1.

Дечији Оригами Камп у Бечеју

Друштво учитеља Бечеја било је активно и за време летњег
распуста. Ослушкујући потребе деце из нашег места, неколицина
учитељица на челу са Миленом Гмијовић, председницом ДУБ-а
дошла је на идеју да на креативан и забаван, а веома поуларан начин
организује деци основношколског узраста део летњег распуста.
С обзиром да се група учитељица бечејских основних школа већ
непуних десет година бавi оригами техником, прве две недеље летњег
распуста у просторијама Градске библиотеке организовале су
десетодневни 1. Дечији оригами камп – 1. ДОК.
Камп је организован сваког дана две недеље од понедељка до
петка у времену од 9.00 – 12.00 сати. Групе су се смењивале на сваких
сат времена, јер се ова техника не може радити са већом групом деце.
У свакој групи пријавило се од 10 – 15-торо деце различитих узраста.
Деци су се често пркључивали и одрасли, јер се оригами техником
могу бавити сви од 7 до 77... година. Кроз камп је прошло око 50 - торо
деце, различитих узраста. Најмлађи члан је имао 4 године. Једнога
дана прикључила нам се и четворочлана породица из Новог Сада која
је за камп сазнала из средстава јавног информисања. То нас је посебно
обрадовало.
У кампу су полазници могли да науче како се савијају морски
становници, жабица, лептир, обележивачи за књигу, чаша, кловн –
држач за оловке или поруке, брод, капа, самурајски шешир и многе
друге фигуре. са полазницима су радиле искусне учитељице у овој
области Дренка Вендер, Весна Вулета, Драгана Бановић, Јелисавка
Швоња, као и Вишња Милошевић, наставница српског језика и
књижевности.
Последњег дана кампа, организована је изложба радова у
просторијама библиотеке уз помоћ Ирене Тол и Магдолне Радојевић,
радница библиотеке. Изложбу су посетили родитељи деце, учесника
кампа, колеге из школа, а све су пропратили представници медија у
локалу.
За време кампа учесница Катарина Вишковић и учитељица
Милена, гостовале су на локалном радију, где су промовислае рад
кампа и оригами технику. Након тога уследило је и снимање
получасовне емисије о оригами техници на локалној телевизији.
На крају кампа учесницима и спонзорима су подељене
захвалнице и оригами ждрал, као симбол среће уз жељу да се видимо
и следеће године на 2. Дечијем Оригами Кампу.
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