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PARADA UČENJA 
17. MAJ 2017 MED 10.00 IN 17.00 NA KONGRESNEM TRGU 

PROGRAM - VELIKI ODER 

10.00 Otvoritev Vrtec Kolezija in Mestno društvo gluhih Ljubljana Slovenska himna v kretnjah za gluhoneme 

10.10 Pozdravni nagovori Direktor Cene Štupar – CILJ, mag. Bojan Hajdinjak  

Vodja projekta Teden vseživljenjskega učenja – Andragoški center Slovenije, mag. Zvonka Pangerc Pahernik  

Podsekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Teja Dolgan 

Župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković 

10.30  Angleščina  za najmlajše Vrtec Jarše Otroci bodo odpeli pesem v angleškem jeziku in 

zaplesali dva plesa  

11.00  Hip hop in zumba Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje 

Janeza Levca Ljubljana 

Plesna skupina Levstik  

11.10 Prikaz zabavnega učenja Freestyle učenje Kako se učiti preko plesa ter na zabaven način 

11.30  Telovadba Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Dnevni centri aktivnosti za starejše (DCA) 

12.00  Mala šola rock'n'rolla OŠ Vižmarje Brod Otroci, ki se učijo instrumentov so se združili v bende 

in skupaj igrajo rock uspešnice.  

13.00  Pevski nastop  Ali R Taha Ali prihaja iz Sirije in poje v 10 različnih jezikih 

14.30  Plesni nastop Društvo mažoret in plesalcev Ribnica 

14.45  Nastop folklorne skupine Mestno društvo gluhih Ljubljana Člani društva se bodo predstavili s folklornim 

nastopom 

15.00  Računanje na abak in urjenje 

koncentracije 

Brainobrain 

15.30 NI služb? Zihr SO. Pejt na 

POLNO! 

Portal mojazaposlitev.si  in Trkaj Pomembnost vseživljenjskega učenja za večjo 

zaposljivost in nastop Trkaja  

16.00 LENA IN LENART, Mini koncert 

različnih glasbenih žanrov s 

forami 

Pionirski dom  Predstava za otroke 
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PREDAVANJA  

10.30 - 11.15 Učna ura slovenščine za tujce Cene Štupar - 

CILJ 

Prikaz učne ure slovenščine za odrasle priseljence, ki prihajajo iz 

različnih držav sveta 

11.15 – 12.00 Neverbalna komunikacija pri 

predstavljanju 

Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

 

12.15 -12.45 3D-tisk: Mož, ki ni imel mezinca Itehlab Primer dobre prakse in še boljše zgodbe: zakaj je nujno, da prihodnje 

generacije razumejo in poznajo 3D-tiskanje? Potrebnih je zgolj nekaj 

kratkih minut v toku tehnologije, da spoznate, kako nekdanja 

znanstvena fantastika danes lajša (in rešuje) naša življenja. 

13.00 – 13.45 NI služb? Zihr SO. Pejt na POLNO! Moja 

zaposlitev 

Kako lažje najti zaposlitev? Kako izpostaviti svoje kompetence? 

Prepoznavanje pomembnosti vseživljenjskega učenja za večjo 

zaposljivost posameznika je ključnega pomena.  

14.00  - 14.45 Prepoznavanje demence in preventiva Spominčica Prepoznavanje 10 prvih znakov demence, ob katerih je lahko sumimo 

na pojav demence. Obenem bomo poudarili vlogo preventivne 

dejavnosti v boju zoper demenco. 

15.00 – 15.30 Predavanje za starše in otroke Freestyle 

učenje 

Kako se učiti na drugačen način? Kako popestriti učenje? In kako se 

učiti hitreje in bolj učinkovito? 

15.45 – 16.15 Nasvet inštruktorja varne vožnje za varno 

udejstvovanje v cestnem prometu 

AMZS  

16.30 – 17.00 Zakaj je pomembno, da se učim celo 

življenje in kako lahko ugotovim koliko 

znam?  

Cene Štupar - 

CILJ 
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DELAVNICE 

10.00 – 11.00 Razigrana abeceda Mestna knjižnica Ljubljana  

11.00 – 12.00 Periskop Pionirski dom  

12.00-14.00 
Aranžma iz suhega cvetja – za 

starejše 
Mestna knjižnica Ljubljana Izdelovanje rožic iz krep papirja 

13.00 – 13.30 Telovadba z malimi pripomočki DSO Šiška 
Vadba z malimi pripomočki (elastični trakovi, dihalne vaje s 

časopisnim papirjem) 

