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PARADA UČENJA 2016:
DAN UČEČIH SE SKUPNOSTI

SREDA, 18. 5. 2016
 

Od 10.00 do 12.00 
NAVIHANO UČENJE (za šolo)

Vas zanima, kako do lažjega in 
učinkovitejšega 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)
Ansambel Suhu cvetje

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

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, 
ki jih je potrebno pri načrtovanju in izvedbi gorske 
ture upoštevati. 

Zelenje sprošča 
Izkušene vrtnarke nam bodo pokazale, kako skrbeti 
za domače rastline, da nam bodo bujno uspevale ter 
tako prinašale veselje. 
Predstavitev: Majdin Gaj, Majda Blažič s.p.

Z znanjem do boljšega zdravja
Vas zanima, kako preprečiti ali obvladovati kronične 
bolezni? Informacije o skrbi za zdravje bodo na voljo 
na stojnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

ODER (pred MONG)

Od 17.00 do 17.30

Nastop GO folk-Balfolk Gorizia&Nova Gorica 
Nagovor župana Mestne občine Nova Gorica
Zgledi vlečejo - g. Radivoj Prekić, dvakratni 
nominiranec za Priznanje ACS in dobitnik LUNG-ove 
Iskrice za dosežke v vseživljenjskem učenju in 
ga. Darija Gordić Milinković, akademska slikarka, 
mentorica likovnih delavnic, udeleženka raznih oblik 
vseživljenjskega izobraževanja.
Podelitev nagrade fotonatečaja »To je učenje!«
Posaditev drevesa vseživljenskega učenja 
(V sodelovanju s Komunalo Nova Gorica d.d.)

  
  

DAN
UČEČIH SE

SKUPNOSTI
18. 5. 2016

PARADA
UČENJA 2016

Kot častni pokrovitelj Parado učenja podpira 
novogoriški župan Matej Arčon. 

Medijska sponzorja dogodka: Radio Robin in GO TV.

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.

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 
2016 so BREZPLAČNE.

Parado učenja 2016 sofinancira
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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Od 10.00 do 12.00 
NAVIHANO UČENJE (za šolo)

Vas zanima, kako do lažjega in 
učinkovitejšega 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)
Ansambel Suhu cvetje

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

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, 
ki jih je potrebno pri načrtovanju in izvedbi gorske 
ture upoštevati. 

Zelenje sprošča 
Izkušene vrtnarke nam bodo pokazale, kako skrbeti 
za domače rastline, da nam bodo bujno uspevale ter 
tako prinašale veselje. 
Predstavitev: Majdin Gaj, Majda Blažič s.p.

Z znanjem do boljšega zdravja
Vas zanima, kako preprečiti ali obvladovati kronične 
bolezni? Informacije o skrbi za zdravje bodo na voljo 
na stojnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

ODER (pred MONG)

Od 17.00 do 17.30

Nastop GO folk-Balfolk Gorizia&Nova Gorica 
Nagovor župana Mestne občine Nova Gorica
Zgledi vlečejo - g. Radivoj Prekić, dvakratni 
nominiranec za Priznanje ACS in dobitnik LUNG-ove 
Iskrice za dosežke v vseživljenjskem učenju in 
ga. Darija Gordić Milinković, akademska slikarka, 
mentorica likovnih delavnic, udeleženka raznih oblik 
vseživljenjskega izobraževanja.
Podelitev nagrade fotonatečaja »To je učenje!«
Posaditev drevesa vseživljenskega učenja 
(V sodelovanju s Komunalo Nova Gorica d.d.)
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je 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.

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 
2016 so BREZPLAČNE.


