Parada učenja Ljubljana, 17. maj 2014
Predstavitve Institucij na stojnicah, delavnicah in odru
Svoje dejavnosti s področja vseživljenjskega izobraževanja in učenja za vse generacije bodo na različne načine
na stojnicah in delavnicah predstavila društva, ustanove, organizacije in posamezniki.
















Andragoški center Slovenije
Predstavitev dejavnosti Andragoškega centra Slovenije (ACS). ACS je že 23 let osrednji javni zavod za
raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje ter informacijske in
promocijske dejavnosti v izobraževanju odraslih. Med promocijskimi projekti je najvidnejši Teden
vseživljenjskega učenja (TVU), ki ga že od leta 1996 prirejamo v sodelovanju s stotinami ustanov,
skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost
pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem
življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot
udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'. V letu 2013 je TVU
soustvarjalo blizu 1.300 prirediteljev, ti so v maju in juniju izpeljali 9.350 dogodkov. ACS je nacionalni
koordinator projektov Teden vseživljenjskega učenja (TVU) in Uresničevanje prenovljenega Evropskega
programa za učenje odraslih 2012–2014 v Sloveniji (EPUO).
Avto-moto zveza Slovenije
Predstavitev Družinske ure AMZS - prometno preventivne in izobraževalne vsebine povezane z varno
mobilnostjo vseh udeležencev v cestnem prometu. Z demonstracijskimi vajami s pomočjo »pijanih
očal«prikaz spremenjenih psiho motoričnih sposobnosti.
Biotehniški center Naklo
Predstavitve tečajev, ki jih organizira BC Naklo s področja živilstva, slaščičarstva, pekarstva, floristike,
vrtnarstva, kmetijstva, zdravega načina življenja ipd. ter možnosti formalnega srednješolskega
izobraževanja za odrasle. Degustacija šolskih ekoloških mlečnih izdelkov. Nagradna igra.
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
Predstavitev dejavnosti centra in predvsem NPK. ʺNacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Certifikat o
NPK ja javno veljavna listina s katero posameznik dokazuje svoje izkušnje Slovenija je pred desetimi leti
z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah uvedla sistem NPK, ki omogoča ugotavljanje in
potrjevanje delovnih izkušenj in neformalnega oz. priložnostnega učenja vsem, ne glede na to, kako so
bila znanja in spretnosti pridobljena. Sistem predstavlja fleksibilen pristop k pridobivanju NPK glede na
potrebe trga dela in omogoča dokazovanje usposobljenosti na javnoveljaven način, kar povečuje
zaposljivost in možnosti za razvoj kariere.ʺ
Center za dopisno izobraževanje - CDI UNIVERZUM
Predstavitev dejavnosti CDI Univerzuma – delavnice, tečajev, svetovanja, središča za samostojno
učenje.
Doužnjek, Jani Jakob
Predstavitev dejavnosti in razstava izdelkov iz slame: doužnjek, vaze, venčki, srčki, košarice in drugi
spominki. Prekmurska tradicionalna obrt. Pletenje kite iz slame in izdelovanje zapestnice ali srčka.
Društvo Vita za pomoč pri nezgodi poškodbe glave
Predstavitev dejavnosti društva.
Društvo Veronika
Predstavitev dejavnosti društva.
Društvo za duhovno prenovo – S33
Društvo za duhovno prenovo – S33, bo obiskovalcem predstavilo novo slovensko biotehnologijo, ki
omogoča reševanje vseh problemov našega časa. Ker nova biotehnologija zajema vsa področja našega
dela in ustvarjanja, bomo trenutno izpostavili sledeče teme, katere bomo tudi praktično demonstrirali
in jih bodo obiskovalci lahko tudi sami preizkusili: prava duhovna prenova, kako odpraviti stres, kako
do prave zdravilne bio hrane in pijače, vzrok bolezni in kako priti do večnega zdravja, osnovni napotki
za lepše in bolj kvalitetno življenje.
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Izobraževalne in svetovalne storitve, Manica Žmauc s.p.
Predstavitev dejavnosti s področja vseživljenjskega učenja in izobraževanja.
Javni zavod Cene Štupar – zavod za izobraževanje Ljubljana
Na stojnici bomo predstavili promocijsko gradivo zavoda, informativno gradivo za dejavnosti, ki jih
izvajamo in omogočili individualno svetovanje posameznikom za vključitve v izobraževanja ali
usposabljanja. Predstavitev na stojnici bomo popestrili s tremi delavnicami: (1.) Medgeneracijski
prenos IKT znanj: Mladi, vključeni v program Usposabljanje s področja IKT za delo s starejšimi, bodo
nudili medgeneracijski prenos IKT znanj. (2.) Refleksoterapija dlani Izvajalka bo v delavnici izvajala
refleksoterapijo dlani, nasvete s področja refleksoterapije in masaže. (3.) Kozmetični nasveti: Izvajalka
delavnice bo predavateljica, ki v izobraževalnem programu kozmetični tehnik poučuje strokovne
vsebine. V delavnici bo nudila različne nasvete s področja nege in kozmetike.
Javni zavod Mladi zmaji
Na stojnici bomo dali poudarek temu, da smo močna baza učenja za veliko prostovoljcev/k ter učna
baza za praktikante/ke iz FSD, PEF, FF.
Kadis d.o.o in Kadis zavod 2002
Imeli bi promo material na stojnici (tudi za druge naše storitve) -na stojnici (če je mogoče) bi
imeli zraven prenosnik (lahko svoj), na katerem bi se ves čas rolal predstavitveni ppt KADISa in
promocijski filmček, ki ga imamo za eno od svojih storitev (assessment center), na stojnici (če je
možno, če je wi-fi) bi imeli možnost online reševanja vprašalnikov, testov namenjenih karierni
orientaciji (preko portala E-SVETOVANJE); za možnost individualnega pregledovanja CVjev, vlog,
ponudb, za možnost kariernega svetovanja (na podlagi reševanja vprašalnikov, tudi on-line reševanje
vprašalnikov ....).
Košarkarska zveza Slovenije
Predstavili se bomo s projektom Igriva košarka. Pod vodstvom animatorjev bodo otroci in mladostniki
in tudi drugi obiskovalci spoznavali košarko, se preizkusili v igrah z žogo ter se družili z Lipkotom.
Ljubljanska mobila infotočka za mlade/Društvo Škuc
Predstavitev dejavnosti Ljubljanske mreže infotočk za mlade in Društva Škuc. Na Paradi bo tudi
Ljubljanska mobilna info točka je projekt mladinskega informiranja na terenu. Mobilna točka s seboj
prenaša informacije o izobraževanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih
dogodkih ter prireditvah, aktivizmu, ekologiji, duhovnosti, zdravju in pomoči v stiski, lokalnih
organizacijah in službah za mlade, razvoju mladinskega dela, razpisih in natečajih, evropskih programih
za mlade (Mladi v akciji, Eurodesk, EVS…).
Mathema - zavod za popolarizacijo matematike
MATHEMA, predstavitev dejavnosti zavoda za popularizacijo matematike Mathema Delavnica
prepletanja matematike in umetnosti. Iskali bomo vezi med matematiko in umetnostjo. Delavnica
(risanje) je namenjena odraslim in otrokom.
Međimursko folklorno društvo Ljubljana
Međimursko folklorno društvo Ljubljana bo na PU Ljubljana s pevskim in plesnim nastopom prineslo
pridih tradicije in medkulturnosti. Društvo je bilo v letu 2013 ustanovljeno s ciljem ohranjanja hrvaške
in slovenske kulturne dediščine, izvirne folklore, plesov, pesmi, običajev in međimurske narečne
govorice. Predstavili se bodo: dramsko-literarna skupina s pesmijo »Kovač« , ki jo je napisala Muna
Orehov, folklorna skupina s spletom međimurskih plesov, pevska skupina FIJOLICE, ki bo zapela eno
međimursko in eno slovensko pesem ter tamburaška skupina s spletom slovenskih in hrvaških ljudskih
pesmi. Na stojnici pa se predstavlja skupina ročnih del.
Mestna knjižnica Ljubljana
Predstavitev dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) s področja izobraževanja odraslih, bralne
kulture in informacijske pismenost za vse starostne skupine. Predstavili bomo možnosti, ki so
uporabnikom na voljo v knjižnicah MKL in informacijskih servisih Borza dela, Borza znanja, Središče za
samostojno učenje in Točke vseživljenjskega učenja. Obiskovalci bodo lahko preizkusili e-bralnik in se v
nagradni igri potegovali za knjižne nagrade. Na stojnici se bosta predstavili tudi dve dobitnici nagrad za
posebne dosežke – Lilijana Pahor in Manica Žmauc. Na delavnici bodo obiskovalci s članicama Borze
znanja Ljubljana z ustvarjali punčke iz cunj in rože iz papirja.
