Представљене радионице Фонда за талентовану децу Врачара
У суботу, 22. септембра 2007. године у Галерији Народног универзитета "Божидар Аџија" Фонд за
талентовану децу Врачара представиo је родитељима и деци Врачара планове и програме рада
са талентованом децом.
Основан у октобру 2006. године, Фонд за талентовану децу Врачара засновао је успешну
сарадњу са свих шест врачарских основних школа, које су значајно помогле у откривању деце
талентоване за различите области стваралаштва. Активности Фонда се одвијају кроз радионице
за глуму, цртање и сликање, за математику и за креативно писање. У овогодишњем циклусу
отворене су четири радионице:
1.
Радионица за глуму – водитељ позната млада глумица Вања Ејдус
2.
Радионица за цртање и сликање – водитељ проф. Мирољуб Мишковић, чији су ученици
добитници многобројних признања и на међународним изложбама
3.
Радионица за математику – водитељ професор Бора Пешић, ментор Београдског центра
за таленте и проф.Петар Огризовић, сарадник у програму Летњих кампова Министарства
просвете и спорта РС
4.
Радионица за креативно писање – водитељ проф. Светлана Јанковић, наставник са
дугогодишњим искуством у раду са децом , учесник многобројних семинара Министарства за
образовање и проф. Биљана Лазаревска
Представљање програма обележено је уз присуство заменика градског секретара за
образовање Весне Мировић Пјевач, председника општине Врачар Бранимира Кузмановића и
чланова Општинског већа, наставника школа, родитеља и талентоване деце Врачара.
НВО "Радост школе" поклонила је ученицима свеске за похађање радионица.
"Поштујући личност детета и слободу стваралаштва, програми радионица бесплатни су за
полазнике, усмерени ка развоју интелектуалних и стваралачких потенцијала наше деце и
усклађени са њиховим развојним могућностима и образовним нивоом. Ми желимо да нашој
деци отварамо креативне радионице, а не кладионице" - рекла је Верица Бранчић, председница
Фонда за талентовану децу Врачара.
"Улагање у знање је стратешки циљ општине Врачар, јер је за генерације 21.века знање
покретачка сила и једини предуслов вашег доброг живота", рекао је Бранимир Кузмановић,
председник општине Врачар, обраћајући се талентованој деци Врачара.
Видео материјал може се преузети на сајту www.infobiro.tv
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