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Življenje je učenje – naj bo veselo! 
Utrinki s Parade znanja 
 
Letos, ob deseti obletnici Tedna vseživljenjskega učenja, se je Andragoškemu centru prvič ponudila 
priložnost, da smo 20. oktobra 2005 v Parku Zvezda organizirali prireditev, ki smo jo poimenovali 
Parada znanja. Namenjena je bila skupni predstavitvi izvajalcev TVU iz osrednjeslovenske regije. Ob 
tej priložnosti bi se še enkrat radi zahvalili Mestni občini Ljubljana, ki nas je sponzorsko podprla in 
zagotovila stojnice, oder z ozvočenjem, novinarsko konferenco ter nastop županje, gospe Danice 
Simšič, na odprtju Parade. 
 
Ste pomislili, zakaj smo prireditev poimenovali Parada znanja? Gotovo je že ime dovolj zgovorno, da 
naznanja vesel, razgiban in raznolik dogodek. Ali ni nenazadnje tudi učenje prav tâko? Želeli smo 
poudariti, da se učenje odvija vse življenje, v različnih situacijah in okoljih ter nam pomaga živeti 
polneje in kakovostneje. Zakaj se torej ne bi veselili? 
 
Raznolikost učnih vsebin smo poskušali prikazati tako na stojnicah kot tudi na odru. Razstavljavci 
(kar štirideset nas je bilo), ki smo predstavljali svoje izobraževalne, učne ter druge dejavnosti in 
dosežke, smo se zelo trudili, da bi ustvarili veselo, hkrati pa tudi informativno in vsebinsko bogato 
dogajanje. Pokrivali smo zelo različna področja izobraževanja, zato so obiskovalci lahko dobili podatke 
o različnih izobraževalnih, jezikovnih in računalniških tečajih, tečajih s področja modeliranja, lesarstva 
in turizma. Seznanili so se lahko, kako je pri nas organizirana taborniška dejavnost; spoznali so lahko 
delo knjižnic in vlogo svetovalnih središč. Če je koga zanimalo, kje in kako dobiti pravno pomoč, je 
lahko dobil potrebne informacije na stojnici Zveze sindikatov. Posebej sta se predstavljala tehnični in 
šolski muzej, pa Produkcijska šola, ki je seznanjala obiskovalce s svojo dejavnostjo ... Kaj vse se da v 
življenju narediti, če imaš močno voljo, so še posebej dokazali varovanci Zavoda Zarje in Varstveno 
delovnega centra Tončke Hočevar. Poleg vsega navedenega je bilo na stojnicah možno kupiti tudi 
knjige založbe Mladinska knjiga in Mohorjeve družbe. Za večje ozaveščanje o varstvu okolje so 
poskrbeli na stojnici Komunalnega podjetja Vrhnika. Dejavno so obiskovalci lahko sodelovali in 
ustvarjali na stojnici Vitre, kjer so lahko šivali, kvačkali ipd. 
 
Za odrsko živahnost so poskrbeli najrazličnejši učeči se posamezniki in skupine, ki dokazujejo, da je 
učenje veselo in nas spremlja na vsakem koraku. Prvi korak Parade smo naredili pred Magistratom. V 
družbi mažoretk in v ritmu pihalnega orkestra smo se skupaj z razstavljavci odpravili po ulicah stare 
Ljubljane do Parka Zvezda, kjer sta nas nagovorili ljubljanska županja, ga. Danica Simšič, in 
direktorica Andragoškega centra Slovenije, dr. Vida A. Mohorčič Špolar. Ritem so ohranjali mladi 
glasbeniki Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana. Smeh in začudenje je na otroška in odrasla lica 
pričaral čarodej Roman, ki je nenehno poudarjal, da je znanje več kot čarovnija. Obstajajo različni 
recepti, kako pričarati zajce in golobe, a za to, kako usvojiti znanje, obstaja le ena čarovnija – učenje. 
Učili smo se afriških plesov, polke, jodlanja. Adi Smolar je najprej dejal, da »ne gre več v šolo«, ko pa 
je opazil, da je preveč »neprilagojen«, se je začel učiti. Da je učenje prav v času neprestanih in 
nenehnih globalnih sprememb, ki delujejo na vseh področjih človekovega življenja, nujno, je poudarila 
dr. Manca Košir. Kako pomembno je ohranjanje slovenske kulturne dediščine na Tržaškem, smo 
slišali od članov kulturnega društva Ivan Grbec iz Škednja pri Trstu. Posebej sta nas nagovorila 
varovanca zavoda za varstvo in rehabilitacijo oseb po poškodbi glave Zarja, ki sta z nami delila 
izkušnjo in misel: »po poškodbi glave se učim drugače«. Z nami so bili tudi vrtčevski otroci, ki so po 
metodi Marije Montessori prikazali, kako se učijo koordinacije. Glasbeno plesni spektakel so pričarali 
varovanci Centra Dolfke Boštjančič, ki so s svojimi iskrivimi očmi in veselimi obrazi pokazali, da so 
ljudje s posebnimi potrebami željni učenja. Tudi pristaši rapa so prišli na svoj račun, z odgovorom pa 
smo postregli tudi vsem tistim, ki se sprašujejo, kako postati dober pop-rock glasbenik. Pokazali smo, 
da je učenje tujih jezikov in dramske improvizacije zelo zabavno in uporabno. Od klovnese Mike Make 
pa smo slišali, da se klovni učijo, da ljudi razveselijo. Videli smo, da se je moč naučiti tudi ležanja na 
žebljih in požiranja ognja. Vsi skupaj smo se od Parade znanja poslovili z Nušo Derenda, ki nas je na 
koncu napolnila z energijo za nove učne podvige. 
 
Ker je prireditev letos potekala prvič, nas je kot organizatorja zanimalo, kako so jo sprejeli in doživljali 
naši razstavljavci. Zato smo jim po končani prireditvi poslali kratek anketni vprašalnik; trideset nam ga 
je do sedaj že vrnilo. Podrobnejše analize še nismo uspeli narediti, bi vam pa radi na kratko predstavili 
njihove vtise in nekatere predloge: 



• Vsi so pohvalili dobro organizacijo in pozdravili prireditev Parada znanja, za katero si želijo, da 
postane tradicionalna. 

• Večina je bila mnenja, da je bila medijska podpora samega dogodka premajhna: obiskovalci bi 
morali biti bolje obveščeni o tem, kaj se v Parku Zvezda dogaja. Predvsem bi bilo dobro, da bi 
posebej obvestili ravnatelje osnovnih in srednjih šol, da bi pripeljali svoje dijake in učence. 

• Obisk in vzdušje na stojnicah so ocenili kot dober – celo nenaklonjeno vreme v prvi polovici dneva 
po njihovem mnenju ni odvrnilo obiskovalcev na stojnicah. Predlog enega od razstavljavcev pa je 
bil, da bi morale biti stojnice »bolj žive«, z več praktičnimi predstavitvami znanj za obiskovalce. 

• Vseeno pa je bilo vreme tisto, ki je »motilo« največ razstavljavcev, čeprav so se zavedali, da na to 
nimamo vpliva. Nekateri so zato predlagali, da bi prireditev prestavili na mesec september, ko se 
izobraževalna dejavnost šele začenja in bi bila Parada znanja lahko nekakšen napovednik v 
različne dogodke, ki potem v oktobru potekajo ob Tednu vseživljenjskega učenja.  

• Ker vreme res ni bilo ravno prijazno, se je pri nekaterih porodila ideja, da bi bilo dobro, če bi imeli 
možnost kuhanja čaja, priprave hrane, pečenje kostanja, koruze … 

• Plakate o prireditvi so dobili prepozno, potrebovali bi jih vsaj teden dni prej, da bi jih lahko obesili in 
razdelili naokrog. 

• Dogodek je sovpadal s Študentsko areno, zato so bili mnenja, da bi bilo v bodoče dobro uskladiti 
termine, da se dogodki ne bi prekrivali. 

• Dogajanje na odru je bilo po oceni nekaterih razstavljavcev preglasno, sploh za tiste, ki so imeli 
stojnice v bližini odrskega dogajanja. 

 
Tudi na Andragoškem centru smo mnenja, da je Parada znanja uspela, nenazadnje tudi zato, ker smo 
prepoznali pomen take prireditve, vanjo verjeli in jo ustvarjali – čeprav skoraj brez tovrstnih izkušenj – 
z velikim navdušenjem. Odzivi sodelujočih in udeležencev so potrdili smiselnost sejemskega dogodka 
pa tudi spremljajočega programa na odru. Menimo, da smo nabrali dovolj izkušenj in predlogov, da 
bomo lahko v prihodnje Parado izpeljali še uspešneje. Vsekakor si bomo prizadevali za trajno 
sodelovanje z Mestno občino Ljubljana; poleg letošnjih oblik sodelovanja bomo v večji meri in veliko 
prej obveščali zlasti šole in vrtce, zato da bodo obisk Parade načrtovali vnaprej in ga umestili v svoje 
koledarje. Več bo treba storiti za medijsko promocijo in boljšo obveščenost javnosti. Na nekatere reči 
pa pri najboljši volji ne bomo mogli vplivati (vreme, pravila, ki veljajo za prireditve na javnih prostorih, in 
podobno). Veseli nas bogat odziv izvajalcev TVU – razstavljavcev; presenetili so nekateri, ki so bili 
pripravljeni priti od daleč. Med njimi ali pa v mreži vseh izvajalcev TVU iz regije bi želeli najti novega 
koordinatorja te prireditve, vendar so to zadeve, o katerih se bomo pogovarjali ob snovanju TVU 2006. 
Vse razstavljavce zato že zdaj vabimo na prvi sestanek izvajalcev in koordinatorjev TVU 2006, ki 
bo predvidoma v prvi polovici maja; podrobneje bomo ovrednotili letošnjo Parado in se pogovorili o 
načrtih za naprej. Do takrat vam predlagamo, da spremljate spletno stran 
http://tvu.acs.si/paradaznanja/, kjer se bodo nizala besedila in slikovno gradivo z letošnjega dogodka. 
 
Nasvidenje naslednje leto! 
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