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1. Maailmahariduse põhimõtted õppekavas 
 
 
Maailmakodaniku väärtused tulevad esile juba õppekava põhiväärtustes, samuti õpet 

koondavates läbivates teemades ning erinevate õppeainete sisus. Ka varem on Eesti 

õppekavade põhiväärtused toetanud maailmaharidust koolis, uue õppekava vastuvõtmisega 

tulevad globaalsed teemad veelgi laiemalt ja põhjalikumalt esile. Põhiväärtused loovad baasi, 

millelt lähtudes saab kujundada nüüdisaegse kooli. 
 
 
Uue õppekava alusväärtustena tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus 

elu ees, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi 

(vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline 

mitmekesisus, sallivus,  keskkonna jätkusuutlikkus,  õiguspõhisus, solidaarsus, 

vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus). Neid väärtusi kandvad inimesed peaksid 

austama nii ühiskondlikku, üleilmset kui ka põlvkondadevahelist õiglust. 
 
 
Põhikool peaks kindlustama põhiliste väärtushoiakute kujunemise. Õppekava määratleb, et 

 

„õpilane mõistab oma tegude aluseks olevaid väärtushinnanguid ja tunneb vastutust tegude 

tagajärgede  eest.  Põhikoolis  luuakse  alus  enese  määratlemisele  eneseteadliku  isiksusena, 

perekonna, rahvuse ja ühiskonna liikmena, kes on eneseteadlik ja suhtub sallivalt ning avatult 

maailma  ja  inimeste  mitmekesisusse―.  Õppekava  järgi  peaks  „põhikooli  lõpetaja  suutma 

hinnata  inimsuhteid  ning  tegevusi  üldkehtivate  moraalinormide  seisukohast;  tajuda  ja 

väärtustada oma seotust  teiste inimestega,  loodusega,  oma ja teiste maade ning rahvaste 

kultuuripärandiga ja kaasaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada 

ilumeelt;  suutma  ennast  teostada,  toimida  teadliku  ja  vastutustundliku  kodanikuna  ning 

toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi 

ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates  
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situatsioonides;  aktsepteerida  inimeste  erinevusi  ning  arvestada  neid  suhtlemisel.―  Seega 

peaks   põhikoolis   saavutama   mitmekultuurilisuse   mõistmise   ja   väärtustamise,   samuti 

kujundama oskused, mis on vajalikud, toimimaks vastutustundliku kodaniku ja tarbijana. 

Gümnaasium jätkab põhikoolis alustatud väärtuskasvatust, lisades uusi jooni ning vastutust. 

Gümnaasiumi lõpetades peaks õpilane mh „käituma eetiliselt, järgima üldtunnustatud väärtusi 

ja kõlbluspõhimõtteid; vastutama oma valikute, otsustuste, endale võetud kohustuste eest, 

austama teiste inimeste ja iseenda vabadust; aitama teadlikult kaasa Eesti rahvuse, keele, 

kultuuri ja riigi säilimisele ja arengule ning mõistma Eesti kultuuri Euroopa ja teiste rahvaste 

kultuuri kontekstis, samuti mõistma, väärtustama ja austama oma ja teiste rahvaste 

kultuuritraditsioone; mõtlema kriitiliselt ja loovalt, arendama ning hindama oma ja teiste 

ideid, põhjendama oma valikuid ning seisukohti―. Gümnaasiumi lõpetaja peaks ka „tundma 

globaalprobleeme, võtma kaasvastutuse nende lahendamise eest ning väärtustama ja järgima 

jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetama end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, 

Euroopa ja globaalses kontekstis, oskama konflikte vältida ja lahendada ning käituma 

tolerantselt―.  Kõik  need  on  väga  tähtsad  komponendid  maailmakodaniku  kujundamisel. 

Nende õppekava põhiosas sisalduvate eesmärkide saavutamine peaks olema iga kooli, 

koolijuhi, õpetaja ning muu koolipersonali esmane ülesanne. 
 
 
Eelnevate  eesmärkide  saavutamist  toetavad   omakorda  läbivad  teemad.  Läbiva  teema 

 

„Väärtused ja kõlblus― käsitlemisega taotletakse seda, et õpilased tunneksid ühiskonnas 

üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid ning järgiksid neid koolis ja väljaspool kooli. 

