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PARADA UČENJA 2017:
DAN UČEČIH SE SKUPNOSTI

SREDA, 17. 5. 2017
Od 10.00 do 12.00 
Igra po tvojih pravilih (za šolo)
Unikatna predstava nas popelje v svet video 
igric, super junakov in pošasti. Otroci 
soustvarjajo in oblikujejo predstavo in 
pomagajo junaku prebroditi vse težave. Naš 
junak je tako zasvojen z video igricami, da ga 
nekega dne posrka... kaj sledi?
Predstava bo potekala v dvorani Goriške 
knjižnice Franceta Bevka.
Izvajalci: Dženny Improteam, skupina mladih, 
a izkušenih gledaliških improvizatorjev

Pot vseživljenjskega učenja
Po predstavi bodo učenci – udeleženci 
predstave na balone napisali misel/asociacijo 
na besedo UČENJE. Nato bomo skupaj odšli 
na travnik pred stavbo MO Nova Gorica, kjer 
bomo s pomočjo balonov na palicah naredili 
simbolično pot vseživljenjskega učenja.
Sodelujoči: učenci in učenke OŠ Frana Erjavca

Ob 16.00 se bo pričelo živahno 
dogajanje... Pred stavbo Mestne občine 
Nova Gorica bodo postavljene stojnice z 
zanimivimi delavnicami, na odru in pod 
odrom se bodo odvijale brezplačne 
plesne, športne, glasbene in druge 
aktivnosti, ki jih bo ustvarjalno 
povezovala odlična Eva Kljun. Za 
glasbeno spremljavo bo poskrbel 
Ansambel Suhu cvetje…  Pridite in si 
polepšajte sredin popoldan!  

STOJNICE (pred občinsko stavbo)
 
Društvo gluhih in naglušnih Severne 
Primorske
Začetki delovanja Društva gluhih in naglušnih 
Severne Primorske (DGNSP) segajo v leto 1953. 
Danes ima status invalidske organizacije. Deluje 
na področju 13-ih občin in šteje več kot 300 
članov. Obiskovalcem PU bodo predstavili 
delovanje društva in znakovni jezik. 
Predstavitev: Vladan Vukajlović, predsednik 
društva s člani društva 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Nova Gorica
MDSSNG poleg že vsem poznanih programov in 
storitev izvaja tudi rehabilitacijo za slepe in 
slabovidne na severnem Primorskem ter skrbi 
za vsebine, ki so prilagojene slepim in 
slabovidnim na področju izobraževanja. 
Predstavili nam bodo delovanje društva in 
vsebine, ki so prilagojene za slepe in 
slabovidne na področju izobraževanja.
Predstavitev: Igor Miljavec, predsednik društva s 
člani društva

Delavnica izdelave pikapolonic za srečo 
(ŠENT – Slovensko združenje za duševno 
zdravje)
Na stojnici bodo ŠENT-ovci predstavili svoje 
programe ter izvedli delavnico izdelave 
papirnatih pikapolonic za srečo.
Predstavitev: Margerita Humar, vodja dnevnega 
centra in svetovalka s sodelavci

Rekreacija z MIKA šport
MIKA šport že vrsto let uspešno deluje na 
področju organiziranega športa in rekreacije 
tako za odrasle, kot tudi za predšolske in 
šoloobvezne otroke v Goriški regiji. Njihova 
ponudba športnih aktivnosti je zelo pestra, tako 
da prav vsak lahko najde kaj zase.
Predstavitev: Mika šport

Društvo UNITRI Nova Gorica
UNITRI skrbi za izobraževanje in druženje 
občanov v tretjem življenjskem obdobju. 
Predstavili bodo njihove dejavnosti in možnosti 
vključevanja v njihove aktivnosti. 

Gremo v hribe 
Mir, tišina, hlad, aktivno življenje in prijazni 
pohodniki. Včasih si je res super oprtati 
nahrbtnik, obuti pohodniške čevlje in jo mahniti 
na vrh kakšnega vršaca. Ideje za prijetne 
planinske ture boste dobili na stojnici Planinske 
skupine pošte in telekoma Nova Gorica. 
 

Brainobrain 
Na delavnici bodo vaši otroci in mladi od 5. do 
14. leta spoznali osnove abakusa, z različnimi 
aktivnostmi  kravžljali možgančke ter razbijali 
miselne orehe. 
Predstavitev: Brigita Leban, licencirana trenerka 
Brainobrain

Še poznate stare igre? Se jih še znate 
igrati?
Članice Društva žena in deklet Trnovo jih 
poznajo veliko, kar nam bodo z veseljem 
pokazale tudi na PU. Poleg tega pa nas bodo 
pogostile z različnimi vrstami kruha, ki ga 
pripravljajo z ljubeznijo. 

