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Predstavniki izobraževalnih 
in drugih ustanov, društev 
ter organizacij so obiskoval-
cem predstavili svoje delo in 
bogat nabor možnosti učen-
ja ter izobraževanja v vseh 
življenjskih obdobjih. Na 
delavnicah so predstavljali 
ročna dela in druge spretno-
sti vseh generacij, na odrs-
kih predstavitvah so se vrsti-
le glasbene in pevske točke, 
v bralnem kotičku so pozor-
nost namenili Jurčičevemu 
letu. Ker ima mesto Jesenice 
od leta 2018 certifikat Bran-
ju prijazna občina, je bil 
župan Blaž Račič pobudnik 
za bralni kotiček, ki je obo-
gatil program parade učen-
ja. V okviru Jurčičevega leta 
je na odru prebral odlomek 
iz enega od pisateljevih del, 
pridružili so se mu je v. d. 
direktorice Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Irena Lačen 
Benedičič in drugi. Možen 
je bil ogled muzeja delavske 
kulture in razstave Zgodovi-

na šolstva na Jesenicah. Za 
koordinacijo programa so 
poskrbeli pri Ljudski univer-
zi Jesenice. 
»Nekaj načrtovanih aktivno-
sti je zaradi pogojev PCT 
odpadlo, vendar je bil pro-
gram kljub temu bogat in 
raznolik. Imamo stojnice, 
odrski program in delavnice. 
Tukaj v muzeju na prostem 
smo našli primeren prostor 
za izvedbo. Prireditev je 
dosegla svoj namen, ima tra-
dicijo in jo moramo obdrža-
ti,« je poudarila direktorica 
Maja Radinovič Hajdič. 
Iz Zdravstveno-vzgojnega 
centra Jesenice so letos na 
svoji stojnici postregli z 
informacijami o ustnem 
zdravju, posebej najmlajših. 
Živa Varl: »Ustna higiena je 
tesno povezana s splošnim 
zdravjem. S tem želimo spo-
dbujati otroke, da bi redno 
umivanje zob začeli že zelo 
zgodaj, ker potem to navado 
lahko obdržimo vse do sta-
rosti. Poudarjamo tudi zdra-
vo prehrano, ki je povezana 

z ustnim zdravjem. Na sto-
jnici vsem povemo, kdaj je 
treba umivati zobe, kakšne 
pripomočke uporabljati.«
Sonja Ravnik, predsednica 
Društva diabetikov Jesenice, 
je povedala: »Na tej paradi 
učenja sodelujemo od vsega 
začetka. Poleg priložnosti, 
da predstavimo svoje delo-
vanje, smo posebej veseli, 

da pokažemo medgeneracij-
sko sodelovanje. Pri merje-
nju krvnega sladkorja nam 
že vsa leta pomagajo iz Sre-
dnje šole Jesenice – zdravs-
tvena usmeritev.« Gimnazi-
ja Jesenice je to priložnost 
izkoristila za predstavitev 
svojih programov za učence 
zaključnih razredov osnov-
nih šol, ki bodo postali nji-

hovi dijaki. Svetovalna dela-
vka Vesna Smolej Vrzel: 
»Sodelujemo vsa leta, saj se 
nam zdi pomembno, da 
predstavimo gimnazijo, kjer 
dijake pripravljamo na 
nadaljnji študij. Na maturi 
dosegajo rezultate, na katere 
smo ponosni. Dijaki so pri-
jetni, vedno radi sodelujejo, 
tudi za parado učenja so pri-

pravili program.« Na paradi 
je prvič sodeloval Zavod 
Lepa si z Jesenic. Jerneja 
Oblak je dejala: »Predstav-
ljamo izvajalce osebne asis-
tence, imamo tudi skupino 
za osebe s posebnimi potre-
bami. Cilj je, da se te osebe 
družijo v popoldanskem 
času, da nekaj koristnega 
počnejo. »

Znanje za vse 
generacije
Parada učenja je od leta 2011 vsakoletni največji dogodek v okviru Tedna življenjskega učenja v občini 
Jesenice. Letošnja je potekala 15. septembra – s pestrim in zanimivim programom na prireditvenem 
prostoru na Stari Savi. 

Organizacijske niti parade so bile v ženskih rokah. / Foto: Gorazd Kavčič

Dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica so 
tudi tokrat pripravili slasten praženec. / Foto: Gorazd Kavčič

Glasbeno-plesna točka uporabnikov zavoda Lepa.si pod vodstvom asistenta Gaja Trčka 

Društvo diabetikov Jesenice je opravljalo meritve in ozaveščalo o sladkorni bolezni. Šola zdravja je prikazala vadbo 1001 gib. / Foto: Gorazd Kavčič

Učenci Glasbene šole Jesenice so predstavljali svoja 
glasbila in tudi kaj zaigrali. / Foto: Gorazd Kavčič

Ker je letos Jurčičevo leto, so na dogodku brali odlomke iz 
del Josipa Jurčiča. Med bralci je bil tudi župan Blaž Račič.  
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