Noori  peaks  suunama  mõtlema nii  iseenda  kui  kaasinimeste,  samuti  ka teiste kultuuride 

esindajate käitumispõhimõtete üle ning arendama konfliktide lahendamiseks ja 

vastutustundlike valikute tegemiseks vajalikke oskusi. Samas on rõhutatud ka eesmärki, et 

noored ei peaks jääma ükskõikseks, kui üldtunnustatud väärtusi ja põhimõtteid eiratakse, ning 

oma võimaluste piires sekkuma, kui nad rikkumisi märkavad. Nõnda võib öelda, et läbiva 

teema „Väärtused ja kõlblus― ning maailmahariduse eesmärgid kattuvad – soovitakse 

kasvatada õpilast, kes tegutseks aktiivselt parema ja õiglasema maailma nimel. 
 
 
Maailmakodaniku väärtuste kujundamine langeb paljuski kokku ka läbiva teema „Keskkond 

ja ühiskonna jätkusuutlik areng― põhiliste eesmärkidega. Oma väärtushinnangute 

kujundamiseks on noortel vaja aru saada praeguste ja tulevaste põlvkondade vajadustest ja 

õigustest ning mõelda, mis võiks olla parim viis selliste omavahel seotud probleemide, nagu 

kliimamuutused, vaesus ja ebavõrdsus, lahendamiseks. Tähtsaimad küsimused on siinkohal 
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järgmised: Mis on meie planeedi ees seisvad suurimad väljakutsed tänapäeval? Kuidas saame 

nautida heaolu nii, et ei tekita sellega probleeme teistele inimestele? Kuidas saame aidata 

hoolitseda planeedi eest, pidades silmas ka tulevaste põlvkondade heaolu? Milline roll võiks 

olla minul endal oma kodukoha arendamisel? (QCA, 2009). 
 

2. Õpetaja ja kooli roll maailmahariduses 
 
 
Eesti õppekava võimaldab ning ka kohustab käsitlema globaalseid teemasid erinevatest 

vaatenurkadest. Samas sõltub ikka õpetajast endast, kuidas ta neid teemasid käsitleb. 
 
 
Väärtusi  ning  kaasinimeste  käitumise  mõistmist  ei  saa  õpetada  lihtsalt  vastavateemalist 

loengut pidades. Samuti on mõttetu proovida noortele ette öelda, mida nad peaksid mõtlema 

või kuidas käituma. Selline lähenemine on väheefektiivne ja kaotab halvimal juhul igasuguse 

tahtmise uute ideede ja teistsuguste arvamustega kaasa mõtelda. Õpetaja roll peaks olema 

vastupidine: pakkuda õpilastele erinevaid huvitavaid vaatenurki, tutvustada erinevaid elu- 

ning mõtteviise ja aidata mõista, kuidas meie igapäevane tegelikkus, võimalused ja vajadused 

sõltuvad sellest, kus me elame ja üles kasvame. Õpetaja on see, kes peaks suunama õpilasi 

mõtisklema inimlikkuse üle – mis on need tegurid, väärtused ja hoiakud, mis ajendavad 

inimesi teatud viisil toimima. Õpetaja ülesanne on anda noortele aega ja ruumi areneda ja 

kasvada, pakkudes kogemusi ja elamusi, mida igapäevases argielus alati ei kohata. Samas 

tuleb õpilastele mõista anda ka seda, et iga inimese panus on tähtis ning väikeste tegudega 

saab muuta maailma (Kivistö, 2007). 
 
 
Globaalsed teemad on välja toodud õppekava põhiosas ja läbivate teemade hulgas, seega ei 

eeldata, et valdkonnaga tegeleks vaid üks õpetaja – globaalsete teemade käsitlust tuleks 

arendada kõigi õpetajate, kooli juhtkonna, muu personali ning ka lapsevanemate koostöös. 