ODRSKI NASTOPI 
(pred občinsko stavbo) 

Letos je v Novi Gorici še bolj svečano, 
saj mesto vrtnic praznuje 70-letnico. V 
ta namen bomo skupaj s sodelujočimi 
odkrivali zanimivosti o Novi Gorici…
Pridružite se nam in dodajte svoj 
kamenček v pisan mestni "mozaik"! 

Ansambel Suhu cvetje
Učimo se tudi, ko se zabavamo – celo bolj 
učinkovito! Na Paradi učenja bo za glasbo in 
dobro vzdušje vseskozi skrbel ansambel Suhu cvetje. 

KreArt
Športno plesni klub KreArt organizira za vse 
plesne in druge navdušence športa različne tečaje 
in športno plesne aktivnosti: HIP HOP, PLESNE 
URICE ZA NAJMLAJŠE, HIP HOP 25+, ZUMBA,… 
Na paradi učenja se nam bodo predstavile tri 
generacijsko različne plesne skupine.
Izvajalci: Kristina Fabijan s plesalci

Folklorna skupina UNITRI Nova Gorica
V Folklorni skupina UNITRI N.G. so se zbrali vsi 
tisti, ki imajo radi slovensko folkloro. Plešejo 
ljudske plese slovenskih pokrajin od Prekmurja 
do slovenske Istre. Veselo zaplešejo polko in 
valček, poleg tega tudi zapojejo..
Izvajalci: Marija Kapušin in Marta Močnik s 
plesalci in harmonikašem Zoranom Vončino

Šola zdravja
Člani društva nam bodo predstavili svoj jutranji 
ritual - telovadbo na prostem.
Predstavitev: Društvo Šola zdravja

GO SK8 ACADEMY
»Prižigamo iskrice v očeh vseh, ki si želijo spoznati 
svet skejtanja« je slogan GO SK8 ACADEMY, katere 
eden glavnih namenov je predati vstopnico v svet 
skejtanja vsakomur, ki si tega želi - ne glede na 
starost in predznanje. Na PU bo podrobneje 
predstavljeno poslanstvo in namen GO SK8 
ACADEMY, prikazanih bo nekaj »skejtarskih« trikov. 
Možen pa bo tudi praktičen poizkus »skejtanja«.
Izvajalci: Matija Bolčina z ekipo

ZGLEDI VLEČEJO 

V lokalnem okolju smo poiskali osebe, ki se 
na kakršenkoli način vseživljenjsko učijo, 
spodbujajo druge k učenju ali kako drugače  
prispevajo v lokalno skupnost. Na Paradi 
učenja  bodo dobili priznanje za posebne 
dosežke na področju vseživljenjskega učenja. 

Sonja Valič - je izjemen primer vseživljenjsko učeče 
se osebe, ki deluje kot prostovoljka, predsednica 
društva GO-Spominčica za pomoč pri demenci, 
izobraževalka itn. … 

Vasjan Kecojević je oseba, ki ima poseben čut do 
sočloveka, saj je poleg duhovniške službe od leta 
2002 dalje vključen tudi v dela socialnih struktur: 
obiskoval je bolnike v Bolnišnici Izola, Sežana in 
Domu upokojencev Izola, Sežana (negovalni oddelek). 
Od leta 2013 sodeluje z ljudmi s posebnimi 
potrebami na področju Tolmina. Kecojević je 
ambasador za VŽU, na LUNG-u je vpisan v formalno 
izobraževanje program Frizer, pred kratkim je 
zaključil usposabljanje za socialnega oskrbovalca na 
domu in prejel certifikat za NPK. 

Lisičke: Udeleženke programa Komunikacija na 
delovnem mestu in v vsakdanjem življenju, ki so se 
na LUNG-u prekrstile v »Lisičke« in pridobile veliko 
veščin v umetnosti komunikacije.

Literarni natečaj za najboljšo pesem 
na temo MOČ IN RADOST 
Spremljevalni dogodek Parade učenja je literarni 
natečaj za najboljšo pesem na temo MOČ IN RADOST 
UČENJA. Prispevke bomo na LUNG-u zbirali do 
petka, 23. 6. 2017. Zmagovalci natečaja bodo 
razglašeni zadnji dan razširjenega termina TVU (30. 
6.) in bodo za to tudi nagrajeni. Informacije o 
literarnem natečaju bodo voljo na Paradi učenja, na 
spletni strani LUNG-a (www.lung.si) ter na FB strani 
LUNG-a.
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Kot častni pokrovitelj Parado učenja podpira 
novogoriški župan Matej Arčon.