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Mestna zveza upokojencev Ljubljana – Dnevni centri aktivnosti za starejše (DCA)
Z odrskim prikazom vadbe Taichi, bodo upokojenci pome mentorstvom prostovoljca Bojana Lužarja
predstavili delček pestih dejavnosti, ki jih izvajamo v DCA. Na delavnici izdelaj si rožico in podari
voščilnico bodo članice DCA prikazale različne tehnike izdelovanja rož (rože iz žičke in najlona, rože iz
barvnih servetov). Poleg tega bodo prikazale še izdelavo voščilnic s pick point tehniko (šivanje) in
tehniko Iris Folding (prepogibanje papirja).
MINVOS - Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije
Predstavitev dejavnosti mreže MINVOS. MINVOS vodi civilni dialog in nudi strokovno podporo za
krepitev usposobljenosti nevladnih izobraževalnih organizacij v Sloveniji za izvajanje projektov,
programov in javnih politik ter promocijo nevladnega sektorja z namenom ozaveščanja posebnih
javnosti o ključnih razvojnih vprašanjih in vlogi ter pomenu NVO.
Miškolinček, Damjana Urh
Na odru bodo nastopile deklice iz skupine Miškolinke, ki bodo pod vodstvom Damjane Urh predstavile
Miškolinčkove pesmice. Pesmice so zasnovane tako, da se z njimi lahko učimo in krepimo različna
vzgojna in učna področja obenem pa rajamo in se veselimo. Na stojnici bomo predstavili še druge
možnosti preživljanja prostega časa za otroke v okviru naše organizacije.
Modra pikica, Prevajanje in tolmačenje Živa Ribičič s.p.
Na stojnici bomo predstavili programe, ki jih pripravlja Modra pikica. To so programi zgodnjega razvoja
jezika za dojenčke, malčke, starše in strokovne delavce vrtcev. Predstavili bomo tudi osnovne znake iz
slovenskega znakovnega jezika ter enoročno abecedo. Na odru bo Živa Ribičič, bo pod naslovom
Modra pikica zapela najmlajšim – otroške ljudske pesmice.
Much, Višja strokovna šola
Na stojnici bomo predstavili delo Višje strokovne šole v programu Ekonomist, usmeritev
zavarovalništvo, možnosti za vpis ter potek študija.
Osnovna šola Vrhovci
Na stojnici bo Razstava izdelkov OŠ Vrhovci in zbiranje dobrodelnih prispevkov za šolski sklad. Na odru
se bodo predstavili učenci z utrinki iz plesne predstave Popelka. Miks glasbenih uspešnic skupine ABBA
bo podlaga za njihov nastop.
Pionirski dom, Center za kulturo mladih
Na stojnici bomo predstavili dejavnosti Pionirskega doma. Z nastopom na odru se bodo predstavili
učenci glasbenega oddelka. Na prostoru za delavnice bomo organizirali grafično delavnico za odrasle,
na kateri bodo spoznali tehniko linoreza, ki bo tiskan na pravi preši. Udeleženci si bodo lahko izdelali
svoj ex libris.
Pozitivčki, d. o. o.
Predstavili bomo dejavnosti, ki jih razvijamo na področju vseživljenjskega izobraževanja za različne
ciljne skupine.
Rossana, d. o. o., Jezikovna šola
Podjetje Rossana d.o.o. Jezikovna šola predstavlja nove možnosti učenja angleškega jezika preko
interneta. Prednosti takega učenja so prosta izbira kraja in časa učenja. Programi so primerni za
samostojno učenje ali učenje v skupini. Možnost preizkusa programa na stojnici.
Sindikat Mladi plus
Predstavitev delovanja Sindikata Mladi plus, predstavitev možnosti vključitve (kaj se naučim s
sodelovanjem v Sindikatu Mladi plus?), karierno svetovanje.
