
Noorteseire	  konverents	  “Noored	  ja	  tööturg”

20.	  aprill	  2011	  kell	  10.30	  -‐	  15.30
Nordic	  Hotel	  Forum	  ruum	  Sirius	  /	  Viru	  väljak	  3	  Tallinn

10.30	  –	  11.00	  	  	   Registreerumine	  ja	  tervituskohv	  
11.00	  –	  11.15	   Avasõnad
	   Margus	  Tsahkna,	  Riigikogu	  sotsiaalkomisjoni	  esimees
	   Madis	  Lepajõe,	  Haridus-‐	  ja	  Teadusministeeriumi	  asekantsler

11.15	  –13.10	  	   I	  osa:	  tööturul	  edukas	  noor
	  
11.15	  –	  11.35	   Kas	  kooli	  kõrvalt	  omandatud	  töökogemus	  loob	  paremad	  eeldused	  tööturul	  	  toimetulekuks?	  
	   Laura	  Kirss,	  PoliiRkauuringute	  Keskus	  Praxis	  	  
11.35	  –	  11.55	   Kõrgkoolilõpetajate	  edukus	  tööturul.	  Kerly	  Krillo,	  TÜ	  Sotsiaalteaduslike	  rakendusuuringute	  keskus	  
11.55	  –	  12.15	  	   	   	  Tööandja	  ootused	  tööturule	  sisenevale	  noorele.	  Urve	  Mets,	  BCS	  Koolitus	  AS	  juhataja	  

12.15	  –	  13.10	  	   	   I	  diskusioon:	  kuidas	  kombineerida	  prak;lise	  töökogemuse	  vajadust	  ja	  kvaliteetse	  hariduse	  
	   	   	   omandamist?	  Juhatab	  Urmas	  Vaino

	   	   	   PanelisRd:	  	  Jevgeni	  Ossinovski	  (Riigikogu	  liige),	  Andrei	  Korobeinik	  (Riigikogu	  liige,	  e^evõtja),	  Madis	  Lepajõe	  
	   	   	   (Haridus-‐	  ja	  Teadusministeeriumi	  asekantsler)	  Urve	  Mets	  (BCS	  Koolitus	  AS	  juhataja),	  Laura	  Kirss	  (Praxise	  
	   	   	   hariduspoliiRka	  programmijuht),	  Kerly	  Krillo	  (TÜ	  Euroopa	  Kolledži	  direktori	  kt),	  Maris	  Mälzer	  (EesR	  
	   	   	   Üliõpilaskondade	  Liidu	  esindaja)

13.10	  –	  14.00	  	   	   Lõunapaus

14.00	  -‐	  15.30	   	   II	  osa:	  	  Töötu	  noor	  –	  pseudoprobleem	  või	  ühiskonna	  valupunkt?	  	  

14.00	  –	  14.20	  	  	   	   Noorte	  osalemine	  tööturuteenustel.	  Pille	  Liimal,	  EesR	  Töötukassa	  juhatuse	  liige	  
14.20	  –	  14.40	  	   	   Noorsootöö	  võimalused	  töötute	  noorte	  abistamisel.	  Piret	  Talur,	  MTÜ	  Persona	  juhataja

14.40	  –	  15.25	  	   	   II	  diskusioon:	  töötu	  noor	  -‐	  kes	  ja	  kuidas	  peaks	  aitama?	  Juhatab	  Urmas	  Vaino

	   	   	   PanelisRd:	  Jevgeni	  Ossinovski	  (Riigikogu	  liige),	  Aare	  Vilu	  (Haridus-‐	  ja	  Teadusministeeriumi	  noorteosakonna	  
	   	   	   peaekspert),	  Pille	  Liimal	  (EesR	  Töötukassa	  juhatuse	  liige),	  Urve	  Mets	  (BCS	  Koolitus	  AS	  juhataja),	  Piret	  Talur,	  
	   	   	   (MTÜ	  Persona	  juhataja),	  Marc	  MarRnson	  (EesR	  Noorteühenduste	  Liidu	  esindaja),	  MarR	  Taru	  
	   	   	   (noorteuurija)

15.20	  –	  15.30	  	  	   	   Konverentsi	  lõpetamine

	   Konverentsi	  korraldab	  Polii1kauuringute	  Keskus	  Praxis
	   Kontakt:	  projek1juht	  Katrin	  Pihor,	  katrin.pihor@praxis.ee

	   	   	   Noorteseire	   aastaraamatu	   väljaandmist	   ja	   konverentsi	   korraldamist	   toetatakse	   Haridus-‐	   ja	   Teadusministeeriumi	  
	   	   	   noorteosakonna	  algatatud	   ja	  Ees8	  Noorsootöö	  Keskuse	   elluviidava	  programmi	  „Noorsootöö	  kvaliteedi	  arendamine“	  
raames.	  	   	   	   Programmi	  rahastatakse	  Euroopa	  Sotsiaalfondi	  ja	  riikliku	  struktuuritoetuse	  perioodi	  2007-‐2013	  vahenditest.

mailto:katrin.pihor@praxis.ee
mailto:katrin.pihor@praxis.ee

