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Eesti uus suursaadik UNESCO juures andis
üle volikirja

Haagi
konventsiooni
teise
protokolli
osalisriikide üldkogu ja komitee istung

17. novembril andis Eesti alaline esindaja
UNESCO juures Ingrid Amer Pariisis UNESCO
peadirektorile Irina Bokovale üle oma volikirja.

8.–9. detsembril toimub Pariisis Haagi
konventsiooni II protokolliga liitunud riikide
üldkogu ja sama protokolli komitee 11. istung.
Eestist osaleb üritusel Marju Niinemaa
kultuuriministeeriumist. Järgmise aasta 30.
juuniks tuleb Eestil esitada järjekordne aruanne
Haagi konventsiooni ja selle protokollide
rakendamise kohta.

Volikirja üleandmisele järgnenud vestluses
kõnelesid suursaadik Amer ja UNESCO
peadirektor
Bokova
sõnavabadusest,
internetivabadusest, koostööst kultuuripärandi
kaitsel ning kultuuridevahelisest dialoogist.
„Hindame kõrgelt kogemust, mille on andnud
meile
liikmesus
UNESCO
täitevkogus,
maailmapärandi komitees ning ka vaimse
kultuuripärandi
kaitse
komitees,“
ütles
suursaadik Amer.
Teemadest, millega UNESCO hetkel tegeleb,
tõi suursaadik Ingrid Amer Eestile olulisena
esile
kõrghariduse
diplomite
ja
kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise
ülemaailmse konventsiooni väljatöötamise.
„Meie jaoks on konventsioon väga oluline, sest
see aitab kaasa Eesti diplomite tunnustamisele
nendes riikides, kellega meil vastastikuseid
lepinguid pole,” lausus suursaadik. Eesti
panustab konventsiooni väljatöötamisse oma
ekspertidega ning toetab protsessi ka rahaliselt.

Eesti esitas aruande UNESCO 2005. a
konventsiooni rakendamise kohta
Kultuuri
väljendusvormide
mitmekesisuse
kaitse ja edendamise konventsiooniga (2005)
ühinenud riigid esitavad UNESCOle perioodilisi
aruandeid konventsiooni rakendamise kohta.
Konventsiooni aruanne koostati kultuuriministeeriumi juhtimisel ja esitati UNESCOle
2016. a novembris.

Ingrid Amer ja Irina Bokova
Foto: UNESCO
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Lääne-Eesti saarte biosfääriala tähistamine

Filosoofiapäeva tähistamine Tartus

2016. aasta lõpuks tähistatakse Lääne-Eesti
saarte biosfääri programmiala vastavate
siltidega Kärdla ja Kuressaare lennujaamades,
Rohuküla, Heltermaa, Kuivastu, Virtsu, Triigi ja
Sõru sadamates. Sviby ja Ruhnu sadamatesse
jõuavad sildid järgmisel aastal. Tähistamisega
täidab Eesti UNESCO soovitust, mille
eesmärgiks on biosfääriala nähtavuse tõstmine.
Ala tähistamist rahastas Keskkonnaamet.

17. novembril tähistas UNESCO ERK
rahvusvahelist filosoofiapäeva traditsiooniliselt
Tartus koos Tartu Ülikooli filosoofiaosakonna,
UNESCO
ühendkoolide
ning
aktiivsete
filosoofiaõpetajatega.
2016. aasta teema - „Tehnoloogilise Utoopia
võimalikkus” - oli ajendatud tänapäeval üha
domineerivamast
tehnika
arengust
ja
küsimustest, kuhu me tehnika abil võime ja
soovime jõuda. Kas oleme tehnika arenedes
rajamas Utoopiat – ideaalset riiki ja ühiskonda –
või triivime hoopis vastassuunas? Üritusel
arutati tehnika arenguga seotud küsimuste üle
kolmest vaatenurgast: mineviku metafüüsika,
kaasaegne psühholoogia ja tuleviku Utoopia.

Lõuna-Eesti turismikonverents Värskas
7. detsembril peetud turismikonverentsi
põhiteemaks oli pärimuse osa turismis ning
Setomaa kui põneva kultuuripärandiga sihtkoht.
Lõuna-Eestist pärit ainelist ja vaimset
kultuuripärandit
UNESCO
kultuuripärandi
nimekirjades ning selle seoseid kultuuriturismiga tutvustas Margit Siim UNESCO
ERKist.
Konverentsi korraldasid SA Lõuna-Eesti Turism
ja MTÜ Setomaa Turism, kaasrahastas
Setomaa arengu programm.

