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Tako bo zgledala zaprta zgibanka od parade.
Pripravljeno je tako, da se lahko vstavi v zgibanko
od TVU in spodaj štrli ven napis od parade.



Parada ucenja v Novi Gorici – 15. september
od 15.00 do 18.00 pod arkadami stavbe Mestne obcine Nova Gorica.

15. sept.
15.00–18.00

Parada učenja – dan učečih se skupnosti je zanimiv 
in pester dogodek, namenjen predstavitvi različnih 
možnosti in oblik učenja, ki ga nudijo organizacije 
in društva v lokalnem okolju.
Lokacija: pod arkadami stavbe Mestne občine Nova Gorica

Preko 20 stojnic društev, organizacij in posameznikov
Poleg informacij o možnostih socialnega vključevanja, učenja in 
izobraževanja se bo vsakdo lahko udeležil številnih ustvarjalnih delavnic 
za vse generacije, spoznal različne inovativne tehnike učenja in preizkusil  
kulinarične dobrote okoliških društev.

Nastopi glasbenih in plesnih skupin
Glasbena matica v Furlaniji Julijski krajini, Društvo UNITRI Nova Gorica, 
Glasbena šola Ozlinka, Glasbena šola Nova Gorica, Barbara Šinigoj - Šola 
petja in glasbe, JazzObala, ŠENT Nova Gorica, Plesna šola PRO DC.

Ambasador vseživljenjskega učenja
Tudi letos bomo podelili častni naziv  ambasador vseživljenjskega 
učenja  posameznikom iz lokalnega okolja, ki se zavedajo pomena 
vseživljenjskega učenja in z zgledom spodbujajo k vključitvi vanj.

Delavnica ustvarjanja iz naravih materialov
Izvajalec: Nika Šimac
Lokacija: Travnik pred občinsko stavbo.

15. sept.
10.00

Predavanje Kako pred jesenjo poskrbimo za vrtnice
Izvajalec: Edi Prošt, Goriško društvo ljubiteljev vrtnic
Lokacija: LUNG, Cankarjeva ulica 8.

15. sept.
17.00

Lutkovno jezikovna delavnica Pravljica o Luni
Izvajalec: dr. Mojca Stubelj Ars z ekipo
Lokacija: Travnik pred občinsko stavbo.

Branje poezije na travniku
Izvajalec: Goriški literarni klub GOvoRICA
Lokacija: Travnik pred občinsko stavbo.

15. sept.
18.00 - 20.00

Okrogla miza Spodbujanje večjezičnosti skozi zgodnje 
opismenjevanje otrok
Sodelujoči: Alja Furlan, Lea Ward, dr. Mojca Stubelj Ars, dr. Klemen Lah (več zadaj)
Moderira: Kristina Furlan
Lokacija: Velika sejna dvorana v občinski stavbi



15. sept.
18.00 - 20.00

Okrogla miza Spodbujanje večjezičnosti skozi zgodnje opismenjevanje otrok
Moderira: Kristina Furlan
Lokacija: Velika sejna dvorana v občinski stavbi

Sodelujoči:
Alja Furlan je leta 2001 v samozaložbi izdala pesniški prvenec Objemanja, leta 2004 pa skupaj s kitarskim virtuozom Alanom 
Jakinom zvočno knjigo Odmev kapljic. Pred tem je svojo poezijo in kratko prozo objavljala v Primorskih srečanjih. Veliko časa 
posveča projektu Pravljice po meri ter kot trenerka učenja. Od leta 2016 ima svoj zasebni zavod Margarana, v njem so med 
drugimi izšle tudi večjezične knjige Tisti krožniki – Quei piatti, Goriške gospe – Nova Gorica Ladies ter pesniška zbirka Exit.

Lea Ward, rojena na Irskem, odraščala pa v Melbournu v Avstraliji. Tam je zaključila dodiplomski študij iz kreativnih umetnosti 
in pridobila diplomo iz likovne umetnosti. Leta 2010 se je preselila v Slovenijo in vse od takrat poučuje angleški jezik. Preko 
poučevanja v različnih institucijah in med zelo različno populacijo učencev je pridobila zelo dober vpogled v različne oblike 
procesov učenja ter kako zelo pomembno učno okolje vpliva na sam proces učenja tujih jezikov. 

Dr. Mojca Stubelj Ars je doktorica okoljskih znanosti in ekologinja, ki ustvarja na različnih področjih. Branje in pisanje, 
glasba in gibanje so del njenega vsakdana. Je ustanoviteljica blagovne znamke MINI POLIGLOTINI in istoimenskega start-
upa, katerega rdeča nit je večjezičnost. Posebnost njenih knjig za otroke je, da so napisane v več jezikih in so primerne za 
zgodnje učenje jezikov. 

Dr. Klemen Lah, profesor slovenščine in sociologije. Poučuje na Waldorfski gimnaziji v Ljubljani in predava na Filozofski 
fakulteti v Zadru ter na Reki. Deluje tudi kot publicist, gostujoči predavatelj, pozornost pa posveča tudi literarnim in 
pedagoškim vprašanjem. Je pisec učbenikov in drugih didaktičnih gradiv (soavtor srednješolskih beril Umetnost besed 
in Odkrivajmo življenje besed), sodelavec za književnost pri Velikem slovenskem leksikonu, soavtor Leksikona slovenskih 
literarnih junakov, piše tudi literarne kritike in spremne besede. Letos je pri založbi Primus izdal roman Goldfisch.
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Več informacij: LUNG - Ljudska univerza Nova Gorica
Cankarjeva 8, Nova Gorica, 05 33 53 100, info@lung.si, www.lung.si, Facebook: TVU na LUNG-u




