
Medijski sponzorji: 

Na Nekaterih 
stojNicah boste 
lahko poskusili 
pristNi zasavski 

funšterc, popili 
skodelico bele 

kave ali skodelico 
čaja iN okusili 

še kakšNe druge 
dobrote. 

v primeru slabega 
vremeNa se bo 

dogajaNje preselilo 
v avlo delavskega 

doma trbovlje.

Zasavska ljudska univerZa 
vas skupaj s partnerji vabi na

pArAdo UČenjA TrBoVLje, 
ki bo v soboto, 23. maja 2015, od 9.00 do 12.00, 
na ploščadi pred delavskim domom Trbovlje 

pridružite 
se Nam Na 

izobraževalNem, 
kulturNem iN 
kuliNaričNem 

dogodku.

•	  andragoški center slovenije, ljubljana
•	  Center rs za poklicno izobraževanje ljubljana
•	  društvo rast Hrastnik
•	  društvo prijateljev mladine Trbovlje
•	  društvo u3, univerza za tretje življenjsko obdobje – Zasavska regija
•	  društvo za razvoj podeželja – las Zasavje 
•	  društvo za zdravilne rastline Zasavje
•	  enota dnevni center ŠenTknaP Trbovlje
•	  Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
•	  knjižnica Toneta seliškarja Trbovlje
•	  Medgeneracijsko središče Zagorje
•	  Mladinski center Hrastnik
•	  Mladinski center Trbovlje
•	  Mladinski center Zagorje ob savi
•	  OZara, enota Trbovlje
•	  PunkTcc – društvo za razvoj ustvarjalnosti in kreativnih industrij 
•	  radio aktual kum Trbovlje
•	  regionalni center za razvoj Zasavje
•	  regionalna televizija eTv kisovec
•	  srednja šola Zagorje
•	  srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
•	  Zasavska ljudska univerza
•	  Zasavske onlajn novice (ZOn)
•	  Zasavski tednik 
•	  Zavod rs za zaposlovanje, Os Trbovlje
•	  Zeliščni vrt Cvetka

nA sTojnicAh Bodo sVoje dejAVnosTi predsTAViLi pArTnerji:



odrsko dogAjAnje:

sOdelujOČi  »  PrOGraM

9.00 Začetek prireditve »  Povezovalka ajda Mlakar

9.05 Glasbena šola Trbovlje »  nastop pozavn

9.10 uradna otvoritev Parade učenja 2015 v Trbovljah 
» nagovor: Tone Bezgovšek, direktor Zasavske ljudske univerze

9.15 Pozdrav podžupana » nagovor: Tadej Špitalar, podžupan Občine Trbovlje

9.20 Glasbena šola Trbovlje »  nastop harmonikarjev

9.30 Paradi učenja na pot » nagovor: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, andragoški center slovenije

9.35 Glasbena šola Trbovlje »  nastop narodnozabavnega ansambla

9.50 OŠ Točke Čeč Trbovlje »  nastop  učencev 2. razreda

10.05 OŠ ivana Cankarja Trbovlje »  Gledališka skupina, predstava

10.20 OŠ Trbovlje »  Plesni in pevski nastop

10.35 Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje » Plesni nastop folkloristov

10.45 Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje » nastop navijaške skupine

10.55 Mladinski center Trbovlje 
» neformalna skupina društvo živih pesnikov treh generacij, recitacije pesmi

11.05 Orientalska skupina al-saiph  iz Trbovelj » Plesni nastop

11.20 društvo u3, univerza za tretje življenjsko obdobje - Zasavska regija 
» nastop kreativne skupine z recitiranjem kratkih zgodb

11.30 nastop pevske skupine klasek » Pevski nastop

11.45 skupina Funšterc Team Boben Čeče » Gledališka igra

12.00 uradni zaključek programa z zahvalami » Povezovalka ajda Mlakar

deLAVniško dogAjAnje oB sTojnicAh pred deLAVskiM doMoM TrBoVLje:

iZvajaleC  »  delavniCe Čas Trajanja 

Zasavska ljudska univerza » uporaba tabličnih računalnikov in pametnih telefonov 
(učilnica Zasavske ljudske univerze, Trg    svobode 11a) 9.30–11.00

društvo u3, univerza za tretje življenjsko obdobje - Zasavska regija 
»  Prikaz slikanja v akvarelni tehniki 9.00–12.00

srednja šola Zagorje » Priprava napitkov » Priprava različnih vrst funštercev 
»  Merjenje krvnega tlaka in krvnega sladkorja 9.00–12.0

sTPŠ Trbovlje »  Miselne igre 9.00–12.00

GesŠ Trbovlje » eksperimentiranje v naravoslovju »  Merjenje fizične sposobnosti 
» didaktična igra „Podjetje ≠ igra“ » delavnica slepega tipkanja (v prostorih MCT) 9.00–12.00

ŠenT Trbovlje  »   izdelovanje rož iz krep papirja 9.30–10.30

PunkTcc – društvo za razvoj ustvarjalnosti in kreativnih industrij 
»  klub za razmišljanje 
»  Predstavitev so-dela (Coworking)

9.30–10.15

9.00–12.00

dPM Trbovlje »  ustvarjalna delavnica za otroke 9.30–11.00

predAVAnjA: 

iZvajaleC »  naslOv Predavanja Čas Trajanja 

Zasavska ljudska univerza »  Ovrednotite svoje znanje 9.00–9.30

predavalnica ddT

ZrsZ, Os Trbovlje »  iskanje zaposlitve s pomočjo družbenih omrežij 9.30–10.30

predavalnica ddT