Maailm on ühtne tervik ning selle tundmaõppimiseks on vaja mitmeid seni eraldiseisvaid 

õppeaineid rohkem integreerida. Häid õpitulemusi saavutada ning väärtusi ja hoiakuid 

kujundada on kergem terve kooli koostöös. Üleilmastumise kontekstis tähtsad teemad (nt 

kliimamuutused, maailmakaubandus, inimõigused) võivad innustada tervet kooliperet ja miks 

mitte ka kohaliku elanikkonda uurima ja mõtestama globaalseid protsesse ning võtma midagi 

ette olukorra muutmiseks. 
 
 
Ka kooli õpikeskkond peab globaalsete teemadega tegelemist toetama. Kui kool tahab 

kujundada demokraatlikke väärtusi, peab ta ka ise töötama demokraatlikult. Kui õpilastele 

õpetatakse jätkusuutliku arengu põhimõtteid, peaks kool olema hea eeskuju  
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energiasäästlikkuse  ja  taaskasutuse  osas.  Kui  uuritakse  ebaõiglase  kaubanduse  teemasid, 

peaks ka kooli sööklas ja kohvikus olema võimalik valida õiglase kaubanduse tooteid. 

Kultuuride rikkust ja mitmekesisust tuleb austada mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, nt 

väärtustades õpilaste erinevaid kultuuritaustu, tähistades erinevaid tähtpäevi ning tutvustades 

erinevaid kombeid ja usundeid. 
 
 
Maailmaharidusega tegelemine ei peaks kindlasti piirduma ainult lõbusa Aafrika 

trummimängu demonstratsiooni ja põneva Aasia toidu degusteerimisega, tähtis on jõuda ka 

keerulisemate teemadeni. Tänapäeva noored peavad tulevikus langetama otsuseid mitmetes 

küsimustes, mille suhtes on erinevatel inimestel väga erinevad seisukohad. Juba praegu 

kajastuvad meedias mitmed sellised teemad: kas moslemi naised võivad Eestis loori kanda? 

Kas peaksime lubama geneetiliselt modifitseeritud toitu oma söögilauale? Kas me vastutame 

vaesemate riikide ja inimeste saatuse eest? Meedia kaudu tutvuvad õpilased keeruliste 

teemadega, kuid mõnikord jääb meedia käsitlus liiga ühekülgseks ja tekitab stereotüüpe (nt 

domineerivad noorte ettekujutuses Aafrikast ainult negatiivsed uudised, islami usku 

seostatakse üheselt terrorismiga jmt). 
 
 
Rahvusvahelisus ja mitmekultuurilisus peaksid olema tajutavad kogu koolikultuuris, kooli 

õhkkond peaks väärtustama kultuurilist pluralismi ja rahvusvahelist koostööd. Põhjalik 

tutvumine teiste kultuuridega aitab vähendada hirme, mis tundmatu ja võõraga seostuvad. 

Kui saab selgeks, et meie ettekujutus teisest kultuurist on olnud liiga homogeenne ja 

stereotüüpidel põhinev, lagunevad ka eelarvamused. Olgu siinkohal rõhutatud, et 

mitmekultuuriline lähenemisviis ei tähenda siiski eetilist relativismi. Vägivalda, ebaõiglust 

ning inimõiguste rikkumist ei saa ühelegi kultuurieripärale viidates heaks kiita ega õigustada. 

Kultuuridevaheline dialoog on siiski vajalik, et sobitada ühte universaalsemaid ja ühele või 

teisele kultuurile spetsiifilisi eetilisi väärtusi (Räsänen, 2008). 
 
 
Paljud  tänapäeva  konfliktid  ei  sõltu  siiski  kultuurist  või  üksikisikute  hoiakutest,  vaid 

põhinevad poliitikal ja võimuvõitlusel, ebaõiglusel, vaesusel, sotsiaalsel ja majanduslikul 

ebavõrdsusel. Kõiki neid teemasid peab käsitlema ka kooliõpetuses. Kui pinnas vastasseisuks 

on juba olemas, võib ka väike tegur põhjustada suure plahvatuse, eriti olukorras, kus 

vastaspooled provotseerivalt käituvad (nt Taani karikatuuride juhtum või Pronkssõduri 

teisaldamisega seotud sündmused Eestis). Konfliktide lahendamiseks ja vältimiseks on sellisel 

juhul vaja mõista ja muuta ka poliitilisi ning ühiskondlikke olusid, mis nõuab aga pikaajalist 

