Program Parade učenja Kranj, 18. maj 2016
Dogajanje na Glavnem trgu bodo od 9.00 do 17.00 ure soustvarjale organizacije, društva, ustanove, zavodi
in posamezniki z naslednjimi vsebinami:
ODER na Glavnem trgu v Kranju:
09.00
09.15 – 10.00

svečana otvoritev z gosti
telovadba 1000 gibov

10.00 – 10.10
otroška folklorna skupina
10.10 – 10.20
pevski nastop
10.20 – 10.40
RAP Rdeča kapica
11.30 – 12.15
pevske in glasbene točke
12.15 – 12.30
pevski nastop
15.00 – 15.10
nastop raperja
15.10 – 15.20
nastop orientalskih plesalk
15.30 – 15.40
Žoga Bend
16.00 – 16.15
pevski nastop
16.30 – 17.00
nastop orkestrov
moderatorka: Slavica Bučan

vodi: idejni vodja in ustanovitelj Šole zdravja dr.
Nikolay Grishin
Kranjski vrtci
vrtec Dobra teta
AnimaTera
Gimnazija Kranj
Mešani pevski zbor Petra Liparja, DU Kranj
Alteršola
KUD Leyli
Dom starejših občanov Preddvor
Me PZ Musica viva Kranj - Primskovo
Glasbena šola Kranj

PROSTOR PRED PREŠERNOVIM GLEDALIŠČEM :
10.00 –
17.00
10.00 –
17.00
10.00 –
17.00

Napihljiv poligon Archery wars
športni poligon in obisk Pike Nogavičke
pravilen pristop k psu, odtis pasje tačke in
otroške roke

športno lokostrelstvo z
varnimi puščicami
gibalne vadbe
druženje s terapevtskimi psi

Sitar Benjamin s.p.
Igralnica Tia, terapije
in aktivnosti
Društvo Tačke
pomagačke

STOJNICE IN DELAVNICE NA STOJNICAH (Glavni trg in prostor pred Prešernovim gledališčem):
ALTERŠOLA
AnimaTera
B&B d.o.o.
Biotehniški center Naklo
BSC, d.o.o., Kranj
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Društvo Amnesty International Slovenije

delavnica z Alteršolo (preventivni programi za
otroke in mladostnike)
delavnice za otroke, predstavitev poučnih
računalniških iger, origami volk
predstavitev programov za izobraževanje odraslih
predstavitev programov preko računalnika, z
zloženkami, z letaki, predstavitev hišnih izdelkov
kolo sreče, predstavitev aktivnosti Europe Direct
Gorenjska s pomočjo promocijskih publikacij in
kviza
predstavitev pogostejših vrst ptic v Sloveniji
Informacijska gradiva o Šoli človekovih pravic in
beguncih, iganje namizne igre o beguncih, igranje z
didaktičnimi kartami Izjemni ljudje za boljši svet,
reševanje kviza

Društvo paraplegikov Gorenjske
Društvo Šola zdravja
Društvo Sorško polje
Društvo Svetlin
Društvo Tačke pomagačke
Esenca, Nataša Kern s.p.
Esperantsko društvo Ljubljana
Etno Galerija Desetnica
Gimnazija Kranj
Gorenjski muzej
Igralnica Tia
ISIC Slovenia
LUK
LUK - medgeneracijski center
Mestna knjižnica Kranj
Prešernovo gledališče Kranj
ŠENT – enota Šent´k Kranj
Sitar Benjamin s.p.
Slovenska fundacija za UNICEF
Šolski center Kranj
Svet gorenjskih sindikatov
Varstveno delovni center Kranj
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj
Zavod UP, zavod za upravno poslovanje
ZKO
Župnijska Karitas Kranj
Zveza Sonček so.p. – enota Kranj
Dodatne informacije:
Mojca Rozman
koordinatorka Parade učenja
04 280 48 15
mojca.rozman@lu00niverza.si

prikaz delovanja kulturnih in športnih sekcij
Predstavitev društva, promocija jutranje telovadbe
in kratek prikaz vaj, info stojnica
predstavitev in izmenjava semen
predstavitev vpliva ozvezdij na rastline in ljudi
s pomočjo Setvenega priročnika Marije Thun in
astrološke karte rojstva
predstavitev društva, pravilen pristop k psu, odtis
pasje tačke in otroške roke, origami kuža
Biodanza in predstavitev poklica vaditelj Biodanze
delovni listi, predstavitev esperanta
prikaz tehnik ročnega kreativnega šivanja, izdelava
tulipana iz blaga
jezikovne delavnice in šah, drone show
predstavitev naših dejavnosti in aktivnosti za
obiskovalce
poslikava obraza, “tatoo”
predstavitev ISIC iskaznice in možnosti dela v tujini
info stojnica, predstavitev programov za
izobraževanje odraslih, zbiranje prijav učečih se
odraslih za lokalni Forum učečih se, Veriga znanja:
Daj naprej – izmenjava znanj na oglasni deski
ustvarjalne delavnice za vse generacije
predstavitev dejavnosti Mestne knjižnice Kranj
predstavitev dejavnosti Prešernovega gledališča
Kranj
promocija izdelkov, izdelovanje izdelkov iz gline
predstavitev Archery wars Slovenija
Punčke iz cunj
predstavitev izobraževalnih programov in poklicev,
dejavnosti šole
predstavitev dejavnosti, knjižice, izpolnjevanje
vprašalnika za obiskovalce, nagrade za znanje iz
področja delovnih razmer
ustvarjalna delavnica
predstavitev in popularizacija varstva narave ter
varovanih območij, zavarovanih živalskih in
rastlinskih vrst, pomena mokrišč in vodenje po
kanjonu Kokre ob 11.30 in 13.00
eko zemljevid UP
kulturna društva se predstavijo
predstavitev dela Karitas dekanije Kranj
praktični prikaz dela v Sončku