Balti
riikide
lauluja
ühiskomisjoni kohtumine Riias

tantsupeo

8. detsembril kohtusid Riias Balti riikide laulu- ja
tantsupeo ühiskomisjoni liikmed, et teha
kokkuvõtteid novembris Riias peetud ühisest
konverentsist ning seada prioriteete järgmiseks
aastaks. Ühiskomisjoni eesmärk on UNESCO
vaimse pärandi esindusnimekirja kantud Eesti,
Läti ja Leedu ühise traditsiooni hoidmine ja
arendamine
ning
kogemuste
vahetus
ekspertide tasandil.
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Filosoofiapäeval osalejad
Päev algas aruteluga inimhinge tähendusest
moodsa tehnoloogia ajastul. Mõtteid vahetasid
filosoofiadoktor
Roomet
Jakapi
ning
psühholoogiaprofessor Talis Bachman. Edasi
jätkasid noored Juhan Hellerma juhendamisel
tekstiseminariga ning pärast lõunat toimus filmi
vaatamine ja teleseriaalist „Black Mirror“
ajendatud arutelu. Päeva lõpetas vestlus EloLiisiga, kes jagas oma kogemusi kevadiselt
rahvusvaheliselt filosoofiaolümpiaadilt.
Filosoofiapäev on UNESCO algatatud tähtpäev,
mida tähistatakse alates 2002. aastast igal
novembrikuu kolmandal neljapäeval.
Filosoofipäeva eesmärk on hoida ülal ja
populariseerida filosoofia traditsiooni, kriitilise
mõtlemise ning argumenteerimise oskust.
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Selgusid programmi „Samsung Digi Pass“
võitjad
8. detsembril toimus Tallinna Ülikoolis
programmi „Samsung Digi Pass“ lõpuüritus.
Žürii selgitas üheksa võistkonna seast välja
kolm parimat. Esimese koha pälvisid Valgamaa
Kutseõppekeskuse
noored
võistkonnaga
Nutikad Logistikud, teist ja kolmandat kohta
jagasid võistkonnad IT-15E ning Väljamõtlejad,
kus osalesid vastavalt Tallinna Polütehnikumi
ning Tallinna Balletikooli ja Polütehnikumi
õpilased.

Kultuuripärandi seminar TTGs
1. detsembril korraldas õpetaja Ave Teder
Tallinna
Tehnikagümnaasiumis
(TTG)
UNESCO
ühendkoolide
konverentsi
kultuuripärandi teemal. Üritusel osales kokku 12
UNESCO ühendkooli üle Eesti.
Konverentsil olid kavas ettekanded ja
vestlusringid. Ettekannetega UNESCO ja
kultuuripärandi seosest ning Eesti vaimsest
kultuuripärandist esinesid Margit Siim UNESCO
ERKist ja Leelo Isidora Viita Rahvakultuuri
Keskusest. Vestlusringe juhtisid Aliine Lotman,
Karin Kollo ja Ave Teder, kes rääkisid vastavalt
Machu Picchust Peruus, Struve meridiaanikaarest ning Lugo Rooma-aegsest linnamüürist
ja vanalinnast Hispaanias. Üritus lõpetati
Tallinna vanalinnas, kus mängiti TTG õpilaste
loodud orienteerumismängu.

Konkursi võitjad
Noorte projektid olid omanäolised ning
ideerikkad. Näiteks töötas võitjameeskond
rakenduse kallal, mis lihtsustab laos tehtavat
igapäevatööd: skaneerib toote triipkoodi, loob
andmebaasi, leiab tootele koha firma laos ja
tuletab meelde iga paari nädala tagant toote
realiseerimisaega.
Võistkond
IT-15E
keskendus koolielu mugavamaks tegemisele
arendades mobiilirakendust, kus näeb sisse
logides isiklikku tunniplaani, saab registreerida
õpetajate
konsultatsioonidesse
jpm.
Väljamõtlejad töötasid rakendusega, mis
võimaldab riideid disainida ning oma disaini või
juba valmis tehtud riideid turustada.
Nutikad
Logistikud
saavad
sooritada
ühenädalase praktika Samsungis ja lisaks
kolmenädalase erialase praktika mõnes projekti
ideega haakuvas Eesti juhtivas ettevõttes. Kolm
parimat meeskonda said auhinnaks Samsung
Gear VR virtuaalreaalsuse komplekti. Kõik
programmis
osalejad
saavad
edaspidi
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tõendada oma digitaal- ja sotsiaaloskusi
Samsungi digitaalse passiga. Noortele mõeldud
programmi töötas välja Samsung Electronics
Baltics
koostöös
Tallinna
Ülikooli
ja
Noorteühenduste Liiduga. UNESCO ERK
osaleb programmi žüriis ja on üks selle
partneritest.
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ÜRO matke järelkasvu programm
Detsembrikuus alustasid UNESCO ERK ja
MTÜ
Mondo
ÜRO
matke
järelkasvu
programmiga. Programmi juhib Sanna Kartau,
kaasa lööb Kaarle Olav Varkki.
„Järelkasvuprogramm sündis soovist anda
grupile paljulubavatele noortele võimalus
korraldada ja vormida ÜRO simulatsioone viisil,
mis peegeldaks nende enda kogemust
delegaadina nii Eestis kui ka välismaal,“
kommenteeris Sanna järelkasvuprogrammi
loomise ajendit. „Oluline on noorte soov ise
mõista, mis oskusi ja teadmisi endas arendada
soovitakse ning missuguseid eesmärke endale
seada,“ lisas Sanna.
Esimene kohtumine leidis aset 9. detsembril
Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskuses.
Parimatel osalejatel on võimalus sõita
Ukrainasse
Lvivi,
et
saada
osa
rahvusvahelisest ÜRO matkest.
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