Studio KINETIK
Na njihovi stojnici boste dobili vse potrebne 
informacije, kako postati KINETIK – razgibana, 
nasmejana oseba z obilo življenjske energije.
Predstavitev: Rok Kolander, Nina Močnik – 
Studio Kinetik, www.kinetik.si

Vse o demenci
Individualno svetovanje, vaje umovadbe… 
Predstavljeni bodo rezultati projekta K1 
Erasmus+: Z izobraževanjem nad demenco – 
Osveščanje. Zaznavanje. Zaviranje.
Predstavitev: Sonja Valič, predsednica Društva 
GO-Spominčica, člani društva, prostovoljci

Inštrumenti za poizkušino
Glasbena šola Nova Gorica bo predstavila 
različne inštrumente, na katere bodo obiskovalci 
PU lahko poskusili tudi zaigrati. 
Predstavitev: Sandi Vrabec s sodelavci

Goriška knjižnica Franceta Bevka
Je osrednja splošna knjižnica, ki deluje na 
območju šestih občin. Ima tudi sedem krajevnih 
knjižnic, svojo dejavnost pa opravlja tudi z 
bibliobusom, poleg tega zagotavlja dostop do 
knjižničnega gradiva Slovencem v zamejstvu. Na 
letošnji Paradi učenja nam bo predstavila svoje 
delovanje, še posebej pa projekt Rastem z e-viri.
Predstavitev: Tina Podgornik, koordinatorica 
prireditev s sodelavci

Naredimo si želvico
Na stojnici Večgeneracijskega centra Goriške si 
bodo otroci pod vodstvom Metke Samec izdelali 
želvico. 
Izvajalka: Metka Samec, mentorica v VGC Goriške

Parado učenja 2017 sofinancira:

PARADA UČENJA 2017:
DAN UČEČIH SE SKUPNOSTI

SREDA, 17. 5. 2017
 

Od 10.00 do 12.00 
NAVIHANO UČENJE (za šolo)

Vas zanima, kako do lažjega in učinkovitejše-
ga učenja? Na delavnici bomo spoznali, da 
učenje ni monotono sedenje ob učbeniku - 
skupaj bomo preigrali ideje, ki jih bodo otroci 
na svoj način še dopolnili, da jim bodo zares 
pisane na kožo. Izumili bodo lastne domislice 
in izdelali plakate »Učim se navihano, kako 
pa ti?« ter oblikovali pisano "verigo 
navihanega učenja".
Predstavitev: Alja Furlan

Od 10.00 do 12.00 
DELAVNICA IZDELOVANJA OKRASKOV 
(za vrtec) 

Odpadke iz gospodinjstev, služb, šol in vrtcev 
bodo otroci predelali v okraske, ki bodo 

polepšali »verigo navihanega učenja« med 
stebri občinske stavbe. 
Predstavitev: Polonca Leban Grmek
Ob 16.00 se bo pričelo živahno 
dogajanje na več prizoriščih. Pred 
stavbo Mestne občine Nova Gorica bodo 
postavljene stojnice z zanimivimi 
delavnicami, interaktivnih dejavnosti pa 
se boste lahko udeležili na travniku 
pred MONG in v borovem gozdičku. 

Od 16.00 do 16.30 (Travnik pred MONG)
Goriško gimnastično društvo

Gimnastika poleg razvoja gibalnih sposobnosti 
vpliva tudi na oblikovanje osebnosti otroka. 
Izkoristite priložnost in preizkusite njene 
pozitivne učinke. 
Predstavitev: Goriško gimnastično društvo

Od 16.00 do 16.45 (pred MONG)
EKSPERIMENTALNICA ZA ŠOLARJE IN 
STARŠE

Kjer se znanost srečuje z zabavo, se boste 
lahko sami preizkusili in na inovativen način 
spoznali skrivnosti vsakdanjih pojavov, svoje 
sive celice in spretne prste pa boste imeli 
priložnost krepiti s pametnimi igračami. Otroci 
si bodo izdelali tehnični izdelek. Pridite, 
odkrijte in se z nami zabavajte!
Predstavitev: E-hiša - novogoriška hiša 
eksperimentov

Od 16.00 do 17.00 
(Goriška knjižnica Franceta Bevka)
Študij in knjižnica
 
Knjižnica je tretji življenjski prostor. Prostor, 

kjer se učimo za življenje. In vendar ponuja 
knjižnično gradivo, informacije in prostor vsem, 
ki pri študiju potrebujejo podporo. Pridite in 
spoznajte programe, ki delujejo v okviru Goriške 
knjižnice Franceta Bevka.
Predstavitev: Irena Škvarč
Od 16.00 do 17.00 (Borov gozdiček)
JOGA

Tudi vi nenehno hitite, ste napeti in bi radi 
izboljšali svoje počutje? Vabljeni na vadbo joge, 
kjer bomo poleg sproščanja in dihalnih tehnik 
izvedli telesne položaje za našo hrbtenico. 
Predstavitev: Dejavnosti za izboljšanje kvalitete 
življenja Mateja Kodermac s.p.

Od 16.00 do 17.00 (pred MONG)
BRAINOBRAIN 

Brainobrain je odličen mednarodni program, ki 
razvija neslutene sposobnosti naših možganov, 
spodbuja kreativnost ter opremlja otroke s 
pomembnimi življenjskimi veščinami. Na delavnici 
boste spoznali osnove abakusa, z različnimi 
aktivnostmi kravžljali možgančke ter razbijali 
miselne orehe. Delavnica je namenjena otrokom 
od 5. do 14. leta - v spremstvu staršev.
Predstavitev: Brigita Leban, licencirana trenerka 
Brainobrain

Od 16.00 do 18.00 (Travnik pred MONG)
Učenje za življenje

Igra, dejavnosti na prostem, izzivi, učenje z 
delom, zabava so pojmi, ki opisujejo skavtstvo. 
Skavtska vzgoja temelji na neformalni 
vzgojno-izobraževalni dejavnosti, kjer mladost 
deluje. Skavti bodo v okviru svoje delavnice 
predstavili skavtski način življenja. Pridite 
skavtat!
Predstavitev: Združenje slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov, steg Nova Gorica 1

Od 16.00 do 18:00 (pred MONG)

Od 17.30 do 18.00 
Plešemo z GO folk-Balfolk Gorizia&Nova Gorica 

Balfolk je bogat svet novih in tradicionalnih ljudskih 
plesov in glasbe. Gibanje, ki prihaja iz Francije, 
prinaša svež val ustvarjalnosti po celotni Evropi. 
Pleše se v verigi, v krogu in v paru z dobro mero 
improvizacije. Pridite na delavnico in poizkusite - 
navdušeni boste!

Vse dejavnosti v okviru Parade učenja 2017 
so BREZPLAČNE.
STOJNICE (pred MONG)

Od 16.00 do 18.00

Društvo UNITRI Nova Gorica
UNITRI skrbi za izobraževanje in druženje občanov v 
tretjem življenskem obdobju. Predstavila se bo 
njihova folklorna skupina in kitaristi. 

Delavnica izdelave punčk
Punčke, ki nastajajo pod spretnimi prsti uporabnikov 
VDC, vsi občudujemo, sedaj pa bomo imeli priložnost 
videti in poizkusiti, kako nastajajo. 
Predstavitev: VDC Nova Gorica

Delavnica izdelave metuljčkov
Vseživljenjsko učenje je dobro znano uporabnikom 
ŠENT-a, saj se redno poslužujejo izkustvenega učenja 
in delavnic ročnih spretnosti. Tokrat bomo skupaj 
izdelovali metuljčke.
Predstavitev: Dnevni center ŠENT 
Šempeter pri Gorici

Zdrava hrana – lažje učenje
Kdor pravilno jé, se veliko lažje uči. Članice Društva 
žena in deklet Trnovo vabijo na delavnico priprave 
zdravih sezonskih jedi za boljše delovanje možganov.

Društvo žensk Žbrinca Opatje selo
Članice društva bodo pokazale izdelavo svitkov, 
žbrinc in vrtnic, zraven pa bodo zapele še kakšno 
ljudsko pesem.

Društvo žena Vrtojba
Spoznali bomo nekaj zdravih domačih jedi in 
izvedeli, kako jih pripravljajo članice društva.

Karierni center Univerze v Novi Gorici
Predstavili nam bodo, kako skrbijo za vzpostavitev 
stikov študentov s podjetji, diplomantom pomagajo 
pri iskanju zaposlitve ter organizirajo razna 
predavanja, delavnice in dogodke v zvezi s kariero 
ter pridobivanjem kompetenc posameznikov. 

Varno v gore z več znanja
Za ljubitelje gora bodo člani Planinske skupine pošte 
in telekoma Nova Gorica predstavili varno 
planinarjenje. Kamorkoli se odpravimo, moramo 
premišljeno usmerjati svoj korak in poznati pravila, 

Ansambel Suhu cvetje

Učimo se tudi, ko se zabavamo. Na Paradi 
učenja bo za glasbo in dobro vzdušje vseskozi 
skrbel ansambel Suhu cvetje. 

Od 16.30 do 17.00 (Travnik pred MONG)
Brain Gym®

Želite aktivirati obe polovici možganov? Vabljeni, 
da spoznate vaje iz sklopa 'Brain Gym®'. 
(Prijave na brezplačno delavnico zbiramo na 
info@lung.si ali 05 335 3100.)
Predstavitev: Peter Mrak s.p.

Od 16.30 do 17.30 (pred MONG)
Angleščina je kul

Iščete načine, kako pri angleščini do lažjega 
prehoda iz osnovne v srednjo šolo? Na delavnici 
boste spoznali nekaj učinkovitih in zanimivih 
načinov učenja angleščine.
Predstavitev: Danijela Manoilov

Od 17.00 do 18.00 
(Goriška knjižnica Franceta Bevka)
Kreativni vizualni mediji? Animacija, film, 
fotografija? Da!

