2. Дечији Оригами Камп у Бечеју
Друштво учитеља Бечеја са првим данима летњег распуста
организовало је 2. Дечији Оригами Камп у новоотвореним подрумским
просторијама Народне библиотеке у Бечеју.
Камп је организован од 18 – 29.06.2012. 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 – 15торо 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.
Ове године, на 2.ДОК-у полазници су могли да науче како се савија
жаба која скаче, одећа, чигра, чаша са лоптицом на убацивање, кућа, дрво,
правили су сеоско двориште и акваријум као групни рад и многе друге
фигуре. Са полазницима су радиле искусне учитељице у овој области Дренка
Вендер, Весна Вулета, Наташа Булин Вендер, Јелисавка Швоња, Зорица
Чешљевић, Милена Гмијовић и Вишња Милошевић, наставница српског
језика и књижевности.
С обзиром да се у Друштву учитеља Бечеја већ десет година негује ова
јапанска вештина, Камп је посетила представница јапанске амбасаде у
Београду, г-ђа Марја Бастајић, помоћница аташеа за културу г-дина
Оморија. Уважена гошћа је том прилико изразила дивљење за рад ДУБ-а и
несебичне напоре које ове учирељице улажу у ширење јапнске културе ван
Београда, додајући: „Посебно ми је задовољство што радите на
инклузивности, а то је оно што амбасада Јапана и што Јапан подржава и
цени. Велико ми је задовољство што могу да будем са вама и желим вам да
наставите овакве иницијативе јер и ми у амбасади желимо да се
децентрализује та културна промоција и због тога нам је ваш рад посебно
драгоцен“. У част гошће из амбасаде, као и представника локалне самоуправе
и родитеља деце учесника Кампа уприличена је изложба оригами радова под
називом „Наших првих десет година“.
Рад Кампа помогло је и љубазно особље библиотеке Ирена Тол и
Магдолна Радојевић.
На крају Кампа учесницима и спонзорима су подељене захвалнице и
оригами ждрал, као симбол среће уз жељу да се видимо и следеће године на
3. Дечијем Оригами Кампу.
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