cum s-au distrat copiii?  

1500 

Activitatea i-a absorbit pe copii în 

întregime: au aşteptat să-şi vadă 

fotografiile şi fiecare şi le-a  aşezat 

pe cartonul  în format A4 ce 

trebuia apoi expus pe panou. Nu 

credeam să le placă atât de mult şi 

să lucreze cu atâta acurateţe : 

nimeni nu a murdărit nimic, nu a 

fost stricat nimic. Calitatea produsului  final- vorbeşte de la sine. Ei au lipit -folosind hârtie dublu 

adezivă şi frunzuliţele decorative, ba chiar au reuşit  să transporte singuri panoul de la etajul I al 

şcolii (unde avem sala de clasă) până la parter -unde a avut loc expoziţia.  



Care sunt 

rezultatele? 

1500 

Copiii au învăţat să-şi valorifice 

aptitudinile artistice şi tehnice în 

vederea realizării unui scop artistic, 

a materializării unei idei abstracte -

la început. E diferit să organizezi o 

expoziţie de fotografie- faţă de una de desene.  Au învăţat deasemeni să observe mai în profunzime 

şi în detaliu lumea în care 

trăiesc.  

Concluzia: Detaliile sunt atât de 

importante pentru intregirea 

imaginii pe care copiii o au la 

această vârstă despre lume şi 

viaţă. Copiii şi-au exprimat 

dorinţa ca această activitate să 

nu fie una singulară, urmând ca 

în viitor să realizeze  alte 

activităţi similare.  

 

 

 

 

 



  