ja tõsist pingutamist meilt kõigilt. 
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Maailmahariduse kaudu saavad noored turvalises kooliklassis nende keeruliste teemadega 

tutvuda. Mitmetahuliste probleemidega tegelemine aitab kujundada õpilaste analüüsivõimet, 

arendada   kriitilist   mõtlemist   ning   konfliktide   lahendamise   oskust.   Loodetavasti   saab 

kasvatuse abi ka ühiskonna ülesehitust nii kohalikul kui globaalsel tasandil soodsas suunas 

mõjutada. Õpetaja eesmärk pole siinjuures pakkuda   lihtsaid vastuseid, valmis 

väärtushinnanguid ja seisukohti, vaid suunata õpilasi lähenema teemadele mitmest erinevast 

vaatenurgast ning arendama ja väljendama oma arvamust – samal ajal kuulates ja väärtustades 

ka kaasõpilaste erinevaid seisukohti. Õpetaja võib selles protsessis võtta endale erinevaid 

rolle, nt tuua välja erinevaid seisukohti või provotseerida teadlikult noorte omast erinevate 

arvamustega. Samas peab õpetaja juhtima diskussiooni ja tagama, et kõigi seisukohad ära 

kuulataks.  Õpetajate  hoiakud  ja kompetentsus on maailmahariduse küsimustes 

võtmetähtsusega, võib-olla vajavad õpetajad uute kasvatusülesannete täitmiseks ka uusi 

pedagoogilisi oskusi. 
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3. Mitmekultuuriline eestlus 
 
 
Eesti kooli üks põhieesmärke on õppekava järgi eesti keele ja kultuuri edasikandmine ja 

arendamine. Sellega seoses nähakse õpetaja rolli osana mõnikord ka rahvusriigi ehitamist ja 

rahvuskultuuri vahendamist. Kaasaegses maailmas tekib siiski vajadus ka enda kultuuri uuel 

viisil   mõtestada.   Ka   koolisiseselt   on   vajalik   arutada,   mida   võiks   kujutada   endast 

mitmekultuuriline eestlus. Kuidas on võimalik saada eestlaseks? Milline roll on vähemustel ja 

uusimmigrantidel Eesti ühiskonnas? Kas ühiskonda käsitletakse ainult ühekultuuriliselt või ka 

vähemuste vaatenurgast? Need väga tundlikud teemad on ka potentsiaalsete  ühiskondlike 

konfliktide allikad. Just seepärast on väga oluline, et neid teemasid kooliõpetuses käsitletaks. 

Mõnikord on kultuuri homogeensus pigem müüt kui tegelikkus. Iga ühiskond, samuti ka kool, 

sisaldab inimesi, lapsi ja noori, kelle taust, võimalused ja vajadused on erinevad. Õppekava ja 

kool peaksid vastama kõikide vajadustele, kedagi välja arvamata. Erineva taustaga lapsed 

toovad kooli kaasa ka oma erinevad huvid, kogemused ja tugevused, mis on kooli rikkuseks. 

Samas on vaja hoolikalt jälgida, et koolis kasutatavad materjalid ja meetodid jätaksid ruumi 

erinevustele ja kaasaksid kõiki võrdselt. 
 
 
Kultuuridevahelise empaatia ja globaalse vastutustunde kujundamine on protsessid, mis ei 

lõppe kunagi. Õpetaja enda väärtushoiakutel on tähtis roll selles, kuidas ta oma igapäevatöös 

maailmaharidust ja väärtuskasvatust ellu viib. Mõnikord osutub kõige raskemaks ülesandeks 

enda rahvuskesksuse ja eelarvamuste mõistmine ja analüüsimine. See on siiski isiksuse 

kasvamise protsessi keskne samm, mis aitab olla avatum ning saada aru sellest, et igaüks näeb 

maailma  vaatenurgast, mille kontekstis ta sündinud ja kasvanud on (Räsanen, 2008). 
 
