KUTSE KONVERENTSILE
Kutsume teid osalema rahvusvahelise rahvusvahelisel konverentsil „Kultuuridevaheline haridusEile, täna ja homme…“, mis toimub Tallinnas, 9-ndal juunil 2017 kell 10.00, projekti
EUROMED Education Without Borders raames (www.euromed.sscw.ee), mis toimub Euroopa
ja araabia riikide omavahelises koostöös ja mida rahastavad Anna Lindh Foundation,
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kultuuriministeerium, Tallink Grupp ja teised.
Konverents on kõrgetasemeline üritus, mis toob kokku praktikud (hariduse, kultuuri ja
noorsootöö valdkonnast), poliitikakujundajad, meedia ja rahvusvahelised doonorid, mõlemast
regioonist, et ühiselt arutada regiooni pakilisemaid probleeme püsivate muudatuste teel.
Konverents on ka koht kus tutvustame projekti tulemusi laiemas ringis.
Projekti „Euromed: Education without borders“ eesmärk on julgustada loovaid lahendusi ja
edendada kultuuridevahelist haridust Euro-Vahemere regiooni noorte seas, et suurendada piiride
ülest kommunikatsiooni ja ehitada usaldust ning motiveerida noori võtma juhtrolli regiooni
arengus ning teadvustada kultuuride ülese koostöö kasulikkust, sest meil on ühised eesmärgid ja
ühine tulevik.
Konverentsi osad
- Kolm peakõnet kultuuridevahelise hariduse ja dialoogi ning kultuuridevahelise
kodanikuhariduse ekspertide poolt. Eesmärgiks tutvustada teemat kõikidele osalejatele
(konverents on avatud ka väljaspoolt projekti tulijatele) ja rõhutada taaskord teema olulisust.
- Kahte Euro-Vahemere ülest dialoogi sessiooni. Üks kultuuridevahelise hariduse ja dialoogi
teemal, teine kodakondsuse ja inimõiguste teemal. Tegemist on paneeldiskussioonidega kust
võtavad osa väga erineva kultuurilise taustaga esindajad, et tuua esile arvamuse paljususe
vajadust ja väärtustada avatust teistele kultuuridele ja ideedele, et täita ühiseid eesmärke.
- Praktilised töögrupid. Projektil on kaks peamist väljundit EUROMED: Education Without
Borders käsiraamat ja veebiressurss. Töögrupid on jagatud eri spetsiifiliste teemade vahel, aga
on lõppkokkuvõttes suunatud sellele kuidas siit punktist edasi minna. Kuidas rakendada projekti
tulemusi praktikas ja eri tingimuste korral.
RAHVUSVAHELINE KONVERENTS
"KULTUURIDEVAHELISE HARIDUSE VÄLJAKUTSE EILE, TÄNA JA HOMME..."
Kuupäev ja koht: 9 juuni, 2017, kell 10.00, Tallinnas, Tallink Spa & Conference Hotel,
Osalejad: 100 inimest (s.h. kuni 30 rahvusvahelist osalejat EUROMED regioonist ning kõrged
külalised rahvusvahelistest organisatsioonidest, ministeeriumitest, saatkondadest ja mujalt)
Ametlikud keeled: Eesti, Inglise ja Araabia
Osalustasu: Kõikidele noortele (vanuses 15-26 aastat) on konverents tasuta. Kõikidele teistele
kehtib osalustasu 20 EUR, mis tuleb tasuda registreerimisel.
REGISTREERIMINE ON AVATUD 1 APRILL KUNI 26 MAI 2017
Registreeri veebilehel: http://euromed.sscw.ee/registration/

9.06.2017, Reede
AGENDA*
10.00 - 11.30 AVASESSIOON
Avasõnad Euroopa Komisjoni ja Anna Lindh Foundationi poolt
Avasõnad Kultuuriministeeriumi poolt ja avasõnad korraldajatelt
Kolm võtmekõnet (kultuuridevahelise hariduse väljakutse, : kutsutud külalised, teemad
selgumisel (Euroopa Nõukogust ja Maroko Noorte ja Spordi ministeerium, Euroopa Parlamendi
liige).
 Hr. Miguel Silva, North-South Centre of Council of Europe; "Key Challenges of
intercultural education in the EuroMed Region" (Global and Human Rights
Education approaches in formal and non-formal education systems)
 Pr. Marju Lauristin, Euroopa Parlamendi saadik, Tartu Ülikooli professor "Kultuuride
vahelise hariduse tähtsus pagulaste ja migrantide lõimumisprotsesssis"
 Hr. Mohamed Rherras, Director of Youth and children and the Women's Affairs Ministry
of Youth and Sport of Morocco "Key challanges of intercultural education and dialogue
in example of Morocco"
11.30- 11.45 Kohvipaus
11.45- 13.30 I TÖÖSESSIOON - Kultuuridevaheline haridus ja dialoog
 4-5 presentatsiooni ekspertide ja külaliste poolt
 Paneeldiskussioon
Suursaadik Hatim Attalah, Anna Lindh Foundationi tegevjuht
Hr. Mahmoud Ezzat, Deputy Director of the Special Projects at Bibliotheca Alexandrina/LAS, Egiptus
Pr. Federica Demicheli, Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport, Project Coordinator of Salto EuroMed, France
(TBC)
Pr. Heidi Paabort, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht
Hr. Ivan Mario Cipressi, Fondazione Mondinsieme juhtaja, Itaalia;
Pr. Irene Käosaar, Üldharidusosakonna juhataja, Haridus- ja Teadusministeerium

13.30 - 14.30 Lõuna
14.30 - 15.50 II TÖÖSESSIOON - Kodakondsus ja inimõigused kultuuridevahelises
hariduses



4-5 presentatsiooni ekspertide ja külaliste poolt
Paneeldiskussioon

Hr. Yassine Isboua, Director of the National Institute for Youth and Democracy, The Ministry of Youth and Sports,
Morocco
Pr. Liis Tamman Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Rahvusvahelise noorsootöö vanemspetsialis
Pr. Susanne Kallanvaara, Munkebäcksgymnasiet, Göteborg, Sweden
Hr. Kari Käsper, SA Eesti Inimõiguste Keskuse juhtaja
Pr. Piret Hartman, Kultuuriministeeriumi asekantsler

16.00 - 17.30 TÖÖGRUPID :
TÖÖGRUPP I – Tulemuste rakendamine (Educational E-Toolkit and Web-Resource /
Cooperation platform) ja ettepanekud ELi ja Araabiariikide valitsustelt.
TÖÖGRUPP II – Parimad praktikad + juhtumianalüüsid erinevatest vaatenurkadest.
(Noorteühendused, Hariduse asutused jagavad oma kogemust/parimd praktikad, tutvustavad oma
organisatsiooni ja arulevad koostöö võimalused)
TÖÖGRUPP III – Liikudes kaugemale äärmuslikust narratiivist: noored esirindel. Töögrupp
keskendub järgmise generatsiooni potensiaalile luua alternatiivne narratiiv äärmuslaste
diskursustele.
17.30 - 17.50 Lõppsõnad.
18.30-20.00 Vastuvõtt ja Eesti muusikalised etteasted (ETV Tütarlaste koor + Geor Otsa
muusikali õpilased esinevad)

More about conference: http://euromed.sscw.ee/international-conference/
Conference Head organiser: Mr. Vassili Golikov, Programme Director
Sillamäe Society for Child Welfare
Tel: +372 55602993, E-mail: vassili@sscw.ee / euromed@sscw.ee
www.euromed.sscw.ee
*The organizers reserve the right to make changes to the event program!
Organised by:

Co-financed by:
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