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	   Maailmaharidus on aktiivne 

õppimisprotsess, mille eesmärk on kasvatada 
aktiivseid maailmakodanikke, kes on teadlikud 
sellest, mis maailmas toimub ning mõistavad 
millised on toimuvate sündmuste põhjused ja 
kuidas kõik see meid mõjutab ning kuidas 
meie omapoolt maailma mõjutame. Aktiivne 
maailmakodanik tahab ja oskab läbi oma 

avatud oleku ning teadliku ja eesmärgipärase 
tegutsemise maailma paremaks muuta. 

 

“Kuidas olla inimene tänapäeva maailmas” 



	   
	  
	  

	  
	  
 
 

Kus me hetkel oleme? 
 
Kuhu me tahame jõuda? 
 
Millised on ilmaolud?  
 
 
 
 



	   

	  
	  

	  
	  

Milliseid võimalusi maailmaharidus pakub? 
 
 
Keerulised, mitmetahulised globaalsed teemad -> 
kooliainete lõimimine, uued teadmised, õpitud 
teadmiste rakendamine 
 
Väärtuste ja hoiakute muutmine -> interaktiivsed 
meetodit, sõpruslingid, külalised, arvamuste 
kujundamine ja nende kaitsmine 
 
Aktiivsus -> teiste maailmapildi avardamine, oma 
algatuste rakendamine koolikeskkonnas ja 
väljaspool kooli 
 
 
 



	  
	  

Education for Global Citizenship: a guide for schools, Oxfam 2006 



	  
	  

Praxis 2012, Säästvad arengud toetav haridus ja selle edendamisvõimalused Eestis 



80 t kursus 
	  
	  

I Moodul: Maailmaharidus ning üleilmastumine ja vastastikune 
sõltuvus. Maht 12 tundi.  
1. grupp: 5.10.2012 Tallinn, 2. Grupp: 6.10.2012 Tartu 
 
II moodul: Sotsiaalne õiglus ja võrdsus. Maht 10 tundi. 
1.grupp: 23.11.2012 Tallinn, 2. grupp: 24.11.2012 Tartu 
 
III Moodul: Mitmekesisus. Maht 16 tundi.  
Talvekool 25.-26.1.2013 Nelijärve 
 
IV Moodul: Rahu ja Konfliktid. Maht 10 tundi. 
1.grupp: 22.2. 2013 Tartu, 2.grupp: 23.2. 2013 Tallinn 
 
V Moodul: Jätkusuutlik areng. Maht 12 tundi. 
1.grupp: 29.3.2013 Tallinn, 2.grupp: 30.3. 2013 Tartu 
 
VI Moodul: Kooliprojektid ja enesehindamine. Maht 20 tundi. 
Suvekool 27.-29.6. 2013 Võsu (Männisalu puhkekeskus) 
 



I	  Moodul:	  Maailmaharidus	  ning	  
üleilmastumine	  ja	  vastas6kune	  sõltuvus	  

 	  
	  

Mis on maailmaharidus? 
 
MiIline on hariduse roll üleilmastuvas 
maailmas? 
 
Milliseid positiivseid ja negatiivseid nähtusi 
toob üleilmastumine kaasa? 
 
 
KODUNE TÖÖ / TUNNITÖÖ 


