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TEADMISTE PADA 
VÄÄRTUSTETEEMALINE SEMINAR “EETIKAKOHVIK” 

 

25.–26.08.2015 
TARTU LOODUSMAJA (Lille 10) 
 

Seminari modereerivad  

Kristina Papsejeva  
(Eesti Seksuaaltervise Liit) ja  

Kelly Grossthal  
(Eesti Inimõiguste Keskus). 

PROGRAMM: 

25.08.2015 
10.00 Hommikukohv 
11.00 Seminari avamine 
11.10 Tartu Ülikooli Eetikakeskuse loeng.  
Teadlik väärtuskasvatus sõltub ümbritsevast keskkonnast ja seal tegutsevatest inimestest, 
kuidas aga selleni jõuda? 
Loengut peavad Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja Tiit Kõnnussaar ja 
professor Halliki Harro-Loit.   
13.00 Lõuna (kohvikus Spargel, Kalevi 13) 
14.00 Väärtuste mäng ja sellele järgnev arutelu.  
15.00 Kohvipaus 
15.15 Maailmakohvik  
“Noorsootöö ja inimõigused”  
Inimõigused saab iga inimene kaasa sünniga ja need on ühesugused sõltumata vanusest, 
rahvusest, soost, elukohast või mõnest muust meile kaasa antud tunnusest. Kas ja kui palju 
tuleks inimõiguste põhimõtetega arvestada noorsootöös?  
Võtamegi maailmakohvikus vaatluse alla mõned kõige olulisemad inimõiguste põhimõtted 
nagu võrdne kohtlemine, väljendusvabadus, lapse/noore  parim huvi ning arutame nii 
mõistete sisu kui inimõiguste piiride üle.  
 
17.00–17.20 Päeva kokkuvõtted  
 

http://www.eetika.ee/et/arendus/koolitus/mang
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26.08.2015 
10.00 Hommikukohv 
10.30 Paneeldiskussioon  
"Millised väärtused peavad ühiskonnas olema, et haavatavatel gruppidel oleks Eestis hea 
elada?"  

Iga inimene on eriline ja omamoodi – mõni elab linnas, mõni metsatalus, mõni räägib eesti 
keelt aktsendiga, mõni kirjutab eesti keeles raamatuid, mõnel lapsel on mõlemad vanemad, 
mõnel on vaid isa, mõnel aga kaks ema, mõni noor silkab kooli jooksujalu, mõnel on 
kulgemisel abiks ratastool.  Millised on need väärtused, mille vundamendile saame ehitada 
ühiskonda, mis austab neid eripärasid ja ulatab abikäe kõige haavatavamatele ega pista 
silmi kinni arutelude eest, mis vajavad selgeks rääkimist?  
Vastust otsime koos panelistide ja kõigi seminaril osalejatega. 

Paneeldiskussioonis osalejad:  
•Kristel Rannaääre, Eesti LGBT Ühing;  
•Malle Hallimäe, Lastekaitse Liit;  
•Marianne Meiorg, Eesti Inimõiguste Keskus;  
•Kristina Papsejeva, Eesti Seksuaaltervise Liit. 
 

12.00 Lõuna (kohvikus Spargel, Kalevi 13) 

13.00 Väärtuste mäng „Väärtuste avastajad“.  
Vaatleme iseenda väärtuseid läbi õpetajatele mõeldud väärtuste mängu ning sellele järgneva 
arutelu.  
Mängu viib läbi Tartu Ülikooli Eetikakeskus. 
15.00–15.30 Kokkuvõtted ja lõpusõnad 

Seminaril osalemine, sh toitlustus ja majutus, on TASUTA.   
 
Seminari peakorraldajaks on Eesti Noorsootöötajate Ühendus ning toimub see koostöös Tartu Ülikooli 
Eetikakeskusega.  
 
NB! Korraldaja jätab õiguse teha programmis muudatusi. 
 

Seminari korraldatakse Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Noorsootöötajate Ühenduse ja Tallinna Ülikooli 
Pedagoogilise Seminari toetusel. 

 

http://www.eetika.ee/et/vaartusarendus/opilaste-mang-vaartuste-avastajad

