COMUNICAT DE PRESĂ
Asociația ASURA a deschis porțile Atelierelor de creație ”I know it, I do it!”
Asociația ASURA în parteneriat cu Primăria Comunei Siriu, Școala Gimnazială Siriu și
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, a organizat în zilele de 25 si 26
martie 2017, la Căminul Cultural din Comuna Siriu, prima ediție a Atelierelor de creație ”I know it, I
do it!”.
Principalul obiectiv al Conceptul ”I know it, I do it!” îl reprezintă responsabilizarea și
conștientizarea, precum și cultivarea frumosului și păstrarea tradițiilor în rândul copiiilor și a tinerilor de la sate. În vederea dezvoltării acestui concept, Asociația ASURA organizează Ateliere de
creație ”I know it, I do it!” cu scopul de a dezvolta societatea rurală printr-o educație non-formală prin intermediul unor ateliere cultural-educative, reducând astfel diferențele foarte mari dintre copiii
care învață în mediul urban, care au acces facil la informații și cursuri opționale și copiii din mediul
rural ale căror oportunități de dezvoltare sunt reduse sau chiar inexistente.
Pe parcursul celor două zile ale primului eveniment de acest gen, aproximativ 120 de copii
au avut ocazia să învețe lucruri noi și, totodată, să-și descopere abilitățile creative în cadrul celor 4
ateliere organizate: pictură pe ceramică, scriere cu pana, pictură pe sticlă, lucru manual - cusut și
realizare perete decorativ. A fost organizat și un workshop adresat părinților, care a avut ca scop
identificarea dorințelor și înclinațiilor copiilor lor, iar la îndemnul nostru au participat alături de
copiii lor la activitățile desfășurate în cadrul atelierelor.
La lansarea acestui Concept am plecat cu gândul că vom organiza 4 astfel de evenimente, cu
participarea a 120 de copiii, dar iată că încă de la primul eveniment ne-am atins obiectivul, fapt ce
ne-a surprins confirmându-ne faptul că acești copii de la sate au nevoie de astfel de activități.
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