
 

Mitmekesisus

Kodune töö:

Isiksuse test

Tee ring ümber numbrile, mis kaldub rohkem Sind iseloomustava väite poole!

Olen aktiivne 1

Olen passiivne 2

Mulle meeldivad muutused 1

Mulle ei meeldi muutused 2

Olen rahulik ja lõdvestunud 1

Olen pinges 2

Proovin pidevalt areneda ja saada veel paremaks               1

Kardan väljakutseid ja arengut 2

Mul on oma arvamus ja ma järgin seda 1

Teiste arvamused mõjutavad mind 2

Olen avatud ja kaalun teiste vaatenurki 1

Ma ei pea lugu teiste inimeste vaadetest  2

Ma julgen võtta oma seisukoha kiusamise, rõhumise ja diskrimineerimise vastu 1

Taganen vaikselt olukorrast ja olen tasa 2

Julgen kaitsta neid, kes on teistsugused 1

Ma ei võta seisukohta selles küsimuses ega hooli 2

Julgen sekkuda konfliktidesse 1

Väldin konflikte 2

Olen huvitatud teistest inimestest 1

Mind kunagi teised inimesed ei huvita 2

Olen uudishimulik teiste kultuuride suhtes 1

Ma pole teistest kultuuridest huvitatud 2

Annan teistele vabadust 1

Piiran teiste vabadust 2

Olen konstruktiivne ja soovin kindlasti konflikte lahendada 1

Vabandan tavaliselt ja väldin konkreetseid samme 2

Otsin dialoogi 1

Väldin dialoogi 2

Otsin ühist mõistmist, ühist keelt 1

Otsin erinevusi 2

Punkte kokku...



Minu nägemus Eestist    

Tee ring ümber sellele numbrile, mis Sinu arvates kõige enam Sinu arvamusega kokku sobib!

Eesti ühiskond on demokraatlik ja avatud 1
Eesti ühiskond on ebademokraatlik ja suletud  2
Eesti pagulas- ja immigratsioonipoliitika on humaanne ja solidaarne   1
Eesti pagulas- ja immigratsioonipoliitika ei ole humaanne ja solidaarne 2
Eestlased on tolerantsed ja avatud teiste kultuuride suhtes 1
Eestlased on enesekesksed ja egotsentrilised 2
Eestlastel on hea ettevalmistus tulla toime teiste kultuuridega             1
Eestlastel on raske teiste kultuuridega toime tulla 2
Sisseränne põhjustab Eestis vähe probleeme 1
Sisseränne põhjustab Eestis palju probleeme 2
Eestlastel on vähe eelarvamusi 1
Eestlased suhtuvad paljudesse asjadesse eelarvamusega 2
Rassism ei ole Eestis suur probleem 1
Rassism on Eestis tõsine probleem 2
Eesti on parim riik maailmas, kus elada 1
Eesti on kõige halvem riik maailmas, kus elada 2
Eesti mehed ja naised on võrdväärsed 1
Eesti mehed ja naised pole üldse võrdväärsed 2
Eestlasele on pere ja lapsed tähtsad 1
Eestlased ei pea perest ja lastest lugu 2
Eesti on inimlik ja soe maa, kus elada 1
Eesti on tehnokraatne ja külm maa 2
Eestlased peavad lugu muutustest ja uuendustest 1
Eestlased kardavad muutusi 2
Eestlased on rõõmsad ja mõnusad 1
Eestlased on jäigad ja ebameeldivad 2

Punkte kokku...



Testi iseennast    

Kirjuta ruutu see number, mis kõige enam vastab Sinu arvamustele ja tegevusele rassismi  ja immigrantide vihkamise  kohta  viimasel ajal.
Loe seejärel saadud punktid kokku ja kirjuta  testi all olevasse ruutu.

1 – jah, kindlasti

2 – jah, olen proovinud

3 – jah, natuke

4 – ei oska öelda

5 – kahjuks on mul muudki, millele mõelda

Kas olen aktiivselt otsinud infot selle mõttega, et laiendada oma teadmisi rassismist?  

Kas olen sellest näiteks teiste inimestega rääkinud, raamatuid lugenud, loenguid pidanud?

Kas olen endale viimasel aja võtnud aega selleks, et analüüsida, kuidas mina saaksin oma käitumise ja tegudega olla rassismi vastu?

Kas olen analüüsinud ning muutnud oma kombeid, termineid ja fraase, mida teised inimesed võiksid pidada solvavateks?

Kas olen avalikult väljendanud oma seisukohta halvustavatele kommentaaridele, pilamisele või immigrante halvustavatele väljenditele oma kodukohas?            

Kas olen teinud isikliku plaani rassismi ja immigrantide vihkamise vastu (klassis, koolis, töökohal, sõpruskonnas, kodukohas jne.), teades, et see võib kaasa tuua isiklikke riske?

Kas ma olen saanud teadlikumaks rassismist või immigrantide teemasid käsitlevatest tele- või raadiosaadetest, ajaleheartiklitest, arvamustest?

Kas olen aimanud, et olen ka ise osaline muulaste vihkamise levimises, kuna olen vaikinud, selle asemel, et rääkida?

Kas olen teinud ettepanekuid või osalenud aktiivselt tegevustes, mille eesmärgiks on vähendada rassismi ja muulaste vihkamist koolis, sõprade ringis, töökaaslaste hulgas? 

Kas olen uurinud poliitikute või ametnike  rassistlikke ja immigrantidevastaseid mõtteavaldusi ja strateegiaid ning üritanud neid mõjutada?

Kas olen uurinud koolide õppekavasid mõttega teada saada, kuidas nemad suhtuvad immigrantidesse, pagulastesse ja teistesse kultuuridesse?

Kas toetan isikuid, rühmi, organisatsioone, kes aktiivselt töötavad rassismi ja immigrantide vihkamise vastu?

Kas olen laiendanud oma tutvusringkonda, nii et sinna mahuks ka teistest kultuuridest inimesi? 

Kas olen valmis muutma oma tegutsemisplaane nii, et need paremini vastaksid olukorrale klassis, koolis, sõpruskonnas, organisatsioonis või kodukohas?

Punkte kokku...



Analüüsi Sinu kasutatud õpikute jm õpimaterjalides stereotüüpsusele ja tendentslikkusele osutamist:

Kas õpikus on konservatiivsed soorollid?                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kuidas õpikus käsitletakse teistsuguseid inimesi (erinev kultuur, nahavärv, usk, seksuaalne orientatsioon, puue jne.)? Või kas üldse käsitletakse?                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kuidas saad stereotüüpilist käsitlust oma õpetuses vältida?                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                     

Milline on kultuurilisi erinevusi arvestav kool? Joonista pilt 



Tagasiside:

Mis oli Sulle kõige kasulikum osa 3. Mooduli koolitusest?                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mis osa oli kõige vastuolulisem ja/või tekitas kõige rohkem uusi mõtteid?                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kuidas saad õpitud kasutada oma töös?                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kirjuta üles viis eesmärki 3. Moodulist, mida oled valmis elluviima peale kursuse lõpetamist:                                                                                                                                     
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