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A

astatel 2008 – 2013 viiakse Euroopa Sotsiaalfondi
(ESF) toetusel ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel ellu
p
 rogramm „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“, mille üldees
märgiks on tõsta noorte valmidust tööturule sisenemiseks ja seal
toimetulekuks tänu noorsootöö teenuste kõrgemale kvaliteedile.
Programmi kohta saab rohkem infot: www.mitteformaalne.ee
Programmi raames toetatakse muuhulgas noortega töötavate inimeste
osalemist erinevatel koolitustel. Eesmärgiks on suurendada noortega
töötavate inimeste selliste teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamist,
mis võimaldaksid toetada noore sotsiaalse kompetentsuse arengut
ning seeläbi toetada noorte valmidust tööturul toimetulekuks.
Eelnevast lähtuvalt kutsuti ellu koolitus ”Maailmaharidus
noorsootöös”, mille eesmärkideks olid:
•

Pakkuda noortega töötavate inimestele tuge nende tööalaste päde
vuste arendamisel, toetades seeläbi noori muutunud maailma
situatsioonis hakkama saamisel, aidates noortel tunnetada enda
rolli maailmas ning suunates noori aktiivsete/positiivsete otsuste
kujundamisel.

•

Suurendada noorsootöötajate arusaamist maailmahariduse teema
olulisusest, toetada nende endi hoiakute muutumist, olemaks seeläbi
noortele eeskujuks ja toeks nende hoiakute kujundamisel.

•

Tutvustada noorsootöötajatele erinevaid lähenemisi, meetodeid maa
ilmahariduse teema käsitlemiseks nende igapäevases töös noortega.

•

Toetada noorsootöötajate arusaamist noorsootöö ja -töötaja rollist
noore elu kujundajana.

Koolitusel rääkisime, mida maailmaharidus endast kujutab, miks
selline nähtus on tekkinud, milleks seda vaja on ja miks on seda
vaja käsitleda noortega. Vaatlesime iseenda rolli inimese, kodaniku
ja noorte juhendajana globaliseerumise taustal. Uurisime, milline on
meie endi vastutus ja milline on iga noore vastutus nii selles, mis
toimub meie ümber kui ka teiselpool maakera. Otsisime üheskoos
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vastuseid küsimustele, kuidas viia noorteni hoiakud, mis ümbritsevat
ja teisi ei kahjustaks ning käitumisviisid, mis ümbritsevat kaitseksid?
Koolitus toimus 27-29.04.2009 RMK Koseveski
loodusmajas, Jõgeva maakonnas.
Koolitusel osalejateks olid noorsootöötajad, noortega
tegelevad spetsialistid, noortejuhid, õppejõud ja teised noorte
valdkonna huvilised. Ühtekokku osales koolitusel 13 inimest.
Koolituse viisid läbi koolitajad Ena Mets ja Kristi Jüristo.
Antud aruanne annab ülevaate toimunud koolitusest koos oluli
semate temaatiliste teoreetiliste lähenemiste ja põhimõistetega.
Aruanne selgitab, miks maailmaharidus on noorsootöös oluline
ja vajalik teema, tuues välja võimalikud meetodid ja lähenemi
sed, kuidas seda noorsootöös noortega või koolitustel noorsoo
töötajatega käsitleda. Aruanne sisaldab “hea praktika” näiteid
koolitusest ning selles leiate ka koolitusel aset leidnud grupitööde
ja rühmaarutelude kokkuvõtted ning probleemide kaardistused.
Eraldi on välja toodud koolitusel kasutatud ja koolitusteemaga
seotud mõistete selgitused ning lingikogu edasiseks lugemiseks.

Sissejuhatus

M

aailmaharidus puudutab iga üksikut inimest, hoolimata
vanusest, rahvusest, religioonist või millestki muust, kuna
maailmahariduse eesmärgiks on kõige üldisemalt Maa (ehk siis
kogu inimkonna elupaiga) päästmine. Seega siis kõikidele ini
mestele võrdsete elutingimuste loomine ja säilitamine ning Maa
looduskeskkonna puhastamine ja säilitamine jätkusuutlikuna ka
järgnevatele põlvedele. Seega on äärmiselt oluline, et võimali
kult paljud inimesed seesuguse õpiprotsessi läbiksid, selle läbi
teadlikumaks ja tegutsemisvalmimaks kodanikuks muutuksid.
Meie väärtushinnanguid ja käitumismalle mõjutavad väga paljud erine
vad mõjurid – kodu, meedia, sõbrad, haridus, töö jne. Noor ei pruugi
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alati kodust kaasa saada väärtushinnanguid, mis paneksid teda teadli
kult end ümbritsevat säästma ja vastavalt sellele säästlikumaid valikuid
tegema ja enamasti ta seda kodust kaasa ei saagi, seega tuleb noor
teni jõuda väljastpoolt. Noorsootöötajad on kindlasti ühed olulisemad
haridus- ja kasvatustöötajad, kes noortega nende sisustatud vaba aja
jooksul kokku puutuvad, seega on noorsootöötajal ka võimalus noort
suunata ja informeerida. Ka kool ei ole hetkel Eestis keskendunud
väärtushinnangute kujundamisele, vaid pigem ikkagi faktiteadmiste
andmisele, seega on noorsootöötaja see, kes saab noorele haridust
anda mitteformaalses õhkkonnas ja seega ka noorele lähemalt jõuda.
Nõnda ongi oluline, et noorsootöötajad ise oleksid teadlikud maailmas
toimuvast, sõltuvussuhetest Maal, iseenda rollist maailmas ja ka sellest,
kuidas tal on võimalik tegutseda. Sel moel saab noorsootöötaja seda
edasi anda ka noortele, kes on ju need, kes kujundavad Maa tulevikku.

KOOLITUSTEEMA SELGITUS
Antud koolituse teema “Maailmaharidus noorsootöös” sisal
dab endas kaht eraldi kontseptsiooni - maailmaharidus
ja noorsootöö. Alljärgnevalt on välja toodud, millis
test definitsioonidest ja tähendustest lähtuvalt ning mil
moel antud kontseptsioonidele koolitusel läheneti.

Maailmaharidus
Maailmaharidust küll defineeritakse erinevates organisatsioonides
ja dokumentides erinevalt, aga sisuliselt nad jõuavad välja samasse
punkti – maailmaharidus on maailmas valitseva vastastikkuse
sõltumise (keskkond vs inimene, inimene siin vs inimene sealpool
Maakera jne) ja seoste (põhjus-tagajärg seosed igapäevaelus)
nägema õppimine, inimestes keskkonna- ja inimsäästlike väär
tushinnangute kujundamine ning nendes motivatsiooni tekitamine
oma panusega muuta Maa ja teiste inimeste olukorda paremaks.
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Koolitusel kasutatud sõnastikku panime maailma
hariduse kohta kaks definitsiooni:
• „Maailmaharidus on aktiivne õppimisprotsess, mille põhiväärtused
on solidaarsus, võrdsus, kaasamine ja koostöö. Maailmaharidus
loob üksikisikutele võimaluse üleilmastumise põhjuste ja mõjude
mõistmise ning peamiste rahvusvaheliste arengueesmärkide ja
jätkusuutliku inimarengu põhimõtete tundmise kaudu anda oma
panus ja olla aktiivne kodanik.” (Euroopa maailmahariduse foo
rumil 2004. aastal Amsterdamis heakskiidetud definitsioon).
»» Maailmaharidus suurendab teadlikkust maailma erinevatest
reaalsustest ning loob arusaama maailmas valitsevast vastas
tikkusest sõltumisest. [TEADLIKKUS]
»» Üldiste arusaamade kohaselt hõlmab maailmaharidus arengu- ja
koostööharidust, inimõiguste haridust, säästvat arengut toetavat
haridust, rahuharidust ja kultuuridevahelise õppe alast haridust
kui kodanikuhariduse globaalseid dimensioone. [SISU]
»» Maailmaharidus annab inimestele võimaluse arendada empaa
tiatunnet, globaalsesse kogukonda kuulumise tunnet ning kohu
setunnet aidata kaasa õiglasema, solidaarsema, võrdsemate
võimalustega ning universaalsemate inimõigustega maailma
loomisele. [TEGUTSEMINE]
»» Maailmaharidust peaks teostama üksteist täiendavate formaalse
ja mitteformaalse hariduse kaudu. [METOODIKA] (Euroopa
Noortefoorumi poolt kasutatav definitsioon)
Käsitlesime maailmaharidust kui üht võimalikku ja täna ehk kõige
efektiivsemat õppimisprotsessi, mis aitab üleilmastumise oludes
tekkinud sõltuvussuhteid mõista, iseenda rolli maailmas kaardis
tada ning sellest tulenevalt panustada meie kõigi elupaigaks oleva
Maa tasakaalustatud keskkonna ja elutingimuste säilitamisse.

Noorsootöö
Noorsootööd käsitlesime koolitusel osaliselt maailmahariduse
teemast eraldi, et osalejail tekiks ettekujutus, mida noorsootöö
endast kujutab, mis on selle roll Eestis ja maailmas ning milline on
noorsootöötaja vastutus. Koolitusel said osalejad arutelude käigus
kogemusi ja mõtteid jagada ning seeläbi ühisele arusaamale jõuda.
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Kuna koolitusel osalejate hulgas oli otseselt noorsootöötajaid vaid
osa, ülejäänud olid noortekeskuste vabatahtlikud, õppejõud, kesk
koolinoored jne, siis vaatasime ka noorsootööd koolitusel osaliselt
laiemalt – töö, mida teevad noortega tegutsevad ja oma töös noortega
kokku puutuvad inimesed, s.h ka vabatahtlikud noortekeskuses.
Koolitussõnastikus kasutasime üht noorsoo
töö ja üht noorsootöötaja definitsiooni:

Noorsootöö - Noorsootöö kui noortepoliitika põhimõtteid ja
väärtushinnanguid kujundav valdkond on noortele arendavaks
tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte
alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd.

Noorsootöötaja – on noorsootöö elluviija. Noorsootöötaja
töö eesmärk on luua noortele tingimused arendavaks tegevu
seks vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja töövä
liselt. Noorsootöötaja loob oma tööga mitteformaalse õppimise
keskkonna, mis toetab noorte isiklikku arengut, sotsialiseerumist
ja kujunemist ühiskonna hästi toimetulevateks liikmeteks.
Noorsootööst ja noorsootöötajast rääkimisel pidasime oluliseks
seda, et osalejad ise jõuaksid arusaamani, mis on nende kui noor
tega töötavate, noortega kokkupuutuvate või tulevikus noortega
töötavate inimeste vastutus ja roll. Arutasime, kuidas saavad nemad
noortega töötades noorteni viia väärtushinnanguid, mis aitaksid
kaasa Maa säästmisele ja võrdsete elutingimuste loomisele ehk me
panime rõhku ka konkreetsete sammude ja tegevuste planeerimisele.
Noorsootöötajat käsitlesime seega inimesena, kes mitte lihtsalt ei anna
noortele valmisprodukte kätte, vaid inimesena, kellel on väga vastu
tusrikas roll noore suunamisel, et see ise oskaks „valmisprodukti“ luua.
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 aailmahariduse
M
käsitlemine
noorte ja
noorsoo
töötajatega
(kasutatud materjalid: Ajakiri Haridus number 3-4/2008; Global
Education Guidelines- Concepts and Methodologies on Global
Education for Educators and Policy Makers, Published by the
North-South Centre of the Council of Europe - LISBON 2008)

M

aailmahariduse eesmärk on ellu viia visioon - luua võrd
väärne partnerlus inimeste, kultuuride ja religioonide
vahel, seda nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Maailmaharidus on
arengumuutust loov õpe (transformatiivne õpe), mis seob endas
ühte mõistuse (teadmised), tunded (väärtused ja hoiakud) ning
tegutsemise (oskused). Arengumuutust loova õppe 3 põhisammu
on tihedalt seotud ka maailmahariduse eesmärgi ja sisuga:
•

Hetkeolukorra analüüs, maailma olukorra mõistmine.

•

Alternatiivsete, positiivsete tegutsemisviiside välja pakkumine.

•

Vastutustundlikuks maailmakodanikuks saamine.

Maailmahariduses tuleb esiti inimestele näidata, milline on olu
kord (näen), aidata neil ka arusaamisele jõuda, kuidas ja miks
seesugune olukord on tekkinud (mõistan), toetada neid ka oma
käitumisharjumuste muutmisel ja tegutsemisel jätkusuutlikuma
maailma nimel (teen) ning panna neid konkreetselt mõtlema ka
muutusele, mida nad oma tegutsemise-tööga ellu tahavad viia
(muudan). Maailmahariduse protsess peaks olema suunatud tegut
semisele, teadmiste tõusust ühel või teisel teemal pelgalt ei piisa.
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Selles samas järjekorras käsitlesime antud koolitusel ka maail
maharidust: suure pildi loomine, seoste ja enda rolli vaatamine,
tegutsemisplaani kujundamine ning tegevuste planeerimine.
Maailmaharidus on kompleksne ja dünaamiline protsess, mil
les tuleb silmas pidada mitmeid erinevaid aspekte:
•

Maailmaharidus hõlmab mitmeid erinevaid valdkondi säästvast aren
gust inimõigusteni. Kõik need erinevad valdkonnad on aga tegelikus
maailmas läbipõimunud. Oluline on käsitleda maailmaharidust läbi
erinevate dimensioonide.
»» Vastandlikkus – teatud toote tarbimise vähendamine ühes riigis
võib olla keskkonnasõbralik tegu, aga suurendab vaesust tootja
maal. Samas peame mõistma, et mitte kõik globaliseerumisega
kaasaskäivad probleemid ei ole automaatselt kinni meie isiklikes
käitumismudelites.
»» Ajadimensioon: maailm on pidevas muutumises ja paljude nende
muutuste „tulemus“ ei ole veel teada. Pidevad muutused ja sel
lest tuleneva ebakindlusega toimetulek, oskus eristada olulist
ebaolulisest ja kindlat mittekindlast on osa maailmaharidusega
tegelemisest.
»» 3 dimensiooniline aeg - olevik-minevik-tulevik: hindamaks täna
seid probleeme, peame otsima nende põhjuseid minevikust,
õppides teiste kogemustest, leides sealt tulevikku alternatiivseid
lahendusi.
»» Omavaheline seotus - üleilmastumine on tekitanud olukorra, kus
erinevad valdkonnad ja eri maailma otstes elavad inimesed on
vastastikuses seoses ja sõltuvuses, sh meie otsused ja käitu
mine, mis mõjutab teisi, on sõltuv paljudest teistest teguritest.

•

Maailmaharidus on sotsiaalne protsess, milles üheks lähtealuseks
on kultuuridevaheline õppimine ja sensitiivsus ning mitmekesi
suse tunnustamine ja toetamine. Maailmaharidus on erinevate
kultuuride, religioonide, piirkondade, inimeste dialoogi toetav,
koostööle orienteeritud ja probleemi lahendamisele suunatud
tegevus, mille alustalaks on aktiivne osalus, seega kannab maa
ilmaharidus endas positiivsust ja optimismi. Hirmutamine, šokee
rimine, süütunde tekitamine ei ole maailmahariduse eesmärk.
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Maailmahariduse teemade käsitlemises on soovitatav kasutada
mikro-makro-mikro lähenemist ehk:
»» Kohalikult tasandilt globaalsele ja taas tagasi kohalikule tasan
dile – kuidas meie kohaliku tasandi probleemid on seotud glo
baalsete probleemidega ja mida me saame selle heaks ära teha
kohalikul tasandil?
»» Isiklikult tasandilt ühistasandile ja taas isiklikule tasandile –
personaalse loo või kogemuse põhjal abstraktsemate või üldise
mate teemade käsitlemine ning sealt taas konkreetsete tegevuste
või lahenduste leidmine.
»» Emotsionaalne – ratsionaalne – emotsionaalne: läbi emotsionaalse
sideme tekitamise nt vaadates filmi või kuulates kellegi lugu,
analüüsides probleemi või küsimust ratsionaalsel tasandil ning
seejärel olla isiklikult, läbi isikliku käitumise muutuse, seotud
probleemi lahendamisega.

•

Maailmahariduses kasutatavad meetodid peavad olema seotud reaal
susega. Esmalt tähendab see, et need peavad haakuma õppijate/
osalejate igapäevase eluga, vajaduste ja ümbritsevaga, seejärel
kohaliku kogukonna ja ühiskonna situatsiooniga. Sealt edasi juba
kogukonda või ühiskonda ümbritseva ja seda mõjutava globaalse
kontekstiga ning seostega nende erinevate dimensioonide vahel.
Selleks on vajalik ennekõike osalejate taustale ja vajadustele vastava
ning sobiliku õpikeskkonna loomine, mis arvestaks nii individuaal
seid, grupi- kui teemast lähtuvaid vajadusi ning toetaks võimalikult
mitmekesiste meetoditega iga inimese osalemist õppeprotsessis
ja ühise arusaama tekkimist maailmas eksisteerivatest probleemi
dest ning omavahelistest seostest. Kaasamiseks on vajalik eelnev
põhimõistete ja kontseptsioonide käsitlemine ning kriitilist mõtle
mist toetav lähenemine, mis tekitaks uudishimu, uusi küsimusi ja
oleks suunatud loovate lahenduste leidmisele. Kasutatavad meeto
did peaksid toetama maailmahariduse põhimõtteid, olema seega:
huvipakkuvad, aktiivset osalemist soodustavad, loovust toetavad,
paindlikud ja osalejate tausta, mitmekesisust ning vajadusi sh õpi
vajadusi arvestavad.
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Maailmahariduse käsitlemise põhimõtetest lähtusime ka koolituse ülesehitusel ja meetodite valikul. Näide: koolituse kava

Esmaspäev, 27.aprill
9.30

Teisipäev, 28.aprill

Kolmapäev, 29.aprill

Hommikuring – maailmaharidus sümbolina

Hommikuring - mis võtan endaga eilsest kaasa?

Maailm ja Eesti

Noored ja maailmaharidus - kuidas noortega maailmaharidust käsitleda?

Väitemäng Eestit puudutavate küsimuste kohta;
faktid ja numbrid samadest valdkondadest.

Paus

~11.30

12.00

13.30

“Tarbimismäng”, analüüs: mis ja kes mõju
tab noori nende valikutes ning kuidas
noorsootöö saab selles kaasa rääkida.

Sissejuhatus koolitusse

Maailmakodanik

Meetodid ja muud ressursid

Koolituse tausta ja eesmärgi selgitus;
omavaheline tutvumine;
osalejate ootused koolitusele.

Millised on heale maailmakodanikule vaja
likud teadmised, oskused ja hoiakud?
Grupitöö: analüüs ja maailmakodaniku mängu loomine

Ühistegevuste planeerimine;
maailmahariduse käsitlemise põhimõtted ja
ressursside (käsiraamatud jmt) tutvustus.

Lõuna
Noorsootöö tänapäeva maailmas
Milline on tänapäeva maailm?
Statistikaviktoriin + lühifilmid
Sissejuhatus maailmahariduse teemasse
Eksperdi (Johanna Helin) interaktiivne loeng:
Maailmaharidus - mis, miks, kus, kuidas, kellele?

~16.00

•

milline võiks või peaks olema noorsootöö
roll, panus tänapäeva Eestis ja maailmas,

•

millist valmisolekut vajavad Eesti noo
red, roll ja panus maailmakodanikuna

•

kuidas saab noorsootöö noort selles toetada

•

kuidas peaks noorsootöö muutuma, et
olla valmis tänapäeva maailmas)

Paus
Maailmaharidusega seotud teemade avamine jätkub
Õiglane kaubandus ja tarbimine: teemat
puudutavad filmid (nt “Meie ostame, kes
maksab?”), arutelud, interaktiivsed meetodid
(nt “Kust pärineb sinu hommikusöök?”)
Filmid ja meetodid leitavad: www.maailmakool.ee

19.00

Kuhu me tahame, et maailm liiguks?
(arutelu maailmakohvikus küsimustega:

Noorsootöötaja roll
Sotsiaalse muutuse skeem – tutvustus ja isiklik analüüs;
Grupitöö – milline peaks olema noorsootöötaja
roll sotsiaalse muutuse skeemi alusel, võimalikud
tegevused või seniste tegevuste tutvustus.

Õhtusöök
Elu-olu Ghanas! Külalisesineja Eric Boamah,
õpetaja Ghanast, räägib selle riigi ja noorte
igapäeva elust ning väljakutsetest.

Filmiõhtu: “Võõras”

Koolituse kokkuvõte
Mida koolituselt õppisin, millega tahan
edasi tegeleda – käemeetod;
Tagasiside.
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M

aailmahariduse käsitlemisel pidasime oluliseks esiteks
osalejate teadmisi suurendada ja teadlikkust tõsta, kuna
selleks, et ise soovida maailmas midagi muuta ja panustada Maa ning
siinsete elutingimuste säilimisse, peab inimene ise esiti teadma ja
aru saama, mis tema ümber toimub. Seega alustasime maailmahari
duse käsitlemist Maa olukorrast pildi loomisega - millised probleemid
valitsevad erinevates maailma osades, miks need probleemid on
tekkinud, millises seisus on praeguseks hetkeks Maa, millel elame jne.
Koolitusel aitas meil seda teha maailmahariduse ekspert, Jaan
Tõnissoni Instituudi Maailmaharidusekeskuse juhataja, Johanna
Helin. Interaktiivne loeng, mis sisaldas nii arutelusid, filmide vaata
mist, grupitöid ja aktiivmeetodeid, avas meile pildi maailmahariduse
põhiküsimustest ning teemadest, mis haakuvad maailmaharidu
sega (sotsiaalne õiglus, tarbimine, õiglane kaubandus jne).
Definitsioone, kui selliseid, me koolitusel eraldi ei aruta
nud, sest meie eesmärgiks oli panna osalejad maailmahari
duse tähendust mõistma läbi nende enda ja suhtes iseendaga.
Selleks kasutasime erinevaid meetodeid, näiteks —>
Teiseks on oluline aidata osalejail näha, kuidas maailmahariduses
käsitletavad probleemid on üksteisega seotud, kuidas ühe inimese
heaolu võib tekitada paljude teiste viletsust. Maailmahariduse oluline
põhimõte on siduda kohalikul tasandil ja maailmas toimuvad aren
gud, selleks alustasime suure pildi loomist kohalikust tasandist.
Laiema pildi saamiseks olukorrast maailmas, sotsiaalsest ebavõrdsu
sest ja selle põhjustest kasutasime statistikaviktoriini meetodit, kus
osalejate ülesanne oli ära arvata erinevate numbrite taga peituvad
olukorrad, faktid ja statistika, nt 1 dollar = inimene määratletakse
äärmiselt vaeseks, kui ta peab toime tulema alla ühe USA dollariga
päevas (u. 12 krooni); 500 vs 416 miljonit = 500 maailma kõige
rikkamat inimest teenib sama palju kui 416 miljonit kõige vaesemat
inimest kokku. Statistika põhines ÜRO aastatuhande arenguees
märke tutvustavast bukletist. Statistikat toetas visuaalse pildina
film „Miniature Earth“, mis on leitav koduleheküljelt: www.minia
ture-earth.com See film on hea näide lihtsast materjalist, mida on
sobilik näiteks noortekeskuses kasutada, avamaks noorte silmaringi
ja algatamaks vestlust maailmahariduse teemadel. Ebavõrduse põh
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juseid ja globaliseerumise tagamaid tutvustav film „Story of Stuff“
www.storyofstuff.com aitas meil selgitada, kuidas igaüks meist on
paratamatult seotud eelneva statistikaga. Siinkohal on oluline, et
osalejatel ei tekiks süü- ega lootusetusetunnet, pigem peab tekkima
arusaamine maailma mitmekesisusest ja reaalsusest erinevates
maailmapaigus ning nende seostest meie endi igapäeva eluga.

Kolmas samm oli osalejate enda rolli kaardistamine kõikide nende
erinevate situatsioonide keskel, nende tekkimisele kaasa aitamisel
ja nende likvideerimises. Kuna maailmaharidus on tihedalt seotud
aktiivse või maailmakodaniku mõistega, siis oli ka maailmako
danikuks olemine koolitusel üheks kandvaks teemaks. Selleks, et ini
mene sooviks teistega koos panustada, on tarvis, et ta tunneks end ka
osana sellest suurest Maa kogukonnast, ehk siis tuleks välja oma koha
liku kogukonna, riigi ja isegi kontinendi piiridest. Maailmakodanikuks
olemise kolmeks aspektiks loetakse järgmist: teadmised-teadlikkus,
väärtushinnangud-veendumused, tegutsemistahe ja -võime.
Selgitamaks maailmakodaniku olemust ja seda, millised teadmisedoskused peaksid ühel noorel olema, et teda toetada aktiivseks kodani
kuks olemisel, oli kasutusel David Burrows’i skeemil põhinev teooria, et
maailmakodanikuks olemine eeldab kolme aspekti olemasolu inimeses:
•

Kognitiivsed võimed (teadmine-teadlikkus)

•

Isiklik areng ja identiteet (väärtushinnangud-veendumused)

•

Tegutsemine kaasaegses maailmas (tegutsemistahe- ja võime)

Lähemat infot Burrows’i skeemi kohta saab järgnevalt internetilehelt:
www.pkal.org/documents/World-citizenship_Burrows.pdf
Lisaks isiklikule rollile arutlesime noorsootöö ja – töötaja
rolli üle nii Eestis kui maailmas laiemalt, milleks kasuta
sime maailmakohviku meetodit vt www.mitteformaalne.ee/
„Head mõtted sünnivad kohvikus — maailmakohvikus.“
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Maailmakohviku küsimused, mille üle osalejad arutlesid, olid:
•

milline võiks või peaks olema noorsootöö roll, panus tänapäeva
Eestis ja maailmas?

•

millist valmisolekut vajavad Eesti noored, milline peaks olema nende
roll ja panus maailmakodanikuna?

•

kuidas saab noorsootöö noort selles toetada?

•

kuidas peaks noorsootöö muutuma, et hästi toimida tänapäeva
maailmas?

Arutelu tulemused on järgnevatel piltidel —>
Peale teadmiste jagamist ja teadlikkuse tõstmist Maa olukorrast,
seoste loomist erinevate maailma osade ja meie vahel, oma rolli
vaatlemist inimese ja kodanikuna ning ka noorsootöö ja –töötaja rolli
üle arutlemist jõudsime konkreetse tegutsemiseni. Ehk kuidas aidata
kaasa nii Maa säästmisele kui ka sellele, et teised meie ümber hak
kaksid säästlikult mõtlema, toimima ja valikuid tegema. Selle juures
oli osalejaile abiks Sotsiaalse muutuse ratas, millele vastavalt
said osalejad mõelda iseenda/noorsootöötaja panusele maailmas
ja maailmahariduse edendajana erinevatest aspektidest lähtuvalt.
Skeemi mugandatud eestikeelne versioon on allolevalal joonisel
näha. Selgitustena on välja toodud erinevad tegevused, mis on
vajalikud paljude, sh maailmahariduses käsitletavate probleemide
lahendamiseks. Kasutatud sotsiaalse muutuse skeem selgitab
üksikisiku võimalusi ja ka rolli probleemide lahendamisele kaasa
aitamisel ning lähtub maailmahariduse põhimõttest: kohalikult
tasandilt globaalsele tasandile ehk läbi tegutsemise ja muutuste
kohalikul tasandil räägitakse kaasa globaalsetes arengutes.
Enam infot sotsiaalse muutuse ratta kohta saab internetilehelt:
http://holyspiritlibrary.pbworks.com/f/SocialChangeWheel.pdf
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Maailma- ja
kogukonnahariduse
propageerimine

• Isiklik, vastutustundlik käitumine - nt
liikluses ühistranspordi või jalgratta
eelistamine, kohaliku mahetoo
dangu või õiglase kaubanduse
toodete eelistamine jne.
• Otsene abistav tegevus vabatahtlikuna tegutsemine,
kas kohalikul või rahvusva
helisel tasandil jne

Kogukonna /
grupi
loomine ja
tugevdamine

Rohujuure
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Isiklik,
sotsiaalselt
vastutus
tundlik
käitumine
Otsene
abistav
tegevus

Sotsiaalne
muutus

• Kogukonna / majandusliku
tasandi
Kogukonna /
arengu toetamine – kohali
poliitiline ja
majandusliku
avalik(haldus)
kul tasandil võib sarnaseks
arengu
poliitikaalane
toetamine
tegevuseks olla nt mentor
tegevus
lusprogrammis osalemine,
Toetavad
Formaalne
andes edasi enda oskuseid ja
strateegiad
poliitiline
kogemusi teistele, kohaliku küla
otsestele
tegevus /
abistavatele
või linnaosaseltsi tegevustes kaasa
hääletamine
tegevustele
löömine eesmärgiga toetada kohaliku
elu arengut ja kogukonna heaolu, glo
baalsel tasandil võib see tähendada mõne
rahvusvahelise, üleilmse probleemi vastu
või organisatsioonidega kampaania korral
võitleva, organisatsiooni (nt ÜRO, World
damine toetamaks keskkonnasäästlikumat
Vision jt) toetamine või nende tegevustes
poliitikat või ühispetitsioonile allkirjade
osalemine.
kogumine muutmaks migratsioonipoliitikat.
• Hääletamine / formaalne poliitiline tege
• Kogukonna / grupi loomine ja tugevdami
vus – valimistel hääletamine, poliitikutele
ne – tegevused, mis on seotud usaldava ja
järelpärimiste või ettepanekute esitamine
vajadusel ühise eesmärgi nimel tegutseva
teemakohaste küsimuste kaudu jne
te inimeste toetamisega. See võib alguse
• Toetavad strateegiad otsestele abistava
saada naabrite puhkuse ajal nende toatai
tele tegevustele – näiteks meeleavaldu
mede kastmisest ja lõppeda koolituste või
se vmt korraldamine, et tõmmata meedia
seminaride korraldamisega.
ja poliitikute tähelepanu olulistele küsi
• Maailma- ja kogukonnahariduse propa
mustele, mõjutamaks üldiseid kohalikke,
geerimine – tegevused kohalikul tasandil,
riiklike või rahvusvahelisi arenguid antud
tõstes teiste inimeste teadlikkust maail
teemal.
mahariduse teemadest ning nende endi
• Rohujuure tasandi poliitiline ja avalik
rollist maailmas toimuvates arengutes.
(haldus) poliitikaalane tegevus – selle all
Selleks võivad olla materjalide jagamine,
mõeldakse eelkõige võrgustikutööd, mille
vestluste või kohtumiste korraldamine eri
väljundiks võib olla koos teiste huviliste
nevatel teemadel jne.
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Seejärel tuli osalejail „poodi
minna“ noore inimesena ning
panna samad tooted edeta
belisse noore vaatevinklist.
See aitas meil saada piltliku
ülevaate sellest, milline on
vajaliku muutuse suurus.
Simulatsiooni meetodile järg
nes analüüs, mille keskmes
olid küsimused: mis ja kes
mõjutab noori nende valikutes
ning kuidas noorsootöö/töö
taja saab selles kaasa rääkida,
Koolituse viimases osas said
osalejad ka konkreetsemaid
näiteid maailmahariduse
käsitlemisest noortega.
Teema käsitlemist alustasime
Tarbimismänguga.
Osalejail tuli „minna poodi“
ja erinevad ühe grupi tooted
(antud juhul joogid) panna
järjekorda, arvestades kolme
aspekti:
• toote keskkonnasäästlikkus
• toote eetilisus
• toote tervislikkus
(vähemoluline)
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gitatud maailmahariduse käsit
lemise algtõdesid. Meetodite
ja ressursside selgitamisel tut
vustasime elukestva õppimise
põhimõtteid, mis seob endas
nii formaalse, informaalse
kui mitteformaalse õppimise,
toetab õpiprotsessi dialoogi
ja koostöö kaudu (vastandina
ühesuunalisele teadmiste
edastamisele) ning praktilise
kogemuse ja kogemise (simu
latsioon jms) kaudu.

piltlikult öeldes „kuidas saab
noorsootöötaja mõjutada
noort ostma Coca-Cola
asemel Põlvamaa talu
mustikamahla“.
Eraldi tutvustasime
erinevaid allikaid
info ja meetodite
leidmiseks. Üldise
lähenemisena tõime
näiteid meie enda
kolmepäevaselt koo
lituselt ja kasutasime
kõrvalolevat skeemi, mis
sisaldab endas eelpool sel

Siinkohal rõhutasime, et mitte ühtki meetodit ei saa lihtsalt üksühele üle võtta, vaid tuleb hoolega läbi mõelda, milline film, pilt,
harjutus või diskussioon oleks eemärgi saavutamiseks parim, sest
meetodi valik oleneb eelkõige eesmärgist, konkreetsest sihtgru
pist ja keskkonnast jms. Meetod on vahend eesmärgi saavutami
seks, mitte eesmärk omaette. Meetodite valikul soovitame lisaks
lugeda: www.mitteformaalne.ee „Kuidas õpimeetodit valida?“
Koolituse kokkuvõttena oli osalejatel võimalus planeerida enda järg
miseid samme ja tegevusi maailmahariduse teemal kui ka mõelda,
millised võiksid olla grupi ühistegevused maailmahariduse vallas.

Sisukord

hea praktika näited

Maailmaharidus
noorsootöös

Hea praktika
näited

S

iinkohal toome välja head praktikad maailmahariduse
vallas, mida kasutasime näidetena ning ühe „hea prak
tika“ näite, mis sündis meie enda koolituse käigus.

• „Vaata ja muuda“ – Jaan Tõnissoni Instituudi maailmaharidusalane
projekt, millega pakutakse noortega töötavaile inimestele (õpetajad,
noorsootöötajad, koolitajad, vabatahtlikud jne) võimalust laenutada
ja vaadata oma noortegrupiga erinevaid maailmahariduslikke filme
(nt vaesusest, tarbimisest, haigustest, näljast, haridusest jne). Lisaks
on instituut loonud ka mahuka andmebaasi taustmaterjalidest ning
harjutustest filmide juurde. Filmid on kindlasti üks atraktiivsemaid
viise noortega teemat käsitleda ning mujal maailmas on nende
filmide näitamiseks noored ise alustanud juba mitukümmend filmi
klubi. Neidsamu filme näitab Jaan Tõnissoni Instituut aeg-ajalt ka
Tallinnas erinevates filmivaatamist võimaldavates kohtades (KUMU,
Clazz jne)
•

Koolitusel rääkisime projektist maailmahariduse tasuta loomisest.
Maailmaharidusekspert Johanna Helin näitas mitmeid instituudi
filme ka koolituse esimese päeva käigus, kui lõime avaramat pilti
maailmas toimuvast. Rohkem infot Jaan Tõnissoni Instituudi ja
projekti kohta ning ka õppematerjale seoses filmidega saab lehelt
www.maailmakool.ee

•

Maailmakodaniku lauamäng – www.mitteformaalne.ee veebis saa
daval oleva meetodi „Hea kodaniku lauamäng“ kohandus, kus osa
lejad said ülesandeks esiti mõelda läbi, milliseid väärtushinnanguid,
teadmisi ja oskusi peaks üks maailmakodanik omama. Peale seda
said nad gruppides ülesandeks moodustada nendest tulemustest
lauamäng. Hea näitena siinkohal toome ta välja seetõttu, et osalejad
said seeläbi mõelda iseenda väärtushinnangutele, sellele, mis on
oluline ühe maailmast hooliva maailmakodaniku kujunemiseks ja
kujundamiseks ning tuua välja mõne konkreetse sammu, millega
nad saavad neid väärtushinnanguid-oskusi-teadmisi noorteni viia
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ja neis kasvatada. Lauamäng pakub interaktiivset ja loomingulist
võimalust enda jaoks selgeks mõelda, mida tähendab maailmako
danikuks olemine.
•

Elava näite kasutamine - maailmahariduse käsitlemise üks põhi
mõtteid on globaalsete probleemidega tegelemine ja mõistmine
läbi isikliku, emotsionaalse seose. Tihti ei ole meil aga võimalik
ise kogeda reaalsust erinevates maailmapaikades, reisimist on aga
võimalik teha ka teistel viisidel kui füüsiliselt.

Koolitusel võtsime ette reisi Aafrika rannikuriiki
Ghanasse, kuhu meid viis Eric Boamah, õpe
taja Ghanast, kes avas meile pildi selle riigi ja
noorte igapäevasest elust ning väljakutsetest.
Rääkisime põhjalikult Ghana haridussüstee
mist ja kakaokasvatuse omavahelistest
seostest. Ericu abil saime aru, kuidas
meie kommiost võib mõjutada Ghana
väikeküla koolilapse elu (lapsed on
arvestatav tööjõud kakaokasvatu
ses, Ghana kakaouba on aga üks
Euroopas toodetava šokolaadi
põhikomponentidest). Lisaks
jutuajamisele, filmide vaa
tamisele, saime kogeda ka
ehedat Ghana kultuuri
läbi trummimängu ja
rahvuslikke tantsude.

Erinevast kultuurist inimesega kohtumine ja sisukas vestlus annab
hea võimaluse mõista probleeme, mis esmapilgul tunduvad võõ
rana. Teisest kultuurist pärit noortega on võimalik kontakti leida
läbi erinevate rahvusvahelist koostööd toetavate organisatsioonide
ja programmide: Maailmakool (www.maailmakool.ee), Euroopa
vabatahtlik teenistus (www.euroopa.noored.ee), Erasmus (www.
archimedes.ee), YFU (www.yfu.ee), AIESEC (www.aiesec.ee).

17

Sisukord

Grupitööde
kokkuvõtted

Maailmaharidus
noorsootöös

Grupitööde
kokkuvõtted, sh
kaardistatud
probleemid ja
edasised soovitused

D

iskussioonide käigus jäid kõlama mõned tihedamini kostnud
mõtted. Maailmahariduse vallas välja tulnud mured on tege
likult maailmahariduses ühed pidevalt olemasolevad väljakutsed.

Maailmahariduse vallas:
•

Maailmas valitsevate seoste ja probleemide mitmetahulisus: millegi
ostmata jätmine säästab küll loodust ja loodusressursse, küll aga
jätab see ka tööta inimese kuskil teises riigis, mis jälle omakorda
tähendab vaesuse suurenemist.

•

Teadmatus: me tegelikult ei tea piisavalt, et „õigeid“ otsuseid teha
ja info, mida me väljastpoolt saame, on väga vastandlik. St me
peame orienteeruma maailmas, kus miski pole päris kindel ja üheselt
mõistetav. Kõik pidevalt muutub ja me ei saa kunagi kõike teada.

•

Meil pole alati valikuvõimalust: tootjad toodavad asju, mis on juba
programmeeritud katki minema, seega ei saa tarbija alati parata,
kui ta peab uusi asju ostma, sest vanad lähevad lihtsalt kiirelt katki.

Noorsootöö vallas:
•

Noorsootöötajad on sageli „uksehoidjad“: Eestis ja mujalgi on palju
noortega töötavaid inimesi, kes annavad noortele päevast-päeva
piljardikuule kätte ning avavad noortekeskuse uksi. Noorsootöötaja
roll on aga midagi hoopis suuremat ja mõjusamat.
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Noori mõjutavaid tegureid on palju ja noorsootöötaja pole neist
mõjuritest mitte just tugevaim. Seega peavad noorsootöötajad
suutma noorteni jõuda ja neid mõjutada, hoolimata sellest, et vas
taseks on meedia, sõbrad, pere ja muud tugevamad tegurid.

Soovitused edasiseks maailmahariduse
ja noorsootöö vallas:
•

Paljud maailmahariduse teemad leiavad juba praegu Eesti noor
sootöös tähelepanu ja käsitlemist, nt keskkonnasäästlikkus ja
säästlik tarbimine, seksuaaltervis ja inimkaubandus, demokraatia
ja aktiivseks kodanikuks olemine, küll aga peaks nende käsitlemist
laiendama ja siduma seda rohkem teemade globaalse tasandiga.

•

Maailmahariduse kontseptsiooni, eesmärki, sisu ja võimalusi seda
noorteni viia peaks saama osaks noorsootöötaja baasharidusest,
kuna see on jätkusuutliku arengu ja elukeskkonna säilitamise üks
konkreetsetest viisidest.

•

Maailmaharidusega tegelevad organisatsioonid peaksid rohkem
kaasama noorsootöötajaid sihtgrupina erinevatesse tegevustesse,
suunama neile otse informatsiooni ja koolitusi, sidudes maailma
haridust Eestis lisaks formaalharidusele ka rohkem mitteformaalse
haridusega.
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Kasulikud viited
edasiseks
lugemiseks ja
tegutsemiseks
Taustinfo
•

Arengukoostöö Ümarlaua koduleht www.terveilm.net

•

Eesti Välisministeeriumi arengukoostöö koduleht
www.vm.ee/est/kat_425/

•

Õiglane kaubandus Eestis www.fairtrade.ee/et

•

Interaktiivne atlas ÜRO Aastatuhande arenguees
märkide kohta devdata.worldbank.org/atlas-mdg/

•

Säästva arengu sõnaraamatu interneti versioon
www.seit.ee/sass/?ID=1

•

Artikkel globaliseerumisest
www.folklore.ee/seminar/ilmastum.html

•

Säästva eluviisi portaal www.bioneer.ee/

•

Palju taustinfot, statistikat ja selgitusi erinevate teemade
kohta (inglise keeles) www.globalissues.org/issue

•

Graafiliselt esitatud statistika
www.theglobaleducationproject.org/earth/index.php

•

Õnneliku planeedi indeks (Happy Planet Index)
www.happyplanetindex.org/map.htm

•

ÜRO Rahvastikufond www.unfpa.org/public/

•

ÜRO Inimarengu aruanded ja sellealane statistika
hdr.undp.org/en/

Õppe- ja muud kasulikud materjalid
•

Maailmahariduse erinevad valdkonnad, õppematerjalid,
saadaval olevate filmide nimekiri jmt www.maailmakool.ee

•

Eesti Rohelise Liikumise keskkonnateemalised abimaterjalid
õpetajale www.roheline.ee/content/view/23/100/lang,et/
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•

Euroopa Nõukogu poolt välja antud maailmahariduse
õppematerjal, käsiraamat www.coe.int/t/dg4/
nscentre/GEguideline_presentation_en.asp

•

Ingliskeelne maailmaharidust käsitlev ja hulganisti õppematerjale
sisaldav lehekülg www.globaleducation.edna.edu.au/

•

Maailmakodaniku hariduse kohta materjale ning
infot ja tegevuste-meetodite kirjeldusi sisaldav
lehekülg www.oxfam.org.uk/education/gc/

•

Mitmekesisuse, inimõiguste, kultuuridevahelise õppimise
ja soolise võrdõiguslikkuse teemalised käsiraamatud
(Compass, Compasito, Education Pack, Alien ’93, Domino,
Gender Matters) www.eycb.coe.int/compass/

•

Sallivuse ja mitmekesisuse teemaline käsiraamat
õpetajatele www.discoveringdiversity.org/teacher_zone

Muud vahendid teema käsitlemiseks
•

Ökojalajälje kalkulaator www.ut.ee/mobility/jalajalg/

•

Isiklike muutuste tegemisel abiks ec.europa.eu/
environment/climat/campaign/index_et.htm

•

Uudisteagentuuri Reuters pildireportaaž ja ülevaade 6 aasta
uudistest, mis muutsid maailma
www.stateoftheworld.reuters.com/

•

Lühike ja tabav film, asjadest, tarbimisest ja sellest, kuidas meie
valikud mõjutavad maailma www.storyofstuff.com/index.html

•

Mängud lastele ja lastega www.panwapa.com/
deploy_en/caregivers_printable_activities.php

•

Arvutimäng mõistmaks põgenike elu www.playagainstallodds.com

•

Suurepärane dokumentaalfilm (inglise keeles)
diskrimineerimise mehhanismidest ja isiklikust vastutusest
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/divided/

•

Inimõiguste teemalised lühifilmid www.knowyourrights2008.org/
index.php?nav=declaration&rub=testimony

•

Lasteõiguste teemalised multifilmid
www.unicef.org/crcartoons/list.htm

• „Mini-maailm“ film www.miniature-earth.com/me_english.htm
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Lisa 1
Väike koolitussõnastik
„Maailmaharidus noorsootöös“
Aastatuhande arengueesmärgid – ÜRO poolt määratletud
eesmärgid, mida soovitakse saavutada aastaks 2015 kaheksas
prioriteetses valdkonnas rahvusvahelise arengu edendamiseks.
Aastatuhande arengueesmärgid on püstitatud 2000. aasta septemb
ris esitatud ÜRO aastatuhande deklaratsioonis ja nendeks on:
•

kaotada maailmast äärmine vaesus ja nälg (vähendada aastaks
2015 poole võrra nende inimeste arvu, kelle elatis on väiksem kui
1 USA dollar päevas. Vähendada aastaks 2015 poole võrra nende
inimeste arvu, kes on näljas.),

•

tagada algharidus kõigile maailmas (tagada, et aastaks 2015 saa
vad kõik lapsed omandada alghariduse),

•

toetada soolist võrdõiguslikkust ja naiste õigusi (tagada, et tüdruku
tel oleks aastaks 2015 poistega võrdväärsed kooliskäimisvõimalused),

•

vähendada laste suremust (vähendada aastaks 2015 2/3 võrra
vastsündinute ja laste suremust),

•

parandada emade tervist (vähendada aastaks 2015 2/3 võrra nende
naiste arvu, kes surevad sünnitusel või selle tagajärjel),

•

võidelda HIV/AIDSi, malaaria ja teiste haigustega (peatada HIV/
AIDSi levik aastaks 2015 ja hakata seda vähendama. Aastaks 2015
tuleb saavutada malaaria jt levinumate haiguste leviku vähenemine),

•

tagada looduskeskkonna püsivus (vähendada aastaks 2015 poole
võrra nende inimeste arvu, kel ei ole piisavat ligipääsu puhtale
joogiveele. Aastaks 2020 tuleb parandada 100 miljoni kodutu olu
korda. Lõpetada loodusressursside mittejätkusuutlik kasutamine),

•

luua ülemaailmne partnerlusvõrk arengu edendamiseks.

Arenenud maad – rikkad, kõrgelt industrialiseeritud riigid,
mis tegutsevad majandussüsteemis, kus mängivad olulist rolli
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 rasektor ja turupõhimõtted. Enamasti arvatakse nende hulka Põhjae
Ameerika ja Euroopa riigid, Austraalia, Uus-Meremaa ja Jaapan.

Arengukoostöö – selle all mõeldakse tavaliselt doonorite
poolt arenguriikidele antavat majanduslikku või materiaalset
toetust. Erinevalt arenguabist peaks arengukoostöö toimuma
partnerluse korras, põhilise eesmärgiga võidelda ühiselt vaesuse
vastu. Tavaliselt on arengukoostöö eesmärgiks heaolu, infrastruk
tuuri ja tervishoiu ning koolitus- ja töövõimaluste parandamine.
Erinevalt humanitaar- või hädaabist eeldatakse, et arengu
koostöö parandab arengumaade olukorda pikema aja vältel.
Arengukoostööks loetakse kahe- või mitmepoolset koostööd riikide,
rahvusvaheliste organisatsioonide või kodanikeühenduste vahel.
Euroopa Liidu arengukoostöö eesmärgiks on seatud arengumaade
tõrgeteta ja järk-järguline integreerumine maailmamajandusse
ning eelkõige ebasoodsaimas olukorras olevate arengumaade
püsiva majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine, aida
tes kaasa demokraatia ja õigusriigi arendamisele ja tugevda
misele ning inimõiguste ja põhivabaduste austamisele.
OECD uurimuste järgi peaksid arenenud riigid selleks, et saa
vutada esimene aastatuhande arengueesmärkidest (äärmises
vaesuses elavate inimeste arvu vähendamine poole võrra aastaks
2015) investeerima mitmepoolsetesse programmidesse ja projek
tidesse vaesuse likvideerimiseks vähemalt 0,7% oma RKPst.

Arengumaa – riik, mille elanikkonna enamus on väga vaene
ega oma juurdepääsu paljudele olulistele teenustele ja toodetele.
Majandus on sageli rajatud toorme ekspordile. Peaaegu 2/3 nüü
dismaailma riikidest on arengumaad, neis elab üle poole maailma
rahvastikust. Umbes miljard inimest kannatab kroonilise alatoit
luse, 0,5 miljardit nälja käes, neist valdav osa elab arengumaades.
Arengumaade tööstustoodang on umbes 10% maailma üldtoodangust,
rahvatulu ühe inimese kohta on 10–50 korda väiksem arenenud
maade omast. Paljud arengumaad sõltuvad välisabist ja laenudest.
Arengumaade praeguse olukorra põhjuseks on paljud ühiskonnakrii
tikud pidanud kolonialismi, neokolonialismi ning üleilmastumist.
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Keskkonnahoidlik tarbimine (säästev tarbimine) –
tarbija teadlik valik tarbida võimalikult väikese keskkonnamõjuga
kaupu ja teenuseid. Eelistatakse tarbimise vähendamist, ökoloogilisi
tehnoloogiaid, vastupidavaid ja parandatavaid tooteid, kordus- ja
taaskasutust, toodete asendamist teenustega (nt auto üürimine selle
omamise asemel) ja ühiskasutust. Keskkonnahoidliku tarbimisega
seostatakse tihti ka sotsiaalselt säästvaid eelistusi, näiteks lapstöö
jõu või suure vahendustasuga seotud kaupade vältimist. Tarbimise
keskkonnahoidlikkust saab mõõta nt ökoloogilise jalajälje abil.

Kodanikuühiskond – Kodanikuühiskonna all mõistetakse
valitsusväliste organisatsioonide ja huvigruppide tegevust (kol
mas sektor). MTÜ-de roll ühiskonnas on riigiti erinev. Mitmes
riigis on valitsuse kritiseerimine kuritegu, teistes jälle kahel
dakse rahva oskuses riigi ja maailma asjades kaasa rääkida.

Maailmaharidus –
Def 1: “Maailmaharidus on aktiivne õppimisprotsess, mille põhiväär
tused on solidaarsus, võrdsus, kaasamine ja koostöö. Maailmaharidus
loob üksikisikutele võimaluse üleilmastumise põhjuste ja mõjude
mõistmise ning peamiste rahvusvaheliste arengueesmärkide ja jätku
suutliku inimarengu põhimõtete tundmise kaudu anda oma panus ja
olla aktiivne kodanik.” (Euroopa maailmahariduse foorumil 2004. aastal
Amsterdamis heakskiidetud definitsioon).

Def 2: Maailmaharidus suurendab teadlikkust maailma eri
nevatest reaalsustest ning loob arusaama maailmas valit
sevast vastastikkusest sõltumisest. [TEADLIKKUS]
Üldise arusaamade kohaselt hõlmab maailmaharidus arengu- ja
koostööharidust, inimõiguste haridust, säästvat arengut toetavat
haridust, rahuharidust ja kultuuridevahelise õppe alast hari
dust kui kodanikuhariduse globaalseid dimensioone. [SISU]
Maailmaharidus annab inimestele võimaluse arendada empaatiatunnet,
globaalsesse kogukonda kuulumise tunnet ning kohusetunnet aidata
kaasa õiglasema, solidaarsema, võrdsemate võimalustega ning uni
versaalsemate inimõigustega maailma loomisele. [TEGUTSEMINE]
Maailmaharidust peaks teostama üksteist täiendavate for
maalse ja mitte-formaalse hariduse kaudu. [METOODIKA]
(Euroopa Noortefoorumi poolt kasutatav definitsioon)
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Noorsootöö - Noorsootöö kui noortepoliitika põhimõtteid ja
väärtushinnanguid kujundav valdkond on noortele arendavaks
tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte
alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd.

Noorsootöötaja – on noorsootöö elluviija. Noorsootöötaja
töö eesmärk on luua noortele tingimused arendavaks tegevu
seks vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja töövä
liselt. Noorsootöötaja loob oma tööga mitteformaalse õppimise
keskkonna, mis toetab noorte isiklikku arengut, sotsialiseerumist
ja kujunemist ühiskonna hästi toimetulevateks liikmeteks.

Põhi-Lõuna – termin osutab ühele kõige kestvamale bipolaar
sele jaotusele tänapäevases globaalses süsteemis. Nõndanimetatud
Brandti raport (1980) “Põhi-Lõuna” viitas elujärje erinevustele vaeste
ja rikaste riikide vahel ja vastandus üksnes Läänt ja Ida eristanud
poliitilisele vastasseisule. Raport osutas majanduslikele, poliitilistele
ja sõjalistele vastaspingetele kümnendil, mille jooksul kolmanda
maailma materiaalne seisund tõsiselt halvenes. P-L kontseptsiooni
suurim probleem on majandusliku ja poliitilise ühtluse puudumine
regioonide sees. Vastuolud kahe poolkera vahel ilmnesid ka Rio
konverentsil seoses rikaste riikide etteheidetega vaestele rahvas
tikukasvu osas, millele vaesed riigid reageerisid mitme omapoolse
etteheitega. Kuna P-L erinevus on üldjoontes ka rikkuse-vaesuse
erinevus, väidetakse, et Lõuna riikide vaesus takistab säästlike
põhimõtete järgi elamist ning seega tuleb seal pühenduda majan
duskasvule kui keskkonnahoidlikkuse eeldusele. Ometi on kõik
ähvardavad ülemaailmsed keskkonnaprobleemid saanud alguse
just materiaalsest jõukusest. P-L kontseptsiooni suurim probleem
on majandusliku ja poliitilise ühtluse puudumine regioonide sees.

Säästev areng –

sihipäraselt suunatud areng, mis tagab
inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas loodusvarade olemi
ja keskkonna taluvusvõimega. Säästev areng taotleb tasakaalu
sotsiaalsfääri, majanduse ja keskkonna vahel ning täisväärtusliku
ühiskonnaelu jätkumist praegustele ja järeltulevatele põlvedele.
Säästev areng kui sotsiaalse ideaali teostumine eeldab üldsuse
osalemist, sidusat juhtimiskorraldust, täiustuvat seadusandlust,
samuti säästvale arengule orienteeritud majandushoobade, näi
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teks ökomaksureformi rakendamist ning vajalike hoiakute, eeskätt
keskkonnahoidliku nõudlus- ja tarbimiskultuuri kujundamist.

Õiglane kaubandus – kaubandus, mis taotleb suurema võrdsuse
saavutamist rahvusvahelises kaubanduses, et pakkuda paremaid
kaubandustingimusi eelkõige arengumaade väiketootjatele ja kaitsta
nende õigusi. See tähendab õiglase tasu maksmist tootjale, mis ei
kataks ainult tootmise majanduskulusid, vaid peab võimaldama ka
sotsiaalselt õiglast, keskkonnahoidlikku tootmist ja soolist võrdsust.
Õiglane kaubandus välistab lapstööjõu ja orjade kasutamist eks
portartiklite tootmises. Õiglase kaubanduse käigus sõlmitakse väi
ketootjatega pikaajalised otselepingud, makstakse miinimumpalgast
kõrgemat tasu, järgitakse rahvusvaheliste inimõiguste ja töötingimuste
standardeid ning toetatakse kohalike kogukondade arengut. 1990.
aastatel loodi õiglase kaubanduse sertifitseerimisüsteem õiglase
kaubanduse ehk Fairtrade märgistuse väljastamiseks toodetele.

Ökoloogiline jalajälg – meetod, mis suhestab kvantitatiivselt
inimtegevuse ökoloogilise mõju inimese kasutuses oleva ökoloogilise
varuga. Riigi või mingi muu üksuse materjali- ja energiavoogudele
arvutatakse ekvivalentne bioloogiliselt tootliku ala suurus (hektarites),
mis suudaks neid loodusvarasid taastoota ja heitmeid ohutuks muuta.
Ühe inimese kohta on maailmas sellist ala umbes 2 ha. Arvutustest
selgub, et paljudes (eriti arenenud) riikides ja ka maailmas tervi
kuna ületab ökoloogiline jalajälg ühe inimese kohta ökoloogilise
varu (2003. aastal maailmas tervikuna ca 25%). See tähendab, et
looduse taastumisvõime piirid on ületatud, sellise elulaadi jätkumine
suurendab ökoloogilist defitsiiti ega ole pikka aega võimalik. Näiteks
Eesti elanikkonna ökoloogiline jalajälg on ligi kolm korda suurem kui
maailma keskmine ja ka kolm korda suurem kui jätkusuutlik tase.

Üleilmastumine e globaliseerumine –

ülemaailmse
seotuse suurenemine, eriti kapitalismi kui tootmis- ja turusüsteemi
levik, ülemaailmne vastastikuste kultuuriliste, majanduslike ja sotsiaa
lsete suhete tihenemine uute kommunikatsioonitehnoloogiate mõjul.
Üleilmastumine ei ole geograafiliselt ühetaoline. Riikide, regioonide ja
paikkondade eripärad reageerivad kogu Maad hõlmavatele muutus
tele erinevalt ja seega ei ole üleilmastumise tagajärjed ühesugused.
Üleilmastunud majandus- ja finantsstruktuuride rüpes toimunud
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rahvusvaheliste korporatsioonide laienemine on toonud kaasa ülemaa
ilmse ebavõrdsuse kiire kasvu, kusjuures arengumaid kasutatakse
odava tööjõu allikana ning sotsiaalse ja ökoloogilise dumpingu kohana.
Kasutatud:
et.wikipedia.org/wiki/Esileht
www.seit.ee/sass/
www.maailmakool.ee/

Lisa 2
Maailmaharidusest noorsootöös
Kristi Jüristo
vabakutseline koolitaja

Tähtis on aru saada, et maakera on ümmargune.
Kõik, mida sa teed, tuleb sinu juurde tagasi...
Fred Jüssi
Iga viies inimene maailmas on äärmiselt vaene - ta peab toime tulema
alla ühe USA dollariga päevas (u. 12 krooni); nälja tõttu sureb maa
ilmas iga päev 25 000 inimest, mis on rohkem kui Viljandis elanikke;
arengumaades sureb üks laps kümnest enne kui ta on viieaastane,
arenenud riikides see arv on üks 143st; 133 miljonit noort inimest
on maailmas kirjaoskamatud, iga kuues kooliealine laps ei käi üldse
koolis. (allikas: ÜRO aastatuhande arengueesmärgid infovoldik)
Need ja paljud teised faktid ei ole meile võõrad, loeme ja
näeme sarnast statistikat iga päev ajalehtedest, televisioo
nist. Võid mõelda, mis see minu asi on? Mina pole nende vae
suses süüdi või ärgu tehku siis nii palju lapsi, tehku parem
rohkem tööd või mis nad siis sõdivad nii palju jne.
Samas niipea kui haarad hommikul tee- või kohvitassi järgi, valid
kapist välja sobivad riided, lõunatad kolleegidega, teed oma iga
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päevaseid toimetusi, oled paratamatult osa lõputust tarbimis-,
tootmis- ja sulle-mulle-seosteahelatest. Pisut sügavamalt uurima
hakates võid üllatuda kui otseselt sinu igapäevased valikud mõju
tavad kuskil teiselpool maakera elava perekonna toidulauda, laste
haridusteed, riigi üldist arengut. Samas ei ole see ainult Aafrika
või Aasia küsimus (nii nagu me oleme harjunud sellest mõtlema),
vaid eelkõige on see küsimus, millisena soovime näha maailma,
milles elame ja millisena soovime seda jätta järeltulevatele põl
vedele. See on ka maailmahariduse esmaseid küsimusi.
Maailmaharidus on aktiivne õppimisprotsess, mille põhiväärtused
on solidaarsus, võrdsus, kaasamine ja koostöö. Maailmaharidus
loob üksikisikutele võimaluse üleilmastumise põhjuste ja mõjude
mõistmise ning peamiste rahvusvaheliste arengueesmärkide ja
jätkusuutliku inimarengu põhimõtete tundmise kaudu anda oma
panus ja olla aktiivne kodanik. (Euroopa maailmahariduse foo
rumil 2004. aastal Amsterdamis heakskiidetud definitsioon).
Maailmaharidus on maailmas valitseva vastastikkuse sõltumise
ja seoste nägema õppimine, inimestes keskkonna- ja inimsääst
like väärtushinnangute kujundamine ning valmisoleku loomine
andmaks oma panus tasakaalustatud keskkonna ja elutingi
muste säilitamisesse, et tagada üldine jätkusuutlik areng.
Maailmaharidus noorsootöös väljendub eeskätt noore toetami
ses tema kujunemisel teadlikuks ja aktiivseks maailmakodani
kuks, kes tajub enda rolli ja vastutust muutunud maailmas.
Mitmed maailmahariduse teemad leiavad juba praegu Eesti noorsoo
töös käsitlemist, nt keskkonnasäästlikkus ja säästlik tarbimine või
demokraatia ja aktiivseks kodanikuks olemine, küll aga peaks nende
teemade käsitlemist laiendama ja siduma seda rohkem globaalse
tasandiga. Ei piisa sellest, et on teadlikkus kohalikul tasandil toimuvast,
noortes peab tekkima ka arusaam, kuidas kohaliku tasandi probleemid
on seotud globaalsetega ja mida saab nende lahendamisele kaasa aita
miseks ära teha kohalikul tasandil? Maailmahariduse protsess peaks
olema suunatud tegutsemisele, soovile muuta ja olla muutuse üks osa.
Sellel ja sarnastel teemadel rääkisime ka käesoleva aasta 27.-29.
aprillil toimunud koolitusel ”Maailmaharidus noorsootöös”, mis
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toimus Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetusel ning Eesti Vabariigi
kaasrahastusel ellu viidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi
arendamine“ raames. Koolitusel toimunust annab põhjalikuma üle
vaate koolituse aruanne, mis on leitav www.mitteformaalne.ee
Koolitused on aga vaid üks viis, kuidas maailmaharidust noorsootöös
sügavamalt käsitleda. Noortega on seda kindlasti sobilikum teha läbi
praktiliste tegevuste või projektide, milles nad ise aktiivsed osalejad
saaksid olla. Selleks võib kaasa lüüa mõnes maailmaharidusprojektis
(rohkem infot: http://www.maailmakool.ee/) või ise mõni projekt
algatada, näiteks programmi Euroopa Noored raames, kus 2009
aasta septembri ja novembri taotlustähtaegadel on eriti oodatud
maailmaharidusteemalised projektid (http://euroopa.noored.ee/).
Artikkel ilmus 06.09.2009 ajalehes AKEN
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