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15. september 2021

… sporočamo na Paradi učenja prebivalcem Pomurja na poti  

od Lendave do Murske Sobote.  

15. 9. 2021
Start mobilnega dela parade 

ob 9.30 v Lendavi in cilj 12.00 v Murski Soboti.

4 prizorišča

21

Učenje je življenje - naj krepi in radosti!

Organizatorji in koordinatorji parade se bomo med prizorišči Parade učenja premikali z avtomobili. Lahko se 
nam pridružite ali naredite del poti peš ali s kolesi. Vsekakor pa ste vabljeni na posamezno prizorišče, ki ga 
izberete glede na vašo lokacijo in želje. Utripe s Parade učenja bomo strnili v predstavitveni film, tako da bodo 
najširši javnosti dostopni za ogled preko medijev, spleta in socialnih omrežij.

NAVODILA UDELEŽENCEM
Dogodki bodo izvedeni v skladu z veljavnimi ukrepi za varovanje zdravja pred koronavirusno boleznijo, na 
prizoriščih bo udeležba možna če izpolnjujete PCT pogoje. 

LENDAVA 
Ploščad hotela Cubis 
Mlinska ulica 5a, 
9220 Lendava 
od 9.30 do 11.30

BELTINCI 
Ploščad pred  
Mercatorjem 
od 9.30 do 11.30

TURNIŠČE 
parkirišče trgovine Jager 
Industrijska ulica 4a,  
9224 Turnišče  
od 10.00 do 11.00

MURSKA SOBOTA 
ploščad pred  
Shoppingom 
Slovenska ulica 
10.00 do 14.00

Dogajanje na prizoriščih
• Predstavitvene stojnice z informacijami o možnostih učenja in izobraževanja 

v Pomurju

• Predstavitve izobraževalnih programov, projektov, društev in socialnih 
podjetij.

• Branje za najmlajše, predstavitve in izmenjava knjig.

• Kreativne delavnice za krepitev trajnostnega odnosa do sebe in okolja. 

• Vadbe za zdravo hrbtenico in svetovanja strokovnjakov s Centra za krepitev 
zdravja.

• Predstavitve letošnjih nagrajencev in nagrajencev ACS za pomembne 
dosežke na področju vseživljenjskega učenja iz preteklih let.

• Nagradne igre in razglasitev rezultatov natečaja “SAMOOSKRBA, LOKALNA 
HRANA, TRAJNOSTNO RAVNANJE - ZA MENE IN ZA PRIHODNOST.”

Vabljeni, pridružite se nam na katerem od prizorišč 
ali potujte z nami od Lendave do Murske Sobote!


