MURSKA SOBOTA
9. september 2020
DOBRO JUTRO PARADA – VADBA ZA UVOD V DAN
9.00 do 10.00
• Mestni park/drevored – jutranja joga*
• Dvorišče Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije, Noršinska 14 – pozdrav dr.
Aleksandra Jevška, župana Mestne občine Murska Sobota in jutranja vadba članov društva
Vadbo vodijo strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja – Zdravstveni dom Murska Sobota.

MENSANA, MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE, Slomškova ulica 49
10.30 do 11.30 Trajnostno – za dobro človeka in narave - pogovor »na kavču«*
Kako se naučiti živeti in delovati trajnostno, da bomo lahko dostojno, enakopravno in v
zdravem okolju izkoriščali svoje danosti, bodo razmišljali:
• Goran Miloševič, socialni podjetnik, povezovalec narave in ljudi, ki v življenju potrebujejo
oporo in pomoč,
• Lovro Vehovar, biolog, zeliščar in permakulturnik, poznavalec narave, ki nas uči razumeti
in z naravo usklajevati naše bivanje in delovanje,
• Mateja Hauser, svetovalka za odnose in razumevanje »tečne srečne« generacije, s široko
paleto izkušenj in znanj za kakovostno življenje in harmonično sobivanje generacij.
Povezovalec pogovora Marjan Maučec.

LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA, Slomškova ulica 33
12.00 do 13. 00 Učim se, torej sem
• Nagrajenci Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju
vseživljenjskega učenja: ob 25 jubileju TVU se s promocijskimi filmi spominjamo
nagrajencev iz naše regije.
• Društvo U3 Murska Sobota se predstavlja: razstava del članov fotografskega in likovnega
krožka.
• Vseživljenjsko učenje? Seveda! Tako se učimo pri nas. Predstavitev učenja v društvih, ki
vključujejo osebe s posebnimi potrebami.

PAVILJON EXPANO
13.30 do 14.30 Učenje med tradicijo in digitalno sodobnostjo
• Študijski krožek Lipovci: Izdelajmo ograjo ali oporo za plezalke v »našen ogračeki«
• Študijski krožek Tišina: Sešijmo vrečke in pospravimo zelišča
• Študijski krožek Od šume do vrta – tradicija, izkušnje, uporaba: Zamenjava sadik
okrasnih trajnic s svetovanjem strokovnjakinje Melite Varga Lemut
Od tradicionalnih znanj in spretnosti »našega človeka«, do digitalizacije in učenje danes, nas
bosta popeljala poznavalec ljudskega izročila Milan Zrinski in vodja Expana Helga Lukač.
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14.30 do 15.15 Prisluhnimo prof. dr. Ani Krajnc*
Predvajanje predavanja, ki ga je za Društvo U3 Murska Sobota in vse učeče se Pomurce
pripravila prof. dr. Ana Krajnc, predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko
obdobje, naša vodilna andragoginja, ki je v letu 2019 prejela najvišje svetovno priznanje za
izobraževanje odraslih.

Organizator in koordinator
Parade učenja je
Ljudska univerza
Murska Sobota.

Izvedbo
Parade učenja podpira
Mestna občina
Murska Sobota.

Organizatorji in koordinatorji parade iz Ljudske univerze Murska Sobota se bomo med prizorišči Parade učenja
premikali peš ali s kolesi. Zainteresirane sodelujoče vabimo, da se nam pri tem pridružijo, ostali obiskovalci
pa ste vabljeni na posamezni dogodek, ki ga izberete glede na lastne interese in želje. Utripe s Parade učenja
bomo strnili v predstavitveni film, pogovorne dogodke pa posneli v celoti, tako da bodo najširši javnosti
dostopni za ogled preko medijev, spleta in socialnih omrežij.

NAVODILA UDELEŽENCEM
Ob upoštevanju navodil NIJZ, se na dogodku lahko nahaja največ 50 oseb, zato naprošamo,
da se za dogodke označene z * do 7. 9. 2020 predhodno prijavite na info@lums.si.
Ob prihodu boste vpisali svoje osebne/kontaktne podatke v pripravljen obrazec, ki ga v skladu s
sprejetimi ukrepi hranimo mesec dni.
Dogodka se lahko udeležijo le zdrave osebe, ki nimajo znakov in simptomov akutne okužbe dihal
(kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj)
in ki v zadnjih 14 dneh niso bile v kontaktu z osebo z znaki COVID-19.
Naprošamo vas, da na dogodkih dosledno upoštevate navodila NIJZ in organizatorja in
upoštevate medosebno razdaljo, ki je najmanj 1,5 oz. med vadbo 2 metra.

