
Komaj čakamo, da začnemo z medgeneracijskim prenosom znanj
tradicionalnih spretnosti na mlade!

Oblikovanih je bilo dvanajst tečajev, ki temeljijo na tradicionalnih veščinah. Izvajali jih bodo
lokalni rokodelci, ki bodo imeli priložnost pokazati svoje delo, zbuditi zanimanje med mladimi
in s pomočjo oblikovanih tečajev, delavnic in video posnetkov prenesti svoje znanje
na mlajše generacije.

S tem ko je izbruhnila pandemija koronavirusa se je spremenil tudi način družbene interakcije,

pravzaprav bi lahko rekli, da jo je z namenom preprečevanja širjenja virusa nadomestila

socialna distanca. Prav kvalitetna in aktivna komunikacija pa je ključna za našo ekipo, zato

smo namesto drugega partnerskega srečanja v Srbiji, izpeljali tri video konference in z njimi

nadomestili partnersko srečanje. Po večmesečnemu intenzivnemu delu s ponosom oznanjamo,

da so tečaji za medgeneracijski prenos znanj o tradicionalnih spretnostih pripravljeni, da jih

izvedemo in prenesemo znanje na mlade v lokalnih okoljih v Litvi, Srbiji, Sloveniji, Romuniji in

Walesu.
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OHRANJANJEM TRADICIONALNIH SPRETNOSTI?



Če želite sodelovati pri projektu nam prosim pišite na:

INFO@CRAFTYOUROWNBUSINESS.COM

TRADICIONALNE OBRTI

ZA VEČ  INFORMACIJ :

INFO@CRAFTYOUROWNBUSINESS.COM

V Litvi se bodo mladi učili tradicionalnih tehnik tkanja, zeliščarstva in rezbarjenja. 20 –

urni tečaj usposabljanj bo trajal 5 dni in bo vključeval veliko različnih dejavnosti tako v

teoriji, kot tudi na terenu. Tečaj bo omogočil mladim, da se naučijo rokodelskih veščin,

vključno s teoretičnimi pojmi, predvsem pa s praktičnimi aktivnostmi, s pomočjo katerih

bodo razvijali svoje znanje in spretnosti za prihodnje faze projekta.

5 različnih držav, 12 različnih tradicionalnih obrti,

več kot 50 mladih

Lithuania:

:: Romania:

Serbia:

United Kingdom:

Slovenia:

V Walesu se bodo odvijali tečaji oblikovanja valižanskega naravnega kamna / skrilavca in

valižanske kulinarike. V srednjem veku so se valižanski skrilavci uporabljali za označevanje

grobov s preprostimi motivi in imeni, ki so bili vklesani v kamen. Danes pa se skrilavec pogosto

uporablja pri dekoraciji valižanskih daril, kot spominek ali za izdelavo kuhinjskih pultov in ureditev

okolice. Udeležence tečajev bodo spodbudili k ustvarjanju izdelkov, ki jih bodo kasneje lahko

prodali s pomočjo na novo ustanovljenega socialnega podjetja..

V Romuniji se bodo udeleženci tečajev preizkusili v risanju na steklo. Naučili se bodo

kako s pomočjo voščenih barv ali svinčnikov, na stekleno podlago skicirati osnovne

motive, kakšen je postopek izbire in nanašanja barv, ter še druga zanimiva dejstva

o tej tradicionalni obrti. Izveden bo tudi tečaj izdelovanja amuletov/talismanov, ki

ljudem prinašajo moč in zdravje.

V Sloveniji bodo potekali tečaji šivanja ter lončarstva in keramike. Vsak

udeleženec se bo preizkusil pri delu na šivalnem stroju, mladi se bodo naučili

osnovnih šiviljskih popravil in skupaj z mentorjem izdelovali nove, unikatne

izdelke. V drugem sklopu delavnic se bo vsak udeleženec preizkusil pri delu z

lončarskim vretenom in izdelovanju barvitih lončarskih izdelkov.

UV Srbiji bodo potekali trije tečaji: tkanje, kovaštvo in gojenje tradicionalnih sort

zelenjave. Udeleženci se bodo naučili izdelave ročno tkanih oblačil, tehnike

hladnega kovanja in obdelave kovin, pa tudi gojenja  zelenjave z uporabo semen

starih tradicionalnih sort, ki so jih poznali že njihovi predniki. Mladi bodo v okviru

projekta deležni kreativne predstavitve tradicionalnih obrti.


