المؤتمر الدولي

"تحديات التعليم بين مختلف الثقافات :أمس ،اليوم ،وغ ًدا"
الجمعة 9 ،يونية 7102
*الجلسة االفتتاحية ( 00:11 – 01:11صباحًا)
الكلمة االفتتاحية لممثل الحكومة االستونية
الكلمة االفتتاحية للمفوضية األوروبية ومؤسسة آنا ليند
الكلمة االفتتاحية للمنظمين
*الكلمات الرئيسية
أ .ميجل سيلفا ،ممثل عن مركز شمال – جنوب بالمجلس األوروبي.
يلقي كلمة بعنوان "التحديات الرئيسية للتعليم بين الثقافات في المنطقة األورو متوسطية"
أ .مارشو لوريستن ،بروفيسور بجامعة تارتو وعضو البرلمان األوروبي.
تلقي كلمة بعنوان "التعليم بين الثقافات وأهميته في إدماج الالجئين والمهاجرين في المجتمع"
أ .محمد رحراس ،مدير شؤون الشباب واألطفال والمرأة ،بوزارة الشباب والرياضة في المغرب.
يلقي كلمة بعنوان "التحديات الرئيسية للتعليم والحوار بين الثقافات :أمثلة من المملكة المغربية"
()00:11 – 00:11

استراحة شاي

*جلسة عمل " - - Iالتعليم والحوار بين الثقافات" ()01:11 – 00:11
جلسة نقاشية تضم:
السفير /حاتم عطا هللا ،المدير التنفيذي لمؤسسة أنا ليند
الدكتور /محمود عزت ،نائب مدير ادارة المشروعات الخاصة ،مكتبة اإلسكندرية
األستاذة /هايدي بابورت ،المدير التنفيذي لمؤسسة المراكز الشبابية العامة بإستونيا.
االستاذة /مروة محمود ،منسق برامج التعليم عبر الثقافات بمؤسسة موندينزيوم ،إيطاليا
السيدة /إريني كاوسار ،مدير إدارة التعليم العام ،وزارة التعليم والبحث العلمي ،إستونيا
()01:11 – 01:11

استراحة غداء

*جلسة عمل " – IIالمواطنة وحقوق اإلنسان من خالل التعليم بين الثقافات" ()01:11 – 01:11
جلسة نقاشية تضم:
السيدة /سوزان كالنفارا ،السويد
السيد /كاري كاسبر ،مدير المركز االستوني لحقوق اإلنسان ،استونيا
السيدة /لييس تامان ،أخصائي أول بالعمل الشبابي الدولي في الرياضة في قسم الشباب والرياضة بتالين ،استونيا
السيد /أنيس بوفريخة ،رئيس شبكة أنا ليند بتونس
السيدة /بيريت هارتمان ،نائب األمين العام لوزارة الثقافة ،استونيا
*فرق العمل ()02:71 – 00:11
فريق عمل  :Iالنتائج المترتبة على المشروع (كتيب الكتروني تعليمي والموقع االلكتروني الخاص بالمشروع /برنامج
التعاون) االقتراحات المقدمة من الدول العربية واألوروبية.
فريق عمل  :IIاألمثلة الناجحة  +دراسة تحليلية للمشروع
فريق عمل " :IIIالتصدي للتطرف بالحوار :الشباب على خط المواجهة"
سيتم التركيز على إمكانية الجيل القادم من قادة الثقافات الشباب لخلق روايات بديلة للخطاب المتطرف.
( )03:11 – 03:11الكلمات الختامية
( )01:11 – 01:11حفل استقبال
المنظمون

شارك في التمويل

:المساهمون