 
Oma kultuuri ja tausta, samuti ka oma rahva ajaloo tundmine on tähtis ning vajalik aluspõhi, 

millelt  lähtudes kasvada ja areneda. Oma kultuur annab turvatunde, kuid ei peaks tekitama 

üleolevat suhtumist teistesse. Vastasel korral tekib oht, et kindlustundest saab vangla, mille 

müüridest ei julgeta üle vaadata ega ka teisi sisse lasta (Räsänen, 2008). Maailmahariduse ja 

väärtuskasvatuse abil on aga võimalik arendada hoolivust ning luua õppekeskkond, mis 

väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning rahvusvahelist koostööd. 
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4. Maailmakodaniku väärtused erinevatel kooliastmetel 
 
 
Maailmahariduse ja väärtuskasvatuse saab ja peab lõimima igasse kooliastmesse, konkreetsed 

eesmärgid ja tegevused sõltuvad loomulikult õpilaste east ja võimetest. Tähtis on selgelt 

määratleda, mida erinevatel kooliastmetel saavutada püüame, kuidas tulemusliku õppimise 

korraldame.  Vähemtähtis pole ka hinnata, kui  hästi  on  eelnevalt  määratletud  eesmärkide 

saavutamine õnnestunud. 
 
 
Maailmaharidus aitab lastel ja noortel saada aru suurtest üleilmastumisega seotud teemadest, 

analüüsida neid kriitiliselt ja hinnata oma valikute tagajärgi nüüd ja tulevikus. Samuti aitab 

maailmaharidus osaleda ühiskonnas aktiivselt ja vastutustundlikult ning muuta õppimine 

aktiivseks tegutsemiseks. Väärtusi, enesetunnetust ning positiivset suhtumist erinevustesse 

aitab kujundada võimalus suhelda ja arutleda erineva taustaga inimestega. Õpilastel tuleks 

uurida mitmeid globaalseid teemasid, nt konfliktid, kultuuriline mitmekesisus, inimõigused, 

omavaheline sõltuvus, sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng. Samuti peab noortel olema 

võimalus osaleda rahvusvahelistes võrgustikes koos teiste koolide, õpilaste ja õpetajatega, 

selline ühistegevus aitab muuta globaalsed teemad õppekava ja kooli tegevuste konkreetseks 

ja praktiliseks osaks. Tähtis on ka kriitiliselt hinnata enda väärtushinnanguid ja hoiakuid, 

märgata nii inimeste sarnasusi kui ka kultuurilist mitmekesisust. Samuti tuleb arendada 

oskusi, mis aitavad märgata ja välja juurida ebaõiglust, negatiivseid eelarvamusi ja 

diskrimineerimist. Noored peaksid olema suunatud tulevikku, teadvustama, missugused on 

võimalikud arengustsenaariumid ning mida nemad saaksid ette võtta, et just positiivsed 

võimalused tõeks saaksid (QCA, 2007). 
 
 
Eesti õppekavas  on ette nähtud, et esimesel kooliastmel luuakse alus isiklikele väärtustele, 

tervele enesehinnangule ning klassikollektiivile, kus väärtustatakse õiglust, ausust, hoolivust, 

sallivust, inimväärikust, lugupidamist enda ja teiste vastu, lubaduste pidamist ning 

demokraatlikku osalemist ja rahvuslikkust. Tulemuslik õppimine toimub üheskoos tegutsedes 

omandatud kogemuste kaudu, kasuks tulevad arutelud nt selle üle, kui vale on kiusata inimesi 

eripärase välimuse tõttu. Konflikte õpitakse analüüsima ja lahendama nt rollimängude kaudu, 

võõraste kultuuride ja kommete vastu tekitatakse huvi, jutustades teistest 

kultuurikontekstidest pärinevaid lugusid. Negatiivseid stereotüüpe saab kummutada, tutvudes 

laste  igapäevaeluga  erineval  pool  maakera  nt  filmide,  piltide,  mängude  ja  muinasjuttude 
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kaudu. Nõnda kujundatakse juba koolitee esimestel sammudest alates sallivust ja 

lugupidamist erinevate inimeste suhtes ning kaastunnet halvemates oludes kasvatate laste 

vastu. Huvi globaalsemate teemade vastu on õpilastel juba algusest peale olemas ning ka 

väiksemate lastega saab arutada, kuidas oleme muu maailmaga seotud nt tarbimise kaudu. 