
 
 

 

Vljudno vas vabimo na 
 

PARADO UČENJA 2018,  
ki bo potekala v sredo, 16. maja 2018, v Slovenj Gradcu. 

 
Rdeča nit letošnje parade je  

»Učenje za zdravje«. 
 

Aktiviramo in povezujemo vse generacije v skrbi za lastno zdravje in znanje o zdravju!  
 
10.00–13.00 FESTIVALSKI DEL 
 Glavni trg in Trg svobode Slovenj Gradec (pred cerkvijo sv. Elizabete) 
  
 Bogato festivalsko dogajanje s stojnicami, raznolikim odrskim programom, demonstracijami zdravih 

vadb in predstavitvami dobrih praks zdravega sloga življenja ter spektakularnim skupinskim 
spustom helijevih balonov s »sporočili zdravja, ljubezni in sreče«. Ambasador letošnje parade 
učenja je Primož Suhodolčan, osrednja gostja pa vsem poznana najstarejša koroška maratonka, 
gospa Kazimira Lužnik.  

  
10.00-10.15 Uvodni pozdravi:   

- Sonja Lakovšek, direktorica MOCIS-a,  
- predstavnik Andragoškega centra Slovenije,  
- Andrej Čas, župan MO Slovenj Gradec.  

10.15-10.30 Nastop otrok iz Vrtca Slovenj Gradec 
- plesna točka 
- pevska točka  

10.30-10.40 Pogovor z ambasadorjem Parade učenja 2018, Primožem Suhodolčanom – 1. del 
10.40-11.00 Demonstracija zdrave in zabavne telesne vadbe:  

Igre naših dedkov in babic – pod vodstvom vzgojiteljic Vrtca Slovenj Gradec (predstavitev in 
delavnice) 

10.50-11.05 Pogovor z ambasadorjem Parade učenja 2018, Primožem Suhodolčanom – 2. del 
11.10-11.30 Demonstracija zdrave in zabavne telesne vadbe:  

Plesna delavnica s Plesno šolo Devžej (voditeljica Vesna Žel) 
11.30-11.45 Pogovor s Kazimiro Lužnik – 1. del 
11.45-12.00 Demonstracija zdrave in zabavne telesne vadbe:  

Zumba (voditeljica Eva Osojnik) 
12.00-12.15 Pogovor s Kazimiro Lužnik – 2. del 
12.15.-12.25 Demonstracija zdrave in zabavne telesne vadbe:  

Tek okrog mestnega jedra s Kazimiro Lužnik 
12.30-12.45 Skupinski spust helijevih balonov Tedna vseživljenjskega učenja 2018 s »sporočili učenja za 

zdravje« 
12.45-13.00 Zaključek prireditve z nastopom Glasbene šole Slovenj Gradec ter napoved strokovnega dela 

Parade učenja 2018 in praznovanja 5. obletnice Univerze za tretje življenjsko obdobje.  



 
 

 

 STROKOVNI DEL 
 Praznovanje 5. obletnice Univerze za tretje življenjsko obdobje MOCIS in strokovni del 

Parade učenja 2018 
 Kulturni dom Stari trg, Stari trg 32, 2380 Slovenj Gradec 
  
16.00-17.00 Pogovor s prim. Mojco Senčar, dr. med., iz združenja Europa Donna:  

»Raka nisem prebolela, prebolevam ga« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.15-19.00 

Prim. Mojca Senčar je bila dolgoletna vodja Slovenskega združenja za boj proti raku Europa Donna 
in ni niti za hip oklevala, ko je dobila povabilo za sodelovanje.  
 
"Moja filozofija je, če lahko komu kaj pomagaš, in mislim, da lahko pomagam, zato ker se z rakom 
bojujem že 37. leto, zato čutim dolžnost, da o tem spregovorim pred slovensko javnostjo."  
 
Pogovor z gospo Senčar bo vodila Barbara Polutnik Brusnik, predavateljica socialnih veščin in 
radijske retorike.  
 
Uradni del praznovanja 5. obletnice Univerze za tretje življenjsko obdobje in pogostitev.  

  
10.00-13.00 SPREMLJEVALNI PROGRAM  
 Pravljice v parku (Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec) 

Lokacija: park pred Gimnazijo Slovenj Gradec 
 Atletski tekmovalni poligon (Športna zveza Slovenj Gradec) 

Lokacija: prostor pred cerkvijo sv. Elizabete 
Labirint nasilja – doživljajsko izkustvo (Center za socialno delo Slovenj Gradec) 
Lokacija: prostor pred cerkvijo sv. Elizabete 

 »Glasba za dušo in srce« (Glasbena šola Slovenj Gradec) 
Potujoče komorne zasedbe na lokacijah: 

- atrij graščine Rotenturn 
- park pred Gimnazijo Slovenj Gradec 

 MOCIS-ova stojnica z baloni  
Pisanje sporočil in priprava na skupinski spust balonov  

 Točke zdravja 
Ponudba zdravih prigrizkov in pijač na različnih lokacijah mestnega jedra  

  
 

Častni 
pokrovitelj: 

 

Sponzorji in donatorji: 
 
 
 
  
  
                                         

 
*V primeru slabega vremena, se bo festivalski del Parade učenja preselil v Športno dvorano Slovenj Gradec.  

 
Učite se in ostanite zdravi! 


