VABILO NA STROKOVNI DOGODEK

V petek, 19. 6. 2015 ob 10. uri, vas vabimo v Vilo Bianco,
na strokovni dogodek na temo
»Izzivi povečanega števila priseljencev v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini«.

Namen dogodka je spregovoriti o izzivih povečanega števila priseljencev, s katerimi se
vsakodnevno srečujemo pri našem delu ter najti rešitve za lažje razumevanje drug drugega.
Ob 10. letnici Svetovalnega središča Velenje smo se odločili organizirati strokovni dogodek
na temo, s katero se vsakodnevno srečujemo pri našem delu ter nas zanimajo izkušnje
ostalih z izbrano ciljno skupino. Želimo si izmenjati naša pričakovanja ter pričakovanja
priseljencev za lažjo vključevanje v družbo in sistem.
Dogodek je namenjen vsem, ki se srečujemo s priseljenci na svojem delovnem mestu,
zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, medijem ter vsem, ki jih tema zanima poklicno ali
osebno.

Zaradi organizacije dogodka so prijave obvezne. Prijavo lahko potrdite na elektronski naslov:
info@lu-velenje.si ali po telefonu 03/ 898 54 50 najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2015.

Prijazno vabljeni.

Ljudska univerza Velenje

V podporo

obeleževanju 70.
obletnice UNESCO
Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Titov trg 2, 3320 Velenje
Tel: 03/ 898 54 50, info@lu-velenje.si

9.30 do 10.00
10.00 do 10.15

10.15 do 11.15

Okvirni program
Registracija udeleženk in udeležencev
Pozdravni nagovor
Brigita Kropušek Ranzinger, direktorica Ljudska univerze Velenje
Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje
Zvonka Pangerc Pahernik, predstavnica Andragoškega centra
Slovenije
Pomen PIAAC raziskave, mag. Ester Možina – Andragoški center
Slovenije, Ema Perme – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

11.15 do 12.00

12.00 do 12.30
12.30 do 13.15

Okrogla miza: Izzivi povečanega števila priseljencev v Šaleški in
Zgornje Savinjski dolini
Iztok Mori, direktor Mestne občine Velenje
Nataša Detečnik, predstavnica Zavoda za zaposlovanje RS
predstavnik Centra za socialno delo Velenje
predstavnik Upravne enote Velenje
Imam Sead ef. Karišik – predstavnik Islamske verske skupnosti
predstavnik Šolskega centra Velenje
Nataša Doler - ravnateljica vrtca Velenje
Sebastjan Kukovec - vodja kolegija ravnateljev OŠ Velenje
Brigita Kropušek Ranzinger - direktorica Ljudske univerze Velenje
Afredita Preshtreshi - priseljenka
Odmor
1. skupina:
Predstavitev albanske kulture in predlogi za soočenje z izzivi
Kako navezati prvi stik s priseljenci
Tema je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s
priseljenci.
2. skupina:
Neformalne izobraževalne delavnice za priseljenke
Zaključek dogodka

13.15

V podporo

obeleževanju 70.
obletnice UNESCO
Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo

