PROGRAM
Parade učenja Kranj, sreda, 15. september 2021
Dogajanje na Planini bodo od 9.00 do 17.00 ure soustvarjali organizacije, društva, šole, zavodi in
posamezniki z naslednjimi vsebinami:
PROGRAM ODER
9.00–9.15

Svečana otvoritev z gosti

9.15–10.00
10.00-10.15

Vadba 1000 gibov
Kranj-Prešernovo mesto
(interpretacija)

10.30–10.45
10.45–11.20

Plesna točka, pevska točka in
deklamacija
Palčica, plesna predstava

11.20–11.30

Orientalski plesni nastop

11.45–12.00
12.00–12.15

MePZ DU Šenčur
Pevski nastop Ljudskih pevcev
Hiša čez cesto
Kotalkarska koreografija

12.15–12.45

Mateja Šmid, direktorica LUK,
predstavnik MOK, predstavnik
ACS
Društvo Šola zdravja
Klub Liberius
Zasebni vrtec Dobra teta
Otroška in mladinska skupina
Leyli
LUK-MC
Društvo upokojencev Šenčur
Kulturno društvo Hiša čez cesto
Drsalno kotalkarski klub Triglav
Kranj

13.00–13.10

Glasbeno-plesna točka ljudskih Folklorna skupina DU Naklo
godcev Rokovnjačev v
sodelovanju z ljudskimi pevkami

14.00–14.30

Skeč in ljudske pesmi

Društvo kmečkih žena Kranj

14.30–14.50
15.00–15.15
15.15–15.30

Twirling in plesna koreografija
Pevski nastop s kitaro
Predstavitev predstave Jata
izkušenih ptic
Razglasitev nagrajencev
fotografskega natečaja
Predstavitev trobil – nastop
učencev oz. mentorjev
Nastop baletnega oddelka

Mažoretni in twirling klub Kranj
Esperantsko društvo Ljubljana
Zavod Odprti predali

15.30–15.45
15.45–16.30

LUK
Glasbena šola Kranj

PROGRAM STOJNICE
Alteršola
Center RS za poklicno izobraževanje
Center za krepitev zdravja

DM drogerie markt d.o.o.
Društvo kmečkih žena Kranj
Dom upokojencev Kranj
Društvo upokojencev Kranj
Društvo za pomoč VHG

Esperantsko društvo Ljubljana
Gimnazija Kranj
Gobarsko društvo Kranj
Hortikulturno društvo Kranj
Klub študentov Kranj
Komunala Kranj
Mažoretni in twirling klub Kranj
Medobčinsko društvo slepih in
slabovidnih Kranj
Mestna knjižnica Kranj
OŠ Staneta Žagarja Kranj
RKS – OZ Kranj
SESGŠ – Srednja ekonomska,
storitvena in gradbena šola Kranj

Predstavitev dela tematskega sklopa delavnic
P(ostani) asertiven
Predstavitev Nacionalnih poklicnih kvalifikacij in
Nacionalnih koordinacijskih točk SOK, ReferNet,
Europas in EQAVET
Predstavitev programov, merjenje krvnega tlaka,
sestave telesa in telesne teže; delavnice: Sekunde
rešujejo življenja, čiste roke, Prva pomoč za vsak dan,
Si res znamo očistiti zobe?
Delavnica ličenja z nasveti za vsakodnevno ličenje,
prikaz pravilne nege obraza
Prikaz pletenja in kvačkanja, razstava del, kuhanje
žgancev in priprava krhkih flancatov in/ali kuhanih
sirovih štrukljev
Predstavitev Doma upokojencev Kranj in Spominčice
Predstavitev sekcije ročnih del: kvačkanje, izdelava
ogrlic, izdelava rož iz papirja, klekljanje
Predstavitev programov Društva za pomoč ženskam
in otrokom žrtvam nasilja – Varn hiša, Materinski dom,
Center za informiranje in svetovanje; kolo sreče –
nagradna igra o ozaveščanju javnosti o vrstah nasilja
in njegovem prepoznavanju
Predstavitev mednarodnega jezika esperanta
Predstavitev gimnazije, delavnice: kitajščina, čarovnija
narave in jezikovni vrtiljak
Predstavitev
Prikaz dejavnosti društva
Izobraževalna stojnica o zero waste življenjskem
slogu
Promocijski material, deljenje priročnih in uporabnih
nagrad, kolo znanja
Predstavitev, učenje preproste koreografije s palico
Predstavitev društva in mobilnosti ter orientacije slepih
v urbanem okolju
Predstavitev dejavnosti, poklica bibliotekar, izmenjava
knjig
Predstavitev šole, kviz o botrstvu medovitih rastlin;
delavnica: šivanje čebelic
Predstavitev delovanje AED in informiranje o
dejavnostih
Predstavitev dijakov frizerske smeri (pletenje kitk,
kodranje las, manikira) in gradbene smeri (poslikava
skodelic)

ŠENT – slovensko združenje za
duševno zdravje
Šola mentalne aritmetike
Šola zdravja Kranj
Švicarska šola
Uprava za obrambo Kranj
VDC Kranj
Vzgojni zavod Kranj
Zavod Odprti predali
Zavod za turizem Kranj
Zveza kulturnih društev Kranj
Kulturni klub Liberius Cerklje

Ljudska univerza Kranj
PROGRAM MEHURČKI
Ime mehurčka
Medgeneracijski mehurček
Bralni mehurček

Ozaveščanje o pomembnosti duševnega zdravja,
promocija in prodaja ročnih izdelkov iz gline, blaga in
voščilnic
Predstavitev izobraževalnega programa, delavnica
mentalne aritmetike, spoznavanje učenja in
pripomočkov za mentalno aritmetiko
Predstavitev delovanja skupin v Kranju, razlaga vaj,
promocija
Igra: Kdo je za masko?; medkulturna igra: uganke;
informacije o življenju v Švici in Sloveniji
Predstavitev opreme in oborožitve, simulator
streljanja, možnosti sodelovanja s Slovensko vojsko
Ustvarjalna delavnica – prikaz izdelave enostavnih
izdelkov iz gline
Predstavitev koledarja, procesa soustvarjanja projekta
otrok in mladostnikov v Stanovanjski skupini Škofja
Loka, peka palačink
Predstavitev izobraževalnih programov, vpogled v
ustvarjalne procese s predstavniki III. življenjskega
obdobja, anketa
Brezplačno vodenje po Kranju za max. 25 ljudi
Predstavitev delavnic kulturnega ustvarjanja in
programa Detox – digitalne zasvojenosti otrok in
mladine
Razstava Slovenija, moja nova država – projekt, s
katerim priseljenke z besedo in ilustracijami
predstavijo sebe kot prebivalke nove države, skrb
zase ter okolje, v katerem živimo.
Predstavitev izobraževalnih programov in projektov,
kolo sreče
Izvajalec
Mestna knjižnica Kranj

Digitalni mehurček

Večkulturni mehurček
Trajnostni mehurček

Ljudska univerza Kranj in Klub
študentov Kranj

Opis
Izdelovanje družabnih iger iz
odpadnega materiala
Sejmišče bralnih idej –
izmenjava knjig, priporočila za
branje, glasno branje
Videokonferenčna povezava
preko sistema Zoom s še
dvema prizoriščema parade
učenja
Kviz medkulturnih društev
Predstavitev Zero waste
življenjskega sloga

