Nädalavahetusel toimuv kongress kutsub Ugala teatrisse ja Estonia
kontserdisaali
Pressiteade:
Kultuuri ja Hariduse Kongress toimub juba sel nädalavahetusel Tallinnas ja Viljandis.
23. novembril Teaduste Akadeemia saalis on fookuses teaduse ja hariduse koostöö üha
komplekssemaks muutuva maailma mõistmisel ja mõtestamisel. Teaduspäeval esineb

avakõnega president Kersti Kaljulaid ning paneelides väitlevad tunnustatud akadeemikud
ja professorid. Sissepääs on ainult kutsetega.

24. novembril Viljandisse Ugala teatrisse on aga oodatud kuulajad igast Eestimaa paigast
osa saama nii kahe ministri, Mailis Repsi ja Indrek Saare väitlusest Joonas Hellerma

juhtimisel, kui mitmetest ettekannetest ja arutlusest. Üles astuvad Olav Aarna, Pille Liblik,
Marju Lauristin, Margit Sutrop, Raul Eamets, Tiit Aleksejev ja Ülle Matsin otsides

vastuseid küsimustele, mis puudutavad hariduse ja kultuuri võimekust toime tulla Eesti
arengu tänaste ja homsete probleemidega. Sama päeva pärastlõunal kogunevad hariduse,
teaduse ja kultuuri eestvedajad üle Eesti Viljandi Gümnaasiumi ruumidesse

kolmekümnesse töötuppa. Ühiseks eesmärgiks on luua sisend haridusstrateegiasse aastani
2035.

Kongress päädib 25. novembril Estonia kontserdisaalis päevaga Eesti Vabariik 100:

"Vaimult suureks saamine". Videotervituse kõigile kongressi osalejatele teeb peaminister
Jüri Ratas. Kohe tema järel saavad sõna noored, üldhariduskoolide õpilased, kes

räägivad südamest südamesse, millisena nad näevad oma tuleviku Eestit ning milline peaks
haridus olema, et me kõik sinna jõuaksime. Tööandjate ning kõrgkoolide ühiste eesmärkide,
aga ka vastuoluliste ootuste üle arutlevad avalike ülikoolide rektorid - Mart Kalm, Mait

Klaassen, Toomas Asser ja Tiit Land ning tööandjate esindajana Eesti Energia juhatuse
esimees Hando Sutter. Nende väitlust juhib Märt Treier.

Kongressi lõpetavad kolm isamaakõnet, esitajateks kirjanik Viivi Luik, kunstnik Kaido Ole ja
õpetaja Martin Saar ning pidulikkust loovad viiuliansambel "Võlukeeled", Kaie Kõrbi
balletistuudio õpilased ja Eestimaa koorimuusika klassika.

Kongressile registreerumine, ajakava ja korralduslik info on leitav Eesti Kultuuri Koja ja Eesti
Haridusfoorumi kodulehelt.

Kongressi korraldavad: Eesti Kultuuri Koda*, Eesti Haridusfoorum* ja Eesti Teaduste
Akadeemia*
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* MTÜ Eesti Kultuuri Koda on loodud 2011. aastal ühendamaks loomingulise tausta ning huvidega juriidilisi
ja eraisikuid, kes soovivad hoida ja edendada Eesti kultuuri ning parandada ja hoida selle ühiskondlikku
kõnekust.
* Eesti Haridusfoorumi (EHF) tegevuse põhiideeks on olnud hariduse sõlmküsimuste analüüsimine,
hariduspoliitiliste huvigruppide esindajate koondamine, osalusdemokraatia, partnerluse ja ühiskondlike
kokkulepete põhimõtete edendamine Eesti hariduspoliitikas. EHF on haridusavalikkuse esindajana olnud
tegev Eesti haridusstrateegiate valmimisel.
* Eesti Teaduste Akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus,
kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti
riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning
väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