13.45 – 14.45 
Vaje za vadbo spomina in 

zbranosti 

Gerontološko društvo 

Slovenije 
 

15.00 – 15.45 Jezikovna tržnica Cene Štupar - CILJ 

Preizkusite se v osnovah angleškega, nemškega, 

italijanskega, španskega in slovenskega jezika na interaktiven 

način 

16.00 – 16.30 Dškatla 
Vrtnarska delavnica za mlade 

družine 
 

16.30 – 17.00 
Poslušanje : način življenja in vir 

znanja 
Cene Štupar – CILJ 

Poslušanje je umetnost, ki ni 'naravni dar', ampak se jo je 

potrebno naučiti. Pridružite se nam na delavnici, kjer boste 

pridobili nova znanja, kako s poslušanjem sebe in drugih 

realizirati uspešno komunikacijo ter dobre medsebojne 

odnose. 
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DOGAJANJE NA STOJNICAH 

Avto-moto zveza Slovenije Otroški prometni poligon 

CUDV Draga  

Druga Violina in enota Mavrica  

Od lonca do mize z Drugo violino 

Violinisti iz priljubljene gostilne se bodo predstavili z delavnico domačih štrukljev in strežbo. 

Dom starejših občanov Ljubljana – Šiška Prikaz vaj z različnimi malimi pripomočki - koleščki, žogice, elastični trakovi… 

Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN 

Poligon za spoznavanje gluhoslepote (premagovanje ovir, prepoznavanje osnovnih 

pripomočkov)  

Dškatla, Mateja Dobovšek s.p. Kvalitetno preživljanje družinskega prostega časa – izdelava daljnogleda  

Freestyle učenje, Mojca Stojkovič s.p. Relax kotiček in spoznavanje pripomočkov za Freestyle učenje 

Gasilska brigada Ljubljana Poligon in spoznavanje vozil 

Generalna policijska uprava Poligon in spoznavanje policijskih vozil ter policijskih  živali 

Itehlab Prikaz 3D tiska in izdelkov 

Javni zavod Cene Štupar  - Center za 

izobraževanje Ljubljana 

Svetovanje in informiranje   

Mestna knjižnica Ljubljana Podarjanje knjig 

(Minicity) Malo mesto d.o.o.  Poligoni za najmlajše v sodelovanju z Gasilsko brigado Ljubljana, Policijo, AMZS in NLB  

Univerza za tretje življenjsko obdobje Starejši se učimo, predstavitev kaligrafije 

Uprava za obrambo Ljubljana Poligon – preverjanje gibalnih sposobnosti 

Veles , agrarno - umetniško društvo Slovanska mitologija in povezovanje s predniki slovenskega prostora 

Zavod Afectum Kako nam hipnoterapija pomaga do kvalitetnejšega življenja 

Zavod MISSS Slack line  

Zavod za oskrbo na domu Živa knjižnica – izkušnje prostovoljcev 
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PARADO UČENJA USTVARJAJO 

Avto-moto zveza Slovenije Društvo mažoret in 

plesalcev Ribnica 

Itehlab Muzej Iluzij Veles , agrarno - umetniško 

društvo 

BIC Ljubljana Društvo za otroke sveta Javni zavod Cene Štupar  - 

Center za izobraževanje 

Ljubljana 

OŠ Vižmarje - Brod Višja strokovna šola za 

kozmetiko in velnes 

Ljubljana 

CDI Univerzum Dškatla, Mateja Dobovšek 

s.p. 

Mednarodni center za 

prenos  znanja 

Pedagoški inštitut Vrtec Jarše 

Center RS za poklicno 

izobraževanje 

Elvora d.o.o. Mestna knjižnica Ljubljana Pionirski dom, Center za 

kulturo mladih 

Vrtec Kolezija 

Center za usposabljanje, 

vzgojo in izobraževanje 

Janeza Levca Ljubljana 

Freestyle učenje, Mojca 

Stojkovič s.p. 

Mestna zveza upokojencev 

Ljubljana, Dnevni centri 

aktivnosti za starejše (DCA) 

Poučevanje in lektoriranje, 

Vesna Nagode s. p. 

Zavod Afectum 

CUDV Draga - Druga 

Violina in enota Mavrica 

Gasilska brigada Ljubljana Mestno društvo gluhih 

Ljubljana 

Spominčica - alzheimer 

Slovenija 

Zavod MISSS 

Četrtna skupnost Jarše Generalna policijska 

uprava 

Microteam d.o.o.  Tedea, inovativno 

izobraževanje d.o.o.  - 

Brainobrain Slovenija 

Zavod Nefiks 

Dom starejših občanov 

Ljubljana – Šiška 

Gerontološko društvo 

Slovenije 

Minicity - Malo mesto d.o.o. Univerza za tretje življenjsko 

obdobje 

Zavod za oskrbo na domu 

Društvo gluhoslepih 

Slovenije DLAN 

Glotta Nova Moja zaposlitev spletno 

oglaševanje d.o.o. 

Uprava za obrambo 

Ljubljana 

Zveza ljudskih univerz 

Slovenije 

 

 

 

ZA VEČ INFORMACIJ PIŠITE NA ALEKSANDRA.JANEZIC@CENE-STUPAR.SI ALI POKLIČITE NA 030 313 612 

mailto:aleksandra.janezic@cene-stupar.si

