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2 ateliere cu durata de 2h 

Beneficiari: copii 10-13 ani 

Grup între: 8-15 copii 

Desfășurare: online sau la clasa 

Materiale necesare atelier 1: Un aparat cu care să facă  fotografii, ideal alt echipament decât cel de 

pe care intră online în atelier 

Material suport pentru profesor: Ghid de fotografie 

Materiale necesare atelier 2: Coli albe și un instrument de scris 

 

 

ATELIER 1 – Motivație, subiecte și tehnică în fotografie 

Obiectiv atelier 

Identificarea unor subiecte fotografice care pot reda o anumită temă și criterii pentru a le transforma 

în fotografii reușite. 

 

Rezultate 

• prezentarea fiecărui copil participant prin intermediul preferințelor sale vizuale 

• completarea de către toți copiii a unor noi foloase pe care le aduce fotografia 

• realizarea unei liste personale de lucruri important a fi fotografiate pentru a fi păstrate vizual 

și duse în viitor 

• realizarea unei hărți colective a prezentului, deocamdată în cuvinte 

• prezentarea unor criterii pentru a realiza fotografii reușite 

 

Structura atelier 

Atelierul este împărțit în 3 secțiuni: 

1. introducere în domeniul fotografiei prin discutarea motivației de a fotografia și a foloaselor 

fotografiei 

2. identificarea subiectelor fotografice care duc la crearea unei hărți vizuale a prezentului, 

personală și apoi colectivă 

3. criterii pentru a obține fotografii reusite 
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1. Introducere în domeniul fotografiei 
 

Discutie liberă despre ce fotografii fac copiii, ce le place si ce nu. Este totodată și un mod de a se 

prezenta fiecare, prin preferințele sale vizuale, discuția fiind ghidată către exprimarea vizuală, nu 

strict despre fotografie. 

Se abordează o nouă direcție, despre foloasele pe care le aduce fotografia. Se prezintă o serie de idei 

prin fotografii reprezentative (în ghid foto sau se pot alege oricare altele de către profesor) care se 

dezbat cu copiii: 

- Păstrezi amintiri 

- Te antrenezi și obții o bună coordonare minte-ochi-mână 

- E un act de creație - ești creator. 

- Fotografia te ajută să atragi atenția 

- Fotografia te lasă să dai frâu liber imaginației, să te joci 

- Fotografia dezvoltă simțul estetic 

- Fotografia te învață să fii atent la detalii și să le potrivești cât mai bine 

- Fotografia te ajută să te descoperi, să aflii ce ți se potrivește cel mai bine 

- Fotografia te ajută să călătorești. Ajungi în locuri nebănuite, în momente neașteptate 

- Fotografia te ajută să descoperi natura 

- Fotografia este o meserie, te ajută să câștigi bani 

Se completează un nou slide cu alte idei pe care le au aceștia vizavi de utilitatea acestui domeniu. 

 

2. Identificarea subiectelor fotografice care duc la crearea unei hărți 

vizuale a prezentului, personală și apoi colectivă 
 

Pornind de la atelierul de patrimoniu și definirea printr-un cuvânt – important -  a tuturor lucrurilor 

despre care definesc un lucru ce poate fi încadrat ca obiect de patrimoniu, copiii vor stabili ce este 

important pentru ei astăzi, ce definește lumea fiecăruia și a lor în general.  

Copiii vor lucra în perechi și se creează “camere” în Zoom pentru fiecare grupă. Exercițiul constă în a 

discuta despre ce fotografii ar face pentru a le trimite în viitor (peste 50-100 de ani) și de ce sunt 

importante lucrurile alese. Ce este important să păstreze, în imagini, din lumea lor de acum? Fiecare 

copil prezintă apoi lista cu fotografiile pe care partenerul de discuție le-ar face. Profesorul le notează 

în direct pe un slide, pe măsură ce sunt expuse și apoi le citește pe toate, discutandu-le în grup. Se 

observă idei care se regăsesc la mai mulți copii, idei particulare, etc.  

Profesorul le spune copiilor tema-provocare pentru următorul atelier: să realizeze sau să găsească 

fotografii care au ca subiect lista făcută, pentru transforma harta prezentului din cuvinte în imagini. 

Tema este definită complet în ghid. 
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3. Criterii pentru a obține fotografii reușite 
 

Li se prezintă apoi copiilor câteva criterii pentru a face fotografii reușite. Atenția este pe primul loc, 

urmată de timpul acordat unei fotografii (nu la repezeală). De accentuat faptul că toți copiii fac 

fotografii (ca și desene, picturi) foarte frumoase. 

Câteva reguli pentru fotografii reușite – prezentare și discuție pe baza fotografiilor-exemplu din ghid. 

- Cum îți alegi un subiect și cum îl pui în valoare cel mai bine 

Exercițiu în timpul atelierului: copiii fotografiază un obiect din jurul lor, din lista lor de imagini 

pentru viitor. Încearcă să-l pună în valoare cât mai bine. Discutăm apoi fotografiile făcute. 

- Poziționarea față de subiect - discuție pe fotografii exemplu: 

o unghiul sau perspectiva din care fotografiezi: de sus ân jos (dispar liniile de 

perspectivă), de jos în sus, din lateral (perspectiva accentuată), din față, de la firul 

ierbii, 

o distanța ideală față de subiect, în funcție de ce vrei să arăți: peisajul (cadru larg), 

acțiunea (plan general), personaje (plan întreg), personaje și emoții (plan american), 

portret (plan mediu, gros plan), detalii (plan detaliu), macro și super macro 

o poziționarea subiectului în cadru: central, în treimea de aur, aproape de margini, în 

afara acestor puncte puternice vizual 

 

ATELIER 2 - Harta prezentului 

 

Obiectiv atelier 

Ce înseamnă contemporan: de la arta contemporană la subiecte din zona de interes pentru copii și 

închegarea hărții vizuale a prezentului 

 

Rezultate 

• Analizarea unei lucrări de artă vizuală 

• Înțelegerea noțiunii de artă contemporană 

• Analizarea imaginilor aduse de copii și formarea hărții prezentului 

• Alegerea celor mai bune variante de redare a acestei hărți 

 

Structura atelier 

Atelierul este împărțit în 2 secțiuni: 
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1. Fotografia ca artă contemporană – ce este și cum ne apropiem de arta contemporană prin 

analizarea unei fotografii de autor și privirea ei în contextul unei serii de lucrări ale aceluiaș 

autor 

2. Realizarea hărții vizuale a prezentului copiilor prin discutarea fotografiilor aduse de aceștia și 

găsirea unor modalități de a le pune cel mai bine în valoare 

 

1. Fotografia ca artă contemporană 
 

Prima parte se dedică unui exercitiu de analiză a fotografiei Rhein II de Andreas Gursky. (profesorul 

poate alege să dea ca exemplu un alt autor cu o fotografie reprezentativă și o scurtă selecție de 

lucrări). 

La început fotografia este prezentată fără să li se dea nici un detaliu despre ea, pentru a fi observată 

fără nici un fel de preconcepție sau indiciu. Observația lor este ghidată printr-o serie de idei pe care 

profesorul le spune rugând copiii doar să privească fără a răspunde, intrând cât mai profund în 

contact cu lucrarea vizuală. Ei sunt rugați apoi să noteze pe o foaie de hărtie, pe 2 coloane: 

- Ce le-a placut sau nu la lucrare si de ce – sub orice forma: text, desen, schema, orice e 

reprezentativ pentru relatia voastra cu lucrarea 

- Ce intrebari au legat de lucrare dupa acest timp petrecut impreuna? 

 

Scurt ghid de abordare a unei fotografii neobișnuite: 

• În primul rând ceva trebuie să-ți atragă atenția, să te neliniștească (dacă e doar frumoasă 

și atât probabil că o vei uita la fel de repede pe cât de ușor te-a entuziasmat) 

• Apoi ia-ți timp suficient sa intri în legătură cu fotografia. Stai. Uită-te doar. 

• Intră în interiorul fotografiei cu puterea imaginației. 

• Toate simțurile trebuie să intre în acțiune: cum se simte, cum miroase, ce se aude, ce se 

vede (dincolo de ce se vede) 

• Lasă libere emoțiile... 

• Lasă libere întrebările... 

• Ce îți place – ce nu-ți place? De ce? 

• Ai vreo curiozitate legată de autor? De timpul în care a fost creată? De dimensiunile reale 

(presupunem că te uiți pe internet) 

• Ce păreri au ceilalți? 

• Ce a mai făcut acest autor? Vezi ceva comun în lucrările lui? Observi un stil propriu? 

Oservi cum a găsit o idee și a tot lucrat în jurul ei? Caută mai multe informații pe internet. 

Copiii își citesc părerile notate. Li se dezvăluie autorul, titlul fotografiei și faptul că este cea mai 

scumpă fotografie vândută vreodată. Este încadrată totodată ca fiind o opera de arta contemporana 

și se continuă discuția pe marginea ei din această perspectivă. Se pune accent pe faptul că arta 

contemporană este liberă, se adresează atât simțurilor cât și intelectului, permite mai multe 
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interpretări. De cele mai multe ori este necesară citirea “etichetei” pentru a descifra intenția 

autorului, chiar dacă aceasta diferă de cheia în care o citește privitorul.  

 

Se discută despre ce fel de lucrări pot fi încadrate sau recunoscute ca artă contemporană. 

Cum este Rhein II o lucrare reprezentativă pentru timpul său, cel în care a fost creată? 

 

2. Realizarea hărții vizuale a prezentului 
 

Se discută în grup, pe rând, imaginile aduse de fiecare copil pentru a compune harta prezentului. Se 

recapitulează pe scurt criteriile din ghid pentru fotografii reușite și se observă dacă și în ce fel au fost 

aplicate. Se face o selecție a fotografiilor finale (dacă este nevoie) și se discută felul în care poate fi 

prezentată această hartă. Li se lasă copiilor libertatea de a alege fie un colaj, sau fotografii indifiduale 

sub forma unei expoziții sau un montaj video, etc. 

Dacă atelierul face parte dintr-un proiect mai mare, cum este ROCultural, finalizat cu un eveniment 

final, harta prezentului (sub diferitele ei forme) poate fi pregătită pentru a fi prezentată la acest 

eveniment. 
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Pentru suport în implementare și consultanță nu ezitați să ne contactați. 
 

Vă mulțumim! 
 

 


