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PD Välissuhted ja arengukoostöö Aafrika,
Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega

ARENGU NOORTEPREEMIA 2008/2009

INIMARENG



Kas olete vanuses 16-18 aastat ja eurooplane? Kui jah,
siis ei tohiks teid miski takistada osalemast Euroopa
„Arengu noortepreemial“ 2008/09.

Kui õnn naeratab, võite isegi võita reisi Aafrikasse! Kõik,
mida te tegema peate, on saatma meile plakati või
video ühel järgnevatest teemadest: „sooline
võrdõiguslikkus“, „lapsed ja noorus“ või „kultuuriline
mitmekesisus“, sest tänavune peateema on inimareng.

Võitjaks osutuda on küllaltki suur võimalus kuna
esikohti on 27, üks iga Euroopa Liidu liikmesriigi kohta.
Kõik 27 võitjat lähevad viiepäevasele reisile Aafrikasse,
kus nad saavad koosttööprojekte külastades aimu
arengukoostöö olemusest. Ka õpilasi juhendanud
õpetajad kutsutakse kaasa. 

Auhinnata ei jää ka 27 teise koha saavutanud õpilast.
Neid kutsutakse koos oma õpetajate ja võitjatega
osalema auhinnatseremoonial.

Seega annab projekt õpilastele võimaluse vahetada
mõtteid ja kogemusi nii oma eakaaslaste kuid
loodetavasti ka teistega. Teil võib tekkida tahtmine
jagada oma teadmisi ja väidelda kolleegide ning
sõpradega. See aitab aga tohutult kaasa teadlikkuse
tõstmisele arengukoostöö teemadest Euroopa noorte
hulgas ja algatada kasuliku diskussiooni Euroopa
arengukoostöö tulevikust. Noored mõistavad paremini
olukorda Aafrikas ning mida on selle parandamiseks
võimalik ära teha. Ühtlasi näevad nad ka, et
arengukoostöö alane poliitika ei puuduta vaid
vaesemaid inimesi kaugetes riikides, vaid meid kõiki.  

Louis Michel,
Euroopa Komisjoni arengu- ja humanitaarabivolinik

TERE TULEMAST KONKURSILE
„ARENGU NOORTEPREEMIA“!



Konkurss „Arengu noortepreemia“ annab võimaluse tutvustada oma
klassile arengukoostöö erinevaid külgi. Õpilased omandavad
käsitletavate teemade kohta rohkem teadmisi. Lisaks sellele saavad
nad oma kätega luua midagi, mis aitaks neid teemasid paremini
üldsusele teadvustada. Võitjatel on ainulaadne võimalus kohtuda
valdkonna olulisimate otsustajatega ning näha oma silmaga Aafrikas
toimuvat arengukoostööd. Võitja ning teise koha saavutanu koos
õpetajatega kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest kutsutakse osa
võtma Euroopa arengukoostöö päevadest, mis toimuvad 2009. aasta
sügisel.
Võitjaid kutsutakse koos õpetajatega saatma Euroopa Komisjoni
arengu- ja humanitaarabivoliniku visiiti ühte Aafrika riiki.

MIKS
OSALEDA?

Konkursil osalemiseks:
• peab teie võistlustöö saama koolipoolse heakskiidu;
• peab teie kool asuma ühes 27st ELi liikmesriigist;
• peate olema vanuses 16-18 aastat.

KAS MA SAAN
OSALEDA?

Osalemiseks esitage töö ühes alljärgnevatest formaatidest:
• video;
• plakat.
Iga võistlustööga peaks kaasnema lühike sõnum, mis ei tohiks olla
pikem kui 100 tähemärki.
Võistlustööd peavad meieni jõudma, kas posti teel või läbi
kodulehekülje 31. maiks 2009.

KUIDAS
OSALEDA?
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European Schoolnet - www.europeanschoolnet.org -
(EUN) on ainulaadne 1997. a. loodud
mittetulundusühing, mis koondab enda alla 31
Euroopa riigi haridusministeeriumid. EUN haldab
Euroopa suurimaid haridusportaale, mis on mõeldud
edendamaks õpetamist, õppimist ning omavahelist
koostööd. Ühtlasi on EUN teenäitajaks
koolisüsteemide reformimisel, võttes pidevalt
kasutusele uusi tehnoloogiaid. Alates loomisest on
European Schoolnet olnud üks peamiseid euroopalike
ideede levitajaid koolides. See on saavutatud läbi
projektide, konkursside, tegevuste, suhtluse ning
infovahetuse kõikidel kooliastmetel, kasutades
uuenduslikke tehnoloogiaid.

European Schoolnet ühendab omavahel riiklikke ning
piirkondlikke haridusvõrgustikke, luues sünergiaid
õpetajate, õppijate, arendustöötajate, teadlaste ja
poliitikute kogukondade vahel. EUN töötab
eesmärgiga propageerida efektiivset IKT kasutamist ja
euroopalike ideede levitamist haridusvaldkonnas. 
Töö toimub läbi kolme peamise meediumi:
koolidevaheliste võrgustike loomine ja teenuste
pakkumine, teavitustöö IKT valdkonna plaanidest ja
ettevõtmistest, teadmiste arendamine, vahetamine
ning mitmesugune koostöö.

EUROPEAN SCHOOLNET’IST

Täiendava info saamiseks ning registreerumiseks,
külastage palun meie veebilehte www.dyp2008.org
või saatke meil aadressile dyp2008@eun.org


