Maailmahariduse nädal
Eestis
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MTÜ Eesti People to People juhataja, maailmahariduse nädala koordinaator

Iga aasta novembris
korraldab Euroopa Nõukogu
Põhja-Lõuna Keskus
maailmahariduse nädala,
mis on muutumas
populaarseks ka Eestis.
Paljudes koolides korraldavad õpetajad
nädala teemal joonistuste ja esseede
konkursse, toimuvad Aafrika ja Aasia
maadega seonduvad õhtud ja diskussioonid. Kõige aktiivsemad on olnud
Tallinna ja Harjumaa (Keila, Kehra,
Maardu, Paldiski jt) inglise keele õpetajad. Igal aastal on toimunud huvitavaid
üritusi võõrkeelte koolis New Age. Selle
kooli õpilased on osalenud juba mitu
aastat Pen Pali1 programmis ning pidanud kirjavahetust Ghana, Maroko ja
teiste maade õpilastega.

6 miljardit – üks inimkond
Maailmahariduse nädala teema saavad
õpetajad ja õpilased teada e-kirjast, mis
saadetakse kõigile Eesti koolidele septembri lõpul. Teema on üleval ka Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna Keskuse veebisaidil. Maailmahariduse nädalaks valmistumise üks osa on mittetulundusühingu Eesti People to People iga-aastane kaks nädalat kestev suvelaager
Narva-Jõesuus, kuhu sõidavad kokku
lapsed kogu Eestist, esmajoones KirdeEestist. Kolmel korral on laagris käinud
ka õpilased Venemaalt Jekaterinburgist
(20 last rühmas) ja ühel korral 20 õpilast
Ukrainast Luganskist, Dnepropetrovskist, Donetskist. Laagri programmi kuulub maailmahariduse päev, kus koostatakse maailmahariduse nädala võimalike ürituste kava.
Kummatigi on see vaid tilgake meres.
Kuni maailmaõpe ei muutu õppeprog-
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rammi osaks, tegelevad sellega ainult
entusiastid, kel ei ole kahju kulutada
oma aega, tutvustamaks lastele kaugemat maailma, sealhulgas maid, kus lapsed elavad vaesuses ja vajavad abi.
Maailmahariduse nädalal toimub palju
üritusi maades, kus seda tegevussuunda rahastab riik. Eestis ostavad aga isegi joonistuste ja esseekonkursside võitjaile õpetajad kingitused ise, põhiliselt
oma raha eest. Veidi raha eraldab selleks oma liikmemaksudest Eesti People
to People.
On tähtis, et maailmahariduse nädal
saaks Eesti üldise arenguprogrammi
osaks, sest kuigi nädala nimetus on
viimaseil aastail maailmas laialt levinud,
teavad Eestis seda seni vähesed, nagu
muidki selle liikumise märksõnu ja mõisteid, näiteks „õiglane kaubandus” või
„sooline õiglus”.
Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna Keskus kutsub kaasa lööma järjekordsel
maailmahariduse nädalal, mille moto on
„6 miljardit – üks inimkond!”. Sel aastal
toimub maailmahariduse nädal paljudes
Euroopa riikides 17.–25. novembrini.

Lööge kaasa!
Globaalse hariduse idee ja maailmahariduse õppenädal said alguse 1999.
aastal ning nende eesmärk on juhtida
Euroopa Nõukogu 46 liikmesriigis õppivate koolinoorte tähelepanu vaesuse ja
sotsiaalse ebavõrdsuse probleemidele.
Miljonid Aasia ja Aafrika lapsed ning
täiskasvanud ei saa isegi elementaarset
haridust, paljud lihtsalt nälgivad. Mida
me saame nende heaks teha?
Algatuseks pakume võimalust tutvuda
maailma riikide hariduse olukorraga.
Kasutage selleks ajakirjandust, televisiooni, raadiot, Internetti. Edaspidi saa-

me arutada igaühe kui maailmakodaniku rolli üle globaalprobleemide lahendamisel. See võib olla väga väike aktsioon: vestlus õpetaja, klassikaaslaste,
lapsevanematega või kiri välismaal elavale sõbrale.

www.ptpi.org
Kui tekib soov sõbrustada mõne klassi
või kooliga, võib selleks aadresse leida
rahvusvahelises ühiskondlikus organisatsioonis People to People International ning saata oma sooviavalduse
e-aadressil School and Classroom
Program classroom@ptpi.org.
Kui tahate leida kirjasõpra maailma
ükskõik millises riigis, saatke oma
sooviavaldus Pen Pali programmile
aadressil ptpi@ptpi.org.
Interneti-leheküljelt www.ptpi.org saab
teada, kuidas osaleda Iraagi laste ja
üldse katastroofides kannatada saanud
laste toetuseks korraldatud aktsioonides.
Lisainfo maailma õppenädala kohta
on Internetis aadressil http://www.
nscentre.org/.
Kutsume maailma õppenädala üritustes osalema eeskätt võõrkeelte, geograafia, ajaloo ja bioloogia õpetajaid.
Soovime kõigile aktsioonis osalejatele
edu ning palume teatada meile aadressil ptpest@hot.ee sellest, mida planeerite ja mida olete teinud.

1 Pen Pal, kirjasõprade leidmise
programm (ptpi@ptpi.org).