Študenti Visoke šole za umetnost Univerze v 
Novi Gorici bodo predvajali svoje videokreacije.
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Od 10.00 do 12.00 
Igra po tvojih pravilih (za šolo)
Unikatna predstava nas popelje v svet video 
igric, super junakov in pošasti. Otroci 
soustvarjajo in oblikujejo predstavo in 
pomagajo junaku prebroditi vse težave. Naš 
junak je tako zasvojen z video igricami, da ga 
nekega dne posrka... kaj sledi?
Predstava bo potekala v dvorani Goriške 
knjižnice Franceta Bevka.
Izvajalci: Dženny Improteam, skupina mladih, 
a izkušenih gledaliških improvizatorjev

Pot vseživljenjskega učenja
Po predstavi bodo učenci – udeleženci 
predstave na balone napisali misel/asociacijo 
na besedo UČENJE. Nato bomo skupaj odšli 
na travnik pred stavbo MO Nova Gorica, kjer 
bomo s pomočjo balonov na palicah naredili 
simbolično pot vseživljenjskega učenja.
Sodelujoči: učenci in učenke OŠ Frana Erjavca

Ob 16.00 se bo pričelo živahno 
dogajanje... Pred stavbo Mestne občine 
Nova Gorica bodo postavljene stojnice z 
zanimivimi delavnicami, na odru in pod 
odrom se bodo odvijale brezplačne 
plesne, športne, glasbene in druge 
aktivnosti, ki jih bo ustvarjalno 
povezovala odlična Eva Kljun. Za 
glasbeno spremljavo bo poskrbel 
Ansambel Suhu cvetje…  Pridite in si 
polepšajte sredin popoldan!  

STOJNICE (pred občinsko stavbo)
 
Društvo gluhih in naglušnih Severne 
Primorske
Začetki delovanja Društva gluhih in naglušnih 
Severne Primorske (DGNSP) segajo v leto 1953. 
Danes ima status invalidske organizacije. Deluje 
na področju 13-ih občin in šteje več kot 300 
članov. Obiskovalcem PU bodo predstavili 
delovanje društva in znakovni jezik. 
Predstavitev: Vladan Vukajlović, predsednik 
društva s člani društva 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Nova Gorica
MDSSNG poleg že vsem poznanih programov in 
storitev izvaja tudi rehabilitacijo za slepe in 
slabovidne na severnem Primorskem ter skrbi 
za vsebine, ki so prilagojene slepim in 
slabovidnim na področju izobraževanja. 
Predstavili nam bodo delovanje društva in 
vsebine, ki so prilagojene za slepe in 
slabovidne na področju izobraževanja.
Predstavitev: Igor Miljavec, predsednik društva s 
člani društva

Delavnica izdelave pikapolonic za srečo 
(ŠENT – Slovensko združenje za duševno 
zdravje)
Na stojnici bodo ŠENT-ovci predstavili svoje 
programe ter izvedli delavnico izdelave 
papirnatih pikapolonic za srečo.
Predstavitev: Margerita Humar, vodja dnevnega 
centra in svetovalka s sodelavci

Rekreacija z MIKA šport
MIKA šport že vrsto let uspešno deluje na 
področju organiziranega športa in rekreacije 
tako za odrasle, kot tudi za predšolske in 
šoloobvezne otroke v Goriški regiji. Njihova 
ponudba športnih aktivnosti je zelo pestra, tako 
da prav vsak lahko najde kaj zase.
Predstavitev: Mika šport

Društvo UNITRI Nova Gorica
UNITRI skrbi za izobraževanje in druženje 
občanov v tretjem življenjskem obdobju. 
Predstavili bodo njihove dejavnosti in možnosti 
vključevanja v njihove aktivnosti. 

Gremo v hribe 
Mir, tišina, hlad, aktivno življenje in prijazni 
pohodniki. Včasih si je res super oprtati 
nahrbtnik, obuti pohodniške čevlje in jo mahniti 
na vrh kakšnega vršaca. Ideje za prijetne 
planinske ture boste dobili na stojnici Planinske 
skupine pošte in telekoma Nova Gorica. 
 

Brainobrain 
Na delavnici bodo vaši otroci in mladi od 5. do 
14. leta spoznali osnove abakusa, z različnimi 
aktivnostmi  kravžljali možgančke ter razbijali 
miselne orehe. 
Predstavitev: Brigita Leban, licencirana trenerka 
Brainobrain

Še poznate stare igre? Se jih še znate 
igrati?
Članice Društva žena in deklet Trnovo jih 
poznajo veliko, kar nam bodo z veseljem 
pokazale tudi na PU. Poleg tega pa nas bodo 
pogostile z različnimi vrstami kruha, ki ga 
pripravljajo z ljubeznijo. 

