
Ученичка колонија старих заната
Да наша деца хоће да везу и да уче тра-
диционалне вештине, показала је и
прва Ученичка колонија старих зана-
та којаје организованаурезиденцији
амбасадора Канаде Џајлза Нормана,
где се окупило више од 30 основаца и
средњошколаца из Ср-
бије. ТЗаци су предста-
вили умеће у изради
рукотворина техника-
ма пустовања, ткања и
веза. Циљ манифеста-
ције је едукација де-
це јер се на тај начин
негује традиција и чу-
ва наше културно на-
слеђе.

У раду колоније уче-
ствовали су учени-
ци из Оџака, Земуна,
Инђије, Сремске Ми-
тровице, Књажевца и
Беле Паланке. Мани-
фестацију је органи-
зовало Удружење „Ет-
но-мрежа” уз подршку
владиног Координа-
ционог тела за родну
равноправност, Министарства про-
свете и амбасаде Канаде, а у оквиру
програма „Едукацијом деце до очу-
вања традиције”.

- Ученичка колонија прилика је да
се ђаци из основних и средњих школа
из различитих крајева Србије окупе на
једном месту, да упознају своје вршња-

ке из међународних школа у Београ-
ду и усвоје нова знања у раду са мен-
торима из „Етно-мреже”. Преношење
знања на децу и младе предуслов је за
очување наслеђа и културног иденти-
тета - поручила је ВиолетаЈовановић,

председница „Етно-мреже” и извршна
директорка НАЛЕД-а.

Колонију су на иницијативу дипло-

матске заједнице посетиле и групе
ученика међународних школа у Бе-
ограду који су од својих вршњака из
унутрашњости учили вештине веза,
ткања и пустовања.

- Нове генерације својим ствара-
лаштвом показују велико интересо-
вање и елан за старе технике. Зато је
важно да ученичке колоније поста-
ну пракса јер су драгоцене за развој
креативног и омладинског преду-

зетништва. Амбаса-
да Канаде наставиће
да подржава овакве
манифестације, ко-
је такође имају по-
дршку локалних за-
једница и занатских
удружења окупље-
них у „Етно-мрежи”

- изјавила је Валери
Лејн, супруга амба-
садора Нормана, ко-
ји су заједно дома-
ћини и дипломатски
покровитељи овог
догађаја.

На Ученичкој ко-
лонији додељена су

и признања за нај-
боље радове. У кате-
горији од првог до
четвртог разреда пр-

во место освојила је основна школа
„Вук Караџић” из Књажевца, у кате-
горији шестог до осмог разреда ОШ

Јован Јовановић Змај” из Срем-
ске Митровице, док је у категорији
средњих школа најбоља била Сред-
ња школа „Др Тјорђе Натошевић” из
Инђије. А. К.

Ученици показали вештине израде ручних радова
у резиденцији амбасадора Канаде Џајлза Нормана
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