
 

 

                        

Taverna Koper, 13. maj 2014 

Seznam sodelujočih, delavnic in drugih dejavnosti na Paradi učenja 2014:  

Izvajalec/sodelujoča organizacija 
(NASLOV) 

Dejavnost Termin** Ciljna skupina 

Andragoški Center Republike Slovenije 
 

Predstavitev Andragoškega Centra Slovenije 10.00-18.00 Vse generacije 

Center eksperimentov Koper, DMFA Koper 
 

Predstavitev organizacije na stojnici s hands-on 
eksperimenti  

15.00-18.00 Vse generacije 

Čebelarstvo Vulić – Zelišča in med 
 

Predstavitev dejavnosti na kmetiji: Čebelarstvo, zelišča 
Delavnica: Priprava praktičnih izdelkov iz medu in zelišč 

14.00-18.00 
15.00-16.30 

Vse generacije 

Društvo Anbot Piran 
 

Predstavitev dejavnosti društva Anbot na stojnici    
 
Delavnica:  Zakaj bi si pripravil/a zeliščno sol? 
 

10.00-13.00 
 

11.00-12.30 

Vse generacije 

Franc Malečkar Delavnica:  »Izdelajmo lutke iz papirja« Milena Malečkar 
in udeleženci programa Predšolska vzgoja na LU Koper 
Delavnica:  »Izdelajmo lutke iz papirja« Milena Malečkar 
in udeleženci programa Predšolska vzgoja na LU Koper 

13.00-14.30 
 

15.00-16.30 

Predšolski otroci in šolski 
otroci 1. triade 

Predšolski otroci in šolski 
otroci 1. triade 

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran 
 

Predstavitev programov in dejavnosti na stojnici  
 

12.00-16.00 Vse generacije, s poudarkom 
na predstavitvi staršem in 

učencem osnovnih šol 



 

Izobraževalni center Memory 
 

Predstavitev organizacije na stojnici in brezplačno 
svetovanje o izobraževanju  
 
Predstavitev PUM-a, Projektno učenje za mlade 
Lutkovna delavnica: »Narava je lepa«   

10.00-11.00 
 
 

10.30-11.00 
11.00-13.00   

Vse generacije 
 
 

Mlajši odrasli 15-25 let 
Otroci 1. triade  

KD Gajbla, hiša ustvarjalnih zgodb 
 

Predstavitev društva 
Delavnica: Pripovedovanje pravljice  
Delavnica: Tekmovanje v pripovedovanju/kje najdemo 
ideje za našo pripoved  

9.00 – 12.00 
9.30 – 10.15 

10.45 – 11.30 

 
Predšolski, 1.-3. razred 
Drugo in tretje triletje. 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA 
 

Predstavitev organizacije  
Predstavitev projekta Enakopravnost narodnih skupnosti 
narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v slovenski 
Istri (ENA.KOST)  
Predstavitev Stične točke NVO pripadnikov narodnih 
skupnosti nekdanje SFRJ in brezplačno svetovanje  
Delavnica: Gledališča zatiranih (sklopi po 15 minut) 

10.00-18.00  Vse generacije 

Ljudska univerza Koper 
  

Info točka na Paradi učenja 
Svetovanje za izobraževanje-Regionalno svetovalno 
središče ISIO Koper  
Delavnice Središča za samostojno učenje: 
Elektronska pošta za začetnike  
Varno po internetu  
A znamo z Wordom    
Skrivnosti PowerPointa   

10.00-18.00 
 
 
 

10.00-11.30 
12.00-13.30 
14.00-15.30 
16.00-17.30 

Vse generacije 

Libris, trgovsko in knjigotrško podjetje d.o.o. 
Koper 

Razstava knjig 
Delavnice:  
Koper – barvaj in ustvarjaj likovni vodnik za otroke  
Koper – barvaj in ustvarjaj likovni vodnik za otroke    
Koper – barvaj in ustvarjaj likovni vodnik za otroke                                                                                                                                                                                          
 
Voden ogled znamenitosti s Salvatorjem Žitkom – 
Sprehod po preteklosti ob Kidričevi ulici  

10.00-18.00 
 

10.30-11.00 
11.00-11.30 
11.30-12.00 

 
 

17.00-18.00 

Vse generacije 
 

Za vrtčevske otroke 
Za vrtčevske otroke 

Otroci 1.triade 
 
 

Za odrasle 
 

Mestna knjižnica Izola  Predstavitev Mestne knjižnice na stojnici:  
študijski krožki, Borza znanja, Središče za samostojno 
učenje - predstavitev neformalnih oblik učenja v knjižnici.  
 