ODRSKI NASTOPI 
(pred občinsko stavbo) 

Letos je v Novi Gorici še bolj svečano, 
saj mesto vrtnic praznuje 70-letnico. V 
ta namen bomo skupaj s sodelujočimi 
odkrivali zanimivosti o Novi Gorici…
Pridružite se nam in dodajte svoj 
kamenček v pisan mestni "mozaik"! 

Ansambel Suhu cvetje
Učimo se tudi, ko se zabavamo – celo bolj 
učinkovito! Na Paradi učenja bo za glasbo in 
dobro vzdušje vseskozi skrbel ansambel Suhu cvetje. 

KreArt
Športno plesni klub KreArt organizira za vse 
plesne in druge navdušence športa različne tečaje 
in športno plesne aktivnosti: HIP HOP, PLESNE 
URICE ZA NAJMLAJŠE, HIP HOP 25+, ZUMBA,… 
Na paradi učenja se nam bodo predstavile tri 
generacijsko različne plesne skupine.
Izvajalci: Kristina Fabijan s plesalci

Folklorna skupina UNITRI Nova Gorica
V Folklorni skupina UNITRI N.G. so se zbrali vsi 
tisti, ki imajo radi slovensko folkloro. Plešejo 
ljudske plese slovenskih pokrajin od Prekmurja 
do slovenske Istre. Veselo zaplešejo polko in 
valček, poleg tega tudi zapojejo..
Izvajalci: Marija Kapušin in Marta Močnik s 
plesalci in harmonikašem Zoranom Vončino

Šola zdravja
Člani društva nam bodo predstavili svoj jutranji 
ritual - telovadbo na prostem.
Predstavitev: Društvo Šola zdravja

GO SK8 ACADEMY
»Prižigamo iskrice v očeh vseh, ki si želijo spoznati 
svet skejtanja« je slogan GO SK8 ACADEMY, katere 
eden glavnih namenov je predati vstopnico v svet 
skejtanja vsakomur, ki si tega želi - ne glede na 
starost in predznanje. Na PU bo podrobneje 
predstavljeno poslanstvo in namen GO SK8 
ACADEMY, prikazanih bo nekaj »skejtarskih« trikov. 
Možen pa bo tudi praktičen poizkus »skejtanja«.
Izvajalci: Matija Bolčina z ekipo

ZGLEDI VLEČEJO 

V lokalnem okolju smo poiskali osebe, ki se 
na kakršenkoli način vseživljenjsko učijo, 
spodbujajo druge k učenju ali kako drugače  
prispevajo v lokalno skupnost. Na Paradi 
učenja  bodo dobili priznanje za posebne 
dosežke na področju vseživljenjskega učenja. 

Sonja Valič - je izjemen primer vseživljenjsko učeče 
se osebe, ki deluje kot prostovoljka, predsednica 
društva GO-Spominčica za pomoč pri demenci, 
izobraževalka itn. … 

Vasjan Kecojević je oseba, ki ima poseben čut do 
sočloveka, saj je poleg duhovniške službe od leta 
2002 dalje vključen tudi v dela socialnih struktur: 
obiskoval je bolnike v Bolnišnici Izola, Sežana in 
Domu upokojencev Izola, Sežana (negovalni oddelek). 
Od leta 2013 sodeluje z ljudmi s posebnimi 
potrebami na področju Tolmina. Kecojević je 
ambasador za VŽU, na LUNG-u je vpisan v formalno 
izobraževanje program Frizer, pred kratkim je 
zaključil usposabljanje za socialnega oskrbovalca na 
domu in prejel certifikat za NPK. 

Lisičke: Udeleženke programa Komunikacija na 
delovnem mestu in v vsakdanjem življenju, ki so se 
na LUNG-u prekrstile v »Lisičke« in pridobile veliko 
veščin v umetnosti komunikacije.

Literarni natečaj za najboljšo pesem 
na temo MOČ IN RADOST 
Spremljevalni dogodek Parade učenja je literarni 
natečaj za najboljšo pesem na temo MOČ IN RADOST 
UČENJA. Prispevke bomo na LUNG-u zbirali do 
petka, 23. 6. 2017. Zmagovalci natečaja bodo 
razglašeni zadnji dan razširjenega termina TVU (30. 
6.) in bodo za to tudi nagrajeni. Informacije o 
literarnem natečaju bodo voljo na Paradi učenja, na 
spletni strani LUNG-a (www.lung.si) ter na FB strani 
LUNG-a.
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lje Studio KINETIK
Na njihovi stojnici boste dobili vse potrebne 
informacije, kako postati KINETIK – razgibana, 
nasmejana oseba z obilo življenjske energije.
Predstavitev: Rok Kolander, Nina Močnik – 
Studio Kinetik, www.kinetik.si

Vse o demenci
Individualno svetovanje, vaje umovadbe… 
Predstavljeni bodo rezultati projekta K1 
Erasmus+: Z izobraževanjem nad demenco – 
Osveščanje. Zaznavanje. Zaviranje.
Predstavitev: Sonja Valič, predsednica Društva 
GO-Spominčica, člani društva, prostovoljci

Inštrumenti za poizkušino
Glasbena šola Nova Gorica bo predstavila 
različne inštrumente, na katere bodo obiskovalci 
PU lahko poskusili tudi zaigrati. 
Predstavitev: Sandi Vrabec s sodelavci

Goriška knjižnica Franceta Bevka
Je osrednja splošna knjižnica, ki deluje na 
območju šestih občin. Ima tudi sedem krajevnih 
knjižnic, svojo dejavnost pa opravlja tudi z 
bibliobusom, poleg tega zagotavlja dostop do 
knjižničnega gradiva Slovencem v zamejstvu. Na 
letošnji Paradi učenja nam bo predstavila svoje 
delovanje, še posebej pa projekt Rastem z e-viri.
Predstavitev: Tina Podgornik, koordinatorica 
prireditev s sodelavci

Naredimo si želvico
Na stojnici Večgeneracijskega centra Goriške si 
bodo otroci pod vodstvom Metke Samec izdelali 
želvico. 
Izvajalka: Metka Samec, mentorica v VGC Goriške

PARADA UČENJA 2017:
DAN UČEČIH SE SKUPNOSTI

SREDA, 17. 5. 2017
 

Od 10.00 do 12.00 
NAVIHANO UČENJE (za šolo)

Vas zanima, kako do lažjega in učinkovitejše-
ga učenja? Na delavnici bomo spoznali, da 
učenje ni monotono sedenje ob učbeniku - 
skupaj bomo preigrali ideje, ki jih bodo otroci 
na svoj način še dopolnili, da jim bodo zares 
pisane na kožo. Izumili bodo lastne domislice 
in izdelali plakate »Učim se navihano, kako 
pa ti?« ter oblikovali pisano "verigo 
navihanega učenja".
Predstavitev: Alja Furlan

Od 10.00 do 12.00 
DELAVNICA IZDELOVANJA OKRASKOV 
(za vrtec) 

Odpadke iz gospodinjstev, služb, šol in vrtcev 
bodo otroci predelali v okraske, ki bodo 

polepšali »verigo navihanega učenja« med 
stebri občinske stavbe. 
Predstavitev: Polonca Leban Grmek
Ob 16.00 se bo pričelo živahno 
dogajanje na več prizoriščih. Pred 
stavbo Mestne občine Nova Gorica bodo 
postavljene stojnice z zanimivimi 
delavnicami, interaktivnih dejavnosti pa 
se boste lahko udeležili na travniku 
pred MONG in v borovem gozdičku. 

Od 16.00 do 16.30 (Travnik pred MONG)
Goriško gimnastično društvo

Gimnastika poleg razvoja gibalnih sposobnosti 
vpliva tudi na oblikovanje osebnosti otroka. 
Izkoristite priložnost in preizkusite njene 
pozitivne učinke. 
Predstavitev: Goriško gimnastično društvo

Od 16.00 do 16.45 (pred MONG)
EKSPERIMENTALNICA ZA ŠOLARJE IN 
STARŠE

Kjer se znanost srečuje z zabavo, se boste 
lahko sami preizkusili in na inovativen način 
spoznali skrivnosti vsakdanjih pojavov, svoje 
sive celice in spretne prste pa boste imeli 
priložnost krepiti s pametnimi igračami. Otroci 
si bodo izdelali tehnični izdelek. Pridite, 
odkrijte in se z nami zabavajte!
Predstavitev: E-hiša - novogoriška hiša 
eksperimentov

Od 16.00 do 17.00 
(Goriška knjižnica Franceta Bevka)
Študij in knjižnica
 
Knjižnica je tretji življenjski prostor. Prostor, 

kjer se učimo za življenje. In vendar ponuja 
knjižnično gradivo, informacije in prostor vsem, 
ki pri študiju potrebujejo podporo. Pridite in 
spoznajte programe, ki delujejo v okviru Goriške 
knjižnice Franceta Bevka.
Predstavitev: Irena Škvarč
Od 16.00 do 17.00 (Borov gozdiček)
JOGA

Tudi vi nenehno hitite, ste napeti in bi radi 
izboljšali svoje počutje? Vabljeni na vadbo joge, 
kjer bomo poleg sproščanja in dihalnih tehnik 
izvedli telesne položaje za našo hrbtenico. 
Predstavitev: Dejavnosti za izboljšanje kvalitete 
življenja Mateja Kodermac s.p.

Od 16.00 do 17.00 (pred MONG)
BRAINOBRAIN 

Brainobrain je odličen mednarodni program, ki 
razvija neslutene sposobnosti naših možganov, 
spodbuja kreativnost ter opremlja otroke s 
pomembnimi življenjskimi veščinami. Na delavnici 
boste spoznali osnove abakusa, z različnimi 
aktivnostmi kravžljali možgančke ter razbijali 
miselne orehe. Delavnica je namenjena otrokom 
od 5. do 14. leta - v spremstvu staršev.
Predstavitev: Brigita Leban, licencirana trenerka 
Brainobrain

Od 16.00 do 18.00 (Travnik pred MONG)
Učenje za življenje

Igra, dejavnosti na prostem, izzivi, učenje z 
delom, zabava so pojmi, ki opisujejo skavtstvo. 
Skavtska vzgoja temelji na neformalni 
vzgojno-izobraževalni dejavnosti, kjer mladost 
deluje. Skavti bodo v okviru svoje delavnice 
predstavili skavtski način življenja. Pridite 
skavtat!
Predstavitev: Združenje slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov, steg Nova Gorica 1

Od 16.00 do 18:00 (pred MONG)

Od 17.30 do 18.00 
Plešemo z GO folk-Balfolk Gorizia&Nova Gorica 

Balfolk je bogat svet novih in tradicionalnih ljudskih 
plesov in glasbe. Gibanje, ki prihaja iz Francije, 
prinaša svež val ustvarjalnosti po celotni Evropi. 
Pleše se v verigi, v krogu in v paru z dobro mero 
improvizacije. Pridite na delavnico in poizkusite - 
navdušeni boste!

Vse dejavnosti v okviru Parade učenja 2017 
so BREZPLAČNE.
STOJNICE (pred MONG)

Od 16.00 do 18.00

Društvo UNITRI Nova Gorica
UNITRI skrbi za izobraževanje in druženje občanov v 
tretjem življenskem obdobju. Predstavila se bo 
njihova folklorna skupina in kitaristi. 

Delavnica izdelave punčk
Punčke, ki nastajajo pod spretnimi prsti uporabnikov 
VDC, vsi občudujemo, sedaj pa bomo imeli priložnost 
videti in poizkusiti, kako nastajajo. 
Predstavitev: VDC Nova Gorica

Delavnica izdelave metuljčkov
Vseživljenjsko učenje je dobro znano uporabnikom 
ŠENT-a, saj se redno poslužujejo izkustvenega učenja 
in delavnic ročnih spretnosti. Tokrat bomo skupaj 
izdelovali metuljčke.
Predstavitev: Dnevni center ŠENT 
Šempeter pri Gorici

Zdrava hrana – lažje učenje
Kdor pravilno jé, se veliko lažje uči. Članice Društva 
žena in deklet Trnovo vabijo na delavnico priprave 
zdravih sezonskih jedi za boljše delovanje možganov.

Društvo žensk Žbrinca Opatje selo
Članice društva bodo pokazale izdelavo svitkov, 
žbrinc in vrtnic, zraven pa bodo zapele še kakšno 
ljudsko pesem.

Društvo žena Vrtojba
Spoznali bomo nekaj zdravih domačih jedi in 
izvedeli, kako jih pripravljajo članice društva.

Karierni center Univerze v Novi Gorici
Predstavili nam bodo, kako skrbijo za vzpostavitev 
stikov študentov s podjetji, diplomantom pomagajo 
pri iskanju zaposlitve ter organizirajo razna 
predavanja, delavnice in dogodke v zvezi s kariero 
ter pridobivanjem kompetenc posameznikov. 

Varno v gore z več znanja
Za ljubitelje gora bodo člani Planinske skupine pošte 
in telekoma Nova Gorica predstavili varno 
planinarjenje. Kamorkoli se odpravimo, moramo 
premišljeno usmerjati svoj korak in poznati pravila, 

Ansambel Suhu cvetje

Učimo se tudi, ko se zabavamo. Na Paradi 
učenja bo za glasbo in dobro vzdušje vseskozi 
skrbel ansambel Suhu cvetje. 

Od 16.30 do 17.00 (Travnik pred MONG)
Brain Gym®

Želite aktivirati obe polovici možganov? Vabljeni, 
da spoznate vaje iz sklopa 'Brain Gym®'. 
(Prijave na brezplačno delavnico zbiramo na 
info@lung.si ali 05 335 3100.)
Predstavitev: Peter Mrak s.p.

Od 16.30 do 17.30 (pred MONG)
Angleščina je kul

Iščete načine, kako pri angleščini do lažjega 
prehoda iz osnovne v srednjo šolo? Na delavnici 
boste spoznali nekaj učinkovitih in zanimivih 
načinov učenja angleščine.
Predstavitev: Danijela Manoilov

Od 17.00 do 18.00 
(Goriška knjižnica Franceta Bevka)
Kreativni vizualni mediji? Animacija, film, 
fotografija? Da!

Študenti Visoke šole za umetnost Univerze v 
Novi Gorici bodo predvajali svoje videokreacije.