Socialna akademija
Socialna akademija je nevladna organizacija, katere poslanstvo je mlade in odrasle spodbujati na poti
njihovega odgovornega državljanstva in udejstvovanja v civilni družbi. Predstavili bomo različne
projekte, ki so aktualni in vsebinsko vezani na dogodek. Namenjeni so mladim in odraslim. Za
predstavitev multimedijskega centra bomo uporabili kamero s stojalom. Na stojnici bomo imeli
predstavitveni material, brošure, računalnik za videje. Enjoy your rights – je mednarodni projekt, v
katerem združujemo svoje moči partnerji iz Nemčije, Italije, Češke, Madžarske in Slovenije. Glavni
namen projekta je pri mladih vzbuditi zanimanje za človekove pravice in odgovornosti, ki so zapisane v
Listini EU o temeljnih človekovih pravicah

3

























Srednja šola tehniških strok Šiška
Predstavitev poklicev elektrikar, računalnikar, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehnik mehatronike
– promocijski material. Predstavitev izdelkov dijakov: 1. Lego Mindstroms – lego roboti – arena 2.
Raspberry Pi – predstavitev izdelkov, 3.3D tiskalnik 4. Kvadrokopter in 5. Električni avtomobil.
STREHA BERNIK, Tadej Bernik s.p.
Na stojnici bomo predstavili naš poklic (krovec, klepar, tesar). Predstavili bomo kako prekrijemo streho
z Gerard kritino ter opozorili na detajle. V ta namen bomo seboj pripeljali pano v velikosti cca. 2mX1m
Športni center Fakultete za šport
Na stojnici bomo predstavili programe, ki potekajo v okviru športnega centra.
T2
Potekala bo demonstracija Glukometrov preko mobilnih telefonov ter T2 storitve, ki omogočajo
vseživljenjsko učenje. Na stojnici bodo delale punce iz T2 reklam.
Ustanova Hiša eksperimentov
Znanstveno - ustvarjalna delavnica Znanstveni Krneki:obiskovalci bodo izdelovali zanimive
eksperimente iz materialov, ki jih najdemo v vsakem domu.
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes
Predstavitev naših študijskih programov s področij nega in lepota, dobro počutje in zdravje in zdrav in
uravnotežen življenjski slog. Obiskovalci bodo dobili tudi praktične nasvete o negi in čiščenju kože,
kozmetiki ipd.
Založba Malinc
MALINC je majhna, butična založba, ki si prizadeva za izdajanje kvalitetne mladinske književnosti in
večjo biblioraznolikost na slovenskem knjižnem trgu, z različnimi projekti (LEO, LEO, Španska vas,Bralni
laboratorij) pa tudi za promocijo branja.
Zavod Bob
Na naših mobilnih stojnicah bomo predstavili projekte, ki potekajo pod okriljem naše organizacije.
Zavod Nefiks
Na stojnici bomo predstavljali prednosti beleženja neformalno pridobljenega znanja z orodjem Nefiks
(http://nefiks.si), kako se lahko mladi vključijo v naše aktivnosti kot udeleženci ali kot prostovoljci,
obiskovalci pa se bodo lahko preizkusili v kvizu o sivi ekonomiji, pripovedovanju zgodb iz kock
(http://zam.si/kocke/) in izdelovanju priponk ali magnetkov z lastnimi motivi.
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Na stojnici bomo predstavili dejavnosti s področja vseživljenjskega učenja in izobraževanja, ki jih
izvajamo na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.
Zdravstveni dom Ljubljana, projekt Stisni me močno
Na odru in prostoru za delavnice se bomo predstavili s projektom Stisni me močno. Demonstrirali
bomo temeljne postopke oživljanja in uporabo AED ter pravilno ukrepanje očividca pri posamezniku
pri srčnem zastoju.
Zveza Sonček so.p.
Zveza Sonček bo predstavila svoje programe in projekte, katere izvajajo po celi Sloveniji in v
Ljubljanskih centrih. Predstavili bomo tudi izdelke oseb z invalidnostjo, katere izdelujejo v varstveno
delovnih centrih.
Zveza tabornikov Slovenije
Predstavitev aktualnega dogajanja v taborniški organizaciji: taborniške veščine, program za mlade,
sistem izobraževanja odraslih, taborniški alumni klub, organizacija svetovne skavtske konference v
Slovenji 2014.
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