10.00-14.00 
 
 
 

Vse generacije 
 
 
 



 

Delavnica: Glasbeno-pravljična urica. Predstavitev 
glasbenega projekta Miškulinček Damjane Urh. 
Ustvarjalna delavnica: »Moja knjižna kazalka«   
Delavnica:  »Iščem sam, ker znam« Prikazano bo iskanje 
gradiva v spletnem vzajemnem katalogu Cobiss-Opac.  
Delavnica: »Bralniki e-knjig niso baubau« - uporaba in 
možnost izposoje elektronskega bralnika prilagojenega 
izposoji e-knjig na portalu Biblos.  
Delavnica: »Primorci beremo«: Predstavitev »bralne 
značke« za odrasle  

10.00-11.00 
 

11.00-14.00 
11.00-14.00 

 
11.00-13.00 

 
 

12.00-14.00 
 

Otroci, pedagogi, starši 
 

Vse generacije 
Vse generacije 

 
Dijaki, odrasli 

 
 

Dijaki, odrasli 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 
 

Delavnica: Branje pravljic - Guji Guji in Bubo e le farfalle 
Izdelovanje 3-d prizorov iz pravljic in lepih pisanih 
pomladnih metuljev 

16.00-18.00 Otroci 

Osnovna šola Lucija Delavnica: Slikanje na steklo 11.00-13.00 Šolski otroci 

PRM-agencija poslovne storitve, Predrag 
Atlagić s.p. 

Brezplačna skupinska vadba spinninga – inovativne 
telovadbe na kolesih 

10.00-18.00 Vse generacije 

Papilot Zavod Ljubljana, 
Enota Koper 
 

Kreativne delavnice: Predstavitev programa Socialna 
vključenost   

10.00-16.00 Vse generacije 

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje 
Koper 

Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja, uporabe 
avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED), oskrba 
najpogostejših poškodb 

10.00-18.00 Vse generacije  

Radio Capris d.o.o. Stojnica Radia Capris z reklamnim materialom in glasbo, 
balon Radia Capris 

10.00-18.00 Vse generacije 

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper 
 

Predstavitev programov na stojnici  
Predstavitev projekta: Na zabavo v naravo 
Predstavitev učnega podjetja Planet  
 

12.00-18.00 Vse generacije, s poudarkom 
na predstavitvi staršem in 

učencem osnovnih šol 

Scuola media Pietro  Coppo Isola 
 – impresa simulata/učno podjetje Vertigo, 
s.r.l./d.o.o. 
 

Predstavitev učnega podjetja in šole  14.00-16.00 Vse generacije, s poudarkom 
na predstavitvi staršem in 

učencem osnovnih šol 

Središče Rotunda, primorski družbeni 
center, Koper 

Predstavitev organizacije na stojnici  
 

10.00-16.00 Vse generacije 
 

Srednja šola Izola Promocija programov predšolska vzgoja, gastronomija 10.00-14.00 Vse generacije, s poudarkom 



 

-program predšolska vzgoja, gastronomija in 
turizem, gastronomske in hotelske storitve 

in turizem, gastronomske in hotelske storitve  
Predstavitvena delavnica, ki se izvaja pri vzgojno 
izobraževalnem delu v vrtcu  
Predstavitvena delavnica: Praktični pouk v programih 
gastronomske in hotelske storitve,  gastronomijo in 
turizem ter manjša pogostitev za obiskovalce 

na predstavitvi staršem in 
učencem osnovnih šol 

Srednja šola Izola 
-program zdravstvena nega in kozmetični 
tehnik 

Promocija programov zdravstvena nega, kozmetični 
tehnik  
Predstavitvena delavnica, praktičnega pouka v programih 
zdravstvena nega (merjenje pritiska, aplikacija inzulina, 
prikaz reanimacije, pregled dojk) 
Predstavitvena delavnica: Predstavitev praktičnega pouka 
v programu kozmetični tehnik (ličenje) 

10.00-14.00 Vse generacije, s poudarkom 
na predstavitvi staršem in 

učencem osnovnih šol 

Srednja tehniška šola Koper 
 

Predstavitev Srednje tehniške šole Koper 
Predstavitev programa Avtoserviser z učili 
Predstavitvena delavnica programa Frizer z 
demonstracijo oblikovanja pričesk, nohtov in ličenja 
obiskovalcev, 
Predstavitvena delavnica programa Računalnikar z izdelki 
in demonstracijo praktičnega pouka 

10.00-14.00 Vse generacije, s poudarkom 
na predstavitvi staršem in 

učencem osnovnih šol 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in 
starše v Kopru 

Predstavitev dejavnosti organizacije na stojnici, 
brezplačno svetovanje 
Delavnica za predšolske otroke: Mehurčki, pihanke in 
trganke  
Delavnica: Spoznaj svoj učni stil  
 

10.00-18.00 
 

10.00-18.00 
 

10.00-18.00 

Vse generacije, predvsem 
starši 

Predšolski otroci 
  

Šolski otroci ter mladostniki 

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo 
psov »Tačke pomagačke« - enota Koper 

Predstavitev društva na stojnici 
Delavnica: Igramo in učimo se s psom 
Delavnica: Učenje s pomočjo psa 
Delavnica: Igramo in učimo se s psom 
Delavnica: Psi in starostniki 
Delavnica: Igramo in učimo se s psom 

10.00-18.00 
10.30-11.30 
12.00-13.00 
13.00-14.00 
15.00-16.00 
17.00-18.00 

Vse generacije 
Za otroke 

Vse generacije 
Za otroke 

Za starejše 
Za otroke 

 

Studio Cantica, Manica Smrdelj, s.p. Nastop pevcev na odru  17.00-18.00 Vse generacije 

Univerzi za tretje življenjsko obdobje 

 Andragoško društvo morje  IZOLA 

Predstavitev društev na stojnici: fotografije,slike,ročna 
dela 

13.00-18.00 
 

Vse generacije 



 

 Društvo Pristan Koper Delavnica: Klekljanje 

Univerza na Primorskem 

 

UP univerzitetni karierni center: 

Predstavitev dejavnosti UP univerzitetnega kariernega 

centra  

Predstavitev profilov diplomantov Univerze na 

Primorskem  

Pogovor s kariernim svetovalcem  

 

 

Delavnica: Izdelaj svoje Karierno sidro  

 

UP fakulteta za vede o zdravju: 

Stojnica z informacijskimi gradivi 

Brezplačno merjenje krvnega 

tlaka in svetovanje za zdrav življenjski slog  

 
10.00-16.00 

 
 

10.00-16.00 
 

10.00-11.00 in 
13.00-14.00 

 
11.00-12.00 in 

14.00-15.00 
 
 

10.00-16.00 
10.00-12.00 

 

 
Vse generacije 

 
 

Dijaki, študenti in diplomanti 
 

Dijaki, študenti in diplomanti 
 
 

Dijaki, študenti in diplomanti 
 
 
 

Vse generacije 
Vse generacije 

 

Varstveno delovni center Koper 
 

Predstavitev zelenega programa »Sivka« 

na stojnici 

10:00-12:00 Vse generacije 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - 
CIPS 

Predstavitev Centra za informiranje in poklicno 
svetovanje 

10.00-18.00 Osnovnošolci, dijaki, študenti 
in odrasli 

Zavod Čarobna preproga Koper Predstavitev Zavoda Čarobna preproga na stojnici  
 
Strokovna delavnica: Uvod v Aktivnosti in Terapijo s 
pomočjo živali  

10.00-18.00 
 

11.00-12.00 

Vse generacije 
 

Dijaki, študenti, odrasli, 
starejši 

                                        

                                                                                            ,        


