CATEGORIA CREATIVITATE ȘI TRADIȚII EXPOZIȚII INTERNE

De ce expoziții interne?
Arta ne ajută să ne relaxăm şi să ne găsim echilibrul. Încearcă să cauţi o cale pentru a împărtăşi cu
ceilalţi creaţiile artistice pe care le dezvolţi.
Fii creativ dar şi vizibil. Implicarea ta în activităţi creative este o altă modalitate de relaxare. Unora le
place să scrie poezii, altora le place să picteze, să cânte, să construiască diverse lucruri, Află ce îi
pasionează pe elevii din şcoala ta şi organizează o expozitie cu creaţiile acestora.
Care sunt pașii organizării acestui eveniment?
1.

Găsește o idee – pentru un eveniment reușit, cu impact cât mai mare, se recomandă găsirea
unui concept al evenimentului. Gândește-te la idea generală din spatele campaniei (să
promovăm creativitatea, să dezvoltăm spiritul artistic, să explorăm lumea artei și la un nume
pentru eveniment (Săptămâna creativității, Galeria piticilor, Galeria artei).

2.

Cui mă adresez? Nu uita ca este vorba de o competiție pentru elevi, nu pentru adevărați
artiști Explică-le regulile despre cum pot crea opere de artă, decide clar ce creații pot
aduce: fotografie, pictură desen, grafică, sculptură etc. Nu uita să le dai sfaturi și încearcă să
le alimentezi pasiunea pentru artă.

3.

Când? Alege o dată pentru expoziție care să nu coincide cu o perioadă aglomerată pentru
elevi (teze, olimpiade școlare etc).

4.

Promovarea - prezintă evenimentul fiecărei clase, creează un poster sau un flyer cât atrăgător
și pe gustul tinerilor, folosește-te chiar de online (Facebook, site-ul școlii etc). Invită o serie de
oameni din școala și comunitatea ta pentru a se bucura de expoziție.

5.

Perioada de înscriere - alocă o perioadă suficient de mare pentru înscrieri și strângerea
opereleor de artă de la micile genii.

6.

E totul gata? Verifică cu atenție dacă fiecare detaliu e pregătit pentru o desfășurare corectă a
expoziției

7.

Discută cu părinții elevilor/ copiilor înscriși la activitate și obține în scris acordul de
participare și de utilizare a imaginii din partea acestora. Nu uita să faci fotografii și
filmulețe. Acestea sunt dovada realizării acțiunii și urmează să le urci pe platforma
olimpiadelek.ro. Aceste documente sunt obligatorii pentru validarea unei activități.

8.

Nu există competiție fără premii - dacă totul e pregătit, singurul lucru de care trebuie să ai
grijă acum este premierea corespunzătoare a participanților. Medalii, trofee, diplome sau
orice fel de cadou, câștigătorii o să fie încântați. Poți specifica premiul cel mare chiar la
promovare pentru un impact mai mare asupra elevilor.

SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII
Găsește un concept pentru expoziție
Alege o locație bună pentru a ține expoziția
Fă un calendar al implementării – de la găsirea micilor artiști până la desfășurarea
expoziției
Semnează acordurile de participare și de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinți
Promovează competiția pentru a atrage cât mai mulți participanți (expozanți și
privitori)
Premiază cea mai bună creație artistică
RESURSELE NECESARE
Exponate pentru galeria de artă
Public care să admire creațiile
Echipamentele necesare pentru invenții: paspartout/ suport, foam, laptop, proiector etc
Sală de expoziție
Critici de artă
Printează câteva diplome şi astfel premiază efortul celui mai bun artist
Un număr minim de 10 expozanți pentru a anima spațiul expozițional

SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII
Alege unul dintre domeniile în care elevii au expertiză
Găsește un concept care să descrie acest eveniment
Alege o locație bună pentru a da frâu liber invențiilor
Formează o echipă care să te ajute la promovarea evenimentului
Promovează acțiunea în școala/ grădinița / comunitatea ta
Caută alți oameni talentați din școală care pot să fie parte din program
Află de ce materiale au nevoie mici inventatori pentru a crea o machetă. Găsești o listă
orientativă la resurse necesare.
Semnează acordurile de participare și de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinți
RESURSELE NECESARE
Sală
Echipamentele necesare pentru invenții: carton, lipici, pixuri, creioane, hârtie de flipchart,
coli de hârtie diverse culori, foam, polistiren expandat, laptop, proiector etc
Profesori
Inventatori locali
Printează câteva diplome ca premii pentru micii inventatori

