ECOECO-FOTOGRAFIA

„Eco fotografia” este un proiect de incurajare a observarii mediului inconjurator si de reliefare a valentelor
pozitive ale acestuia, prin imagini. Cele mai reusite fotografii vor fi prezentate permanent in ALBUMUL FOTO al
proiectului ECO SCOALA, derulat in cadrul scolii, urmand ca in anul urmator sa participam la concursul national „ECO
FOTOGRAFIA ANULUI”, organizat de Centrul Carpato Danubian de Geoecologie si Editura Decesfera. Imaginile
participante in cadrul proiectului vor fi prezentate tuturor celor interesati pe site-ul scolii si vor face obiectul unor viitoare
proiecte.
Beneficiile acestui proiect sunt:
Pentru ELEVI
1. se implicǎ într-un concurs naŃional de încurajare a observării mediului înconjurător şi de reliefare a valenŃelor
pozitive ale acestuia, prin imagini;
2. învaŃă să cunoască problemele mediului în care trăiesc;
3. devin conştienŃi de valenŃele pozitive ale mediului înconjurător
4. îşi dezvoltă abilităŃile, deprinderile şi cunoştintele în diverse domenii (Geografie, ProtecŃia mediului, Tehnicǎ
fotograficǎ);
5. îşi pun întrebǎri asupra problemelor de mediu, se gândesc la posibile soluŃii;
6. surprind în fotografiile pe care le realizeazǎ diverse aspecte ale mediului;
7. contribuie la formarea propriei personalităŃi, prin surprinderea aspectelor pozitive de mediu;
8. devin conştienŃi de necesitatea împlicării în problemele mediului;
9. devin mai atenŃi şi mai preocupaŃi de problemele mediului înconjurător;
10. fac legatura între problemele locale, naŃinale şi globale;
11. îşi dezvoltă creativitatea, spiritul critic prin intermediul instantaneelor surprinse;
12. primesc diplome, iar în funcŃie de nivelul de implicare, premii şi recunoaştere naŃionalǎ.
Pentru CADRELE DIDACTICE
1. se remarcă într-un program naŃional care se regăseşte în Calendarul ActivităŃilor Educative al Ministerului
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
2. contribuie la educaŃia elevilor în spiritul respectului faŃǎ de mediu;
3. îi determinǎ pe copii şi tineri sǎ ia atitudine şi sǎ surprindǎ în fotografii diverse aspecte ale mediului în care
trǎiesc;
4. înŃeleg mai bine problemele de mediu şi impactul lor asupra comunităŃii din care provin;
Pentru UNITATEA SCOLARA
1. se remarcă într-un proiect naŃional de educaŃie pentru mediu care se regăseşte în Calendarul ActivităŃilor
Educative al Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
2. se implică mai mult în problemele de mediu, îmbunătăŃind mediul şcolar cu ajutorul elevilor;
3. îşi îmbunătăŃeşte imaginea în rândul comunităŃii prin organizarea de expoziŃii cu fotografiile surprinse de elevi;
4. îşi creează propria identitate în formarea educaŃiei ecologice a copiilor/tinerilor;
5. prin activităŃile de proiect, va promova valorile şcolii;
6. oferă elevilor posibilitatea de a îmbina noŃiunile teoretice cu o diversitate de aplicaŃii practice formale şi
nonformale;
In acest an se va realiza ALBUMUL FOTO al proiectului si in limita posibilitatilor, o expozitie concurs a celor mai
reusite fotografii. Acestea vor fi selectate de un juriu alcatuit din reprezentanti ai AJM, cadre didactice, fotografi
profesionisti si jurnalisti.

