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Kolm kooliprojekti

Tänavu alustatakse Eestis tööd
kolme kolmeaastase projektiga,
mida rahastab Euroopa
Komisjon. Need on koolidele
suunatud maailmahariduse
projektid „Vaata ja muuda”,
„Solidaar ne kool” ja „Säästev
tarbimine”. Seoses nendega
käivitatakse mais Inter netiportaal www.maailmakool.ee.
Maailmahariduse õppimisel ja õpetamisel on võetud üha laialdasemalt kasutusele häid dokumentaalfilme, mis pakuvad teadmisele lisaks ka emotsioone.

„Vaata ja muuda!”
Veebruarist 2008 alustas Jaan Tõnissoni Instituut kolmeaastast maailmahariduse projekti, mille eesmärk on pakkuda õpetajatele ja õpilastele huvitavaid
ja intrigeerivaid dokumentaalfilme globaalsetel teemadel.
Projekti käigus antakse õpetajatele
taustanalüüse ning didaktilisi materjale
filmide kasutamiseks eri õppeainetes.
Õpilasi julgustatakse looma filmiklubisid, millele laenutatakse filme koolis vabal ajal vaatamiseks.
Projekti tehakse koostöös Euroopa
organisatsioonidega, kellel on sellistest
projektidest head kogemused: People in
Need (Tðehhi), People in Peril (Slovakkia) ja Civic Education Centre (Poola).
Tðehhi organisatsioon People in
Need (PIN) on oma „OneWorld in
Schools” projektiga pakkunud juba aastaid õpetajatele dokumentaalfilme ning
nendega koos käivaid didaktilisi materjale tänapäeva probleemidest, nagu
rassism, lapstööjõud, kodune vägivald
või seksuaalsed vähemused. PIN-i toodetud materjale kasutab Tðehhis umbes
2300 õpetajat.
Praegu on Tðehhi koolides ca 50
filmiklubi, mis korraldavad umbes 3000

filmiseanssi aastas. Õpilased juhivad
oma klubisid koolis iseseisvalt, aga klubid võivad samas pakkuda tuge õpetajale ja vastupidi.
Täiendav info projekti „Vaata ja muuda!” kohta: Johanna Helin, johanna@
jti.ee.

„Solidaar ne kool”
Tõstmaks koolinoorte ning ühiskonna
teadlikkust arengumaade olukorrast
ning rikkamate ja vaesemate riikide
suhetest on jõud ühendanud viis Euroopa MTÜ-d Itaaliast (Amnesty International ja MLAL), Hispaaniast (IEPALA),
Saksamaalt (KATE) ja Eestist (Humana
Estonia). Üheskoos antakse välja materjalide kogumik koolides kasutamiseks. Lisaks koolitatakse õpetajaid kogumikku rakendama.
Õppematerjalid sisaldavad ülevaadet
nii arengumaade praegustest probleemidest kui ka riikide ajaloost ja kultuurist, mida üldiselt haridusprogrammis
vähe käsitletakse. Lisaks on koostatud
hulk ülesandeid ja harjutusi, mida eri
ainetes kasutada, ja viiteid lisamaterjalile. Interneti-keskkonda luuakse foorum, mis võimaldab igaühel aktiivselt
arengumaade teemadel arutleda.
Kolmeaastase projekti viimasel aastal
viiakse läbi solidaarsusnädala ürituste
sari, kuhu on lisaks õpetajatele ja õpilastele kaasatud partnerid Lõunast ning
laiem avalikkus. Solidaarsusnädalal
tutvustatakse Aafrika, Aasia ja LõunaAmeerika riikide kultuuri ning ajalugu,
kohtutakse nende kultuuride esindajatega, samuti jagatakse infot võimaluste
kohta partnerlussuhete loomiseks Lõuna ja Põhja organisatsioonide vahel. Lisaks koolitustele ja üldharivatele üritustele antakse välja nelja riigi koostöös
valminud Interneti-põhist ajalehte, mis
täiendab õppematerjale illustreeriva
materjaliga ning annab ülevaate sellest,

millised on projekti edusammud Itaalias,
Hispaanias, Saksamaal ning Eestis.
Täiendav info projekti „Solidaarne
kool” kohta: Mari-Helene Kaber, mari@
humanae.ee.

„Säästev tarbimine”
Eesti Roheline Liikumine hakkas koos
Soome maailmahariduse organisatsiooniga Uusi Tuuli tegema koostööprojekti,
mille õiglast kaubandust ja säästvat eluviisi tutvustav purjelaev Estelle külastas
mullu juulis ka Tallinna. Purje ja Soome
biodiisli jõul liikuval laeval on võimalik
tutvuda Angola käsitöö ja kunsti ekspositsiooniga, külastada õiglase kaubanduse kohvikut, vaadata filmiprogrammi ning saada infot keskkonna ja
õiglase kaubanduse teemal.
Juuni algul on Estelle taas pikemalt
Eestis – nii on võimalik ka Tallinna ja
Pärnu koolidel laevakülastust planeerida. Kahe ja poole aastase projekti jooksul töötatakse välja keskkooliõpilastele
mõeldud maailmahariduse infomaterjale, pakutakse esinejaid koolitundide
rikastamiseks (sh õiglase kaubanduse
asjatundjaid arengumaadest) ning korraldatakse noorteüritusi.
Täiendav info säästva tarbimise projekti kohta: Riina Kuusik, info@fairtrade.
ee.
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