PROGRAM
Parade učenja Kranj, sreda, 15. maj 2019
Dogajanje na Slovenskem trgu bodo od 9.00 do 18.00 soustvarjale organizacije, društva, šole, zavodi in
posamezniki z naslednjimi vsebinami:
od 9.00 do 12.00 predstavitev na stojnicah ali na odru,
od 12.00 do 16.00 čas za igre in aktivnosti (poligoni, ustvarjalne delavnice),
od 16.00 do 18.00 čas za družino (igre za družine, kvizi, ustvarjalnice).
ODER:

09.00

svečana otvoritev z gosti

09.15 – 10.00
10:00 – 10:20
10:20 - 10:40

vadba »1000 gibov«
nastop stanovalcev – Žoga bend
nastop predšolskih otrok

Društvo Šola zdravja
Dom upokojencev Kranj in DSO Preddvor
Zasebni vrtec Dobra teta

10:40 - 11:00

Nastop uporabnikov VDC Kranj - enota
Kranj utrip Prekmurskih pesmi
nastop Kulturnega društva Folklora
Cerklje
nastop pevskega zbora MePZ Društva
upokojencev Šenčur
Palčkov ples prijateljstva
nastop Folklorne skupine DU Naklo
Nastop s spletom gorenjskih plesov, ki
se imenuje Ofiranje v okolici Kranja.
nastop Mešanega pevskega zbora "Petra
Liparja" pri DU Kranj
nastop skupine Ljudski pevci

VDC Kranj

11:00 - 11:15
11.15 - 11.30
11:30 - 11:40
11.40 - 11:50

11:50 - 12:00
12:00 - 12:10

16.30 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.00

Kulturno društvo Folklora Cerklje
Društvo upokojencev Šenčur
skupina Storžki – vrtec pri OŠ Orehek
DU Naklo

Društvo upokojencev Kranj
KD Hiša čez Cesto

K‘R CIRKUS - nastopi otroških klovnovskih APéL - kulturno, umetniško in izobraževalno
točk
društvo
Vodeni skupni prikaz vaj 1000 gibov po Društvo Šola zdravja
metodi Nikolaya Grishina.
nastopite skupaj s kotalkarji
Drsalno kotalkarski klub Triglav Kranj
(brezplačna vadba kotalkanja med 16.00
in 17.45 – kotalke prinesite s seboj)

STOJNICE IN DELAVNICE:

CJVT Univerze v Ljubljani
Dom upokojencev Kranj
Društvo paraplegikov Gorenjske

Predstavitev jezikovnih orodij
nastanitev in oskrba, oskrbovana stanovanja, dnevno varstvo,
pomoč na domu, dostava hrane
prikaz ročnih del članic društva

društvo Svetlin

O zdravem prehranjevanju na podlagi energijskega potenciala,
ki ga razberemo iz astrološke karte rojstva. Izdelovali bomo
tudi astrološke karte.

Društvo upokojencev Kranj

predstavitev Sekcije za ročna dela DU Kranj (prikaz izdelave
rožic iz najlonk in izdelava pirhov iz stiropora)

Družinski center Preobrazba, Brainobrain
Kranj

Družinska delavnica Brainobrain - Za otroke, od 4. do 14. leta in
njihove starše. Učili se boste računanja na abakus, preskusili se
boste v številnih miselnih izzivih in s preprosto igro razvijali
timski duh in sodelovanje.

Esperantsko društvo Ljubljana
Fundacija Vincenca Drakslerja
Gimnazija Kranj
Hortikulturno društvo Kranj
KD Hiša čez Cesto

predstavitev esperanta (knjige, zgibanke, igrice)
socialno podjetništvo, programi preprečevanja in obravnave
odvisnosti, ponovna raba izdelkov
Predstavitev Projekta Evro šola
Predstavitev delovanja društva.
predstavitev starih namiznih iger: Marjanca, namizno kegljišče

Komunala Kranj d.o.o.

Svetovanje s področja ravnanja z odpadki - Svetovali vam bomo
v katere zabojnike odlagati posamezne odpadke, kako urediti
najem ali zamenjavo zabojnikov, kako zmanjšati količino
odpadkov, kaj sodi v zabojnike na ekoloških otokih, kaj lahko
pripeljemo v zbirne centre, kako naročiti kosovni odvoz, kam z
nevarnimi odpadki, kje lahko kupimo vreče za odpadke in
zaščito zabojnikov, kako potekajo čistilne akcije ter veliko
koristnih informacij s področja ravnanja z odpadki.

KŠK

Projekt Zero Waste z možnostmi zmanjševanja odpadkov in
drugih negativnih vplivov na naše okolje. Vabljeni na rogljičke
in reševanje nagradnega okoljskega kviza. Za vse, ki boste s
seboj prinesli lonček za večkratno uporabo, bo na voljo tudi
brezplačna kava!
Na stojnici se bo mogoče poučiti tudi o mednarodnih
dejavnostih KŠK in možnostih udeležbe v projekte programov
Erasmus plus in Evropska solidarnostna enota.

Klub lokostrelcev Kranj in Lokostrelski klub Feliks
Kranj
športno lokostrelstvo z varnimi puščicami

Regionalna razvojna agencija Gorenjske , BSC,
predstavitev aktivnosti projekta Europe Direct Gorenjska
d.o.o., Kranj
RKS Območno združenje Kranj

predstavitev na stojnici

Svet gorenjskih sindikatov

ŠC Kranj strokovna gimnazija
ŠC Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in
gradbena šola
ŠENT- Slovensko združenje za duševno
zdravje, enota: Šent`k Kranj
Šola zdravja
Švicarska šola, Anna Hladnik s.p.
Tačke pomagačke
Unicef
Uprava za obrambo Kranj in Slovenska vojska
VDC Kranj, enota Kranj

Večgeneracijski center Gorenjske

podajanje osnovnih informacij v zvezi s pravicami in obveznostmi
iz delovnega razmerja, kviz iz področja delovnega prava

Predstavitev tehniške gimnazije.
'Carrom delavnica – nazaj k analogiji'' (osnovna pravila igre in
njen smisel igranja)
predstavitev duševnega zdravja ter organizacije Šent
Vodeni skupni prikaz vaj 1000 gibov po metodi Nikolaya
Grishina.
Švica je zahtevna - zakaj? Delavnica s Švicarko, ki pozna
'ozadje'. Teme: jeziki, kulinarika, kultura (natečaj: "Nariši Švico
in Slovenijo"), turizem, zdravstvo, delovni trg itd.
Terapevtsko delo s pomočjo psov.
Na Paradi učenja sodelujemo od 9.00 do 12.00 na stojnici s
promocijskim materialom in punčkami iz cunj.
tiskano gradivo, simulator streljanja, preizkus vojaške opreme
ustvarjalna delavnica – izdelava okrasnih izdelkov iz gline,
predstavitev izdelkov VDC Kranj z možnostjo nakupa na bazi
prostovoljnega prispevka
9.00-12.00 Izdelava zapestnic prijateljstva
12.00-16.00 Poligon spretnosti (Na športnem poligonu boste
lahko preizkusili svojo spretnost in motoriko.)
12.00-16.00 Turnir v strelastiki (Strelastika je zanimiva, hitra in
preprosta namizna igra za dva igralca. S prsti in s pomočjo
elastike igralca lesene ploščke usmerjata skozi sredinsko
odprtino na plošči.)
16.00-18.00 Sladkosnednica (Palačinke s čokolado, marmelado
in različnimi posipi. Le kdo si je ne bi rad naredil po svojem
okusu?)

Vrtec pri OŠ Orehek Kranj in OŠ

Predstavitev dela učencev prostovoljcev OŠ Orehek. Delavnica
z zanimivimi igrami za otroke.

Zavod BOB (mladinsko ulično delo)

Predstavitev programa PRiKAZ, izobraževalni program
namenjen ustvarjanju priložnosti za avtonomne zaposlitve

Zavod za turizem in kulturo Kranj

vodenje po Rovih pod starim Kranjem za skupino največ 25
oseb

Zavod za varstvo narave, OE Kranj vodenje po predstavitev in popularizacija varstva narave ter varovanih
Kanjonu Kokre – ob 11.00 (25 oseb) in 13:30 območij, zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst, pomena
mokrišč in vodenje po kanjonu reke Kokre
(25 oseb) – prijave pobirajo na svoji stojnici
Zveza kulturnih društev Kranj

Predstavitev kulturnih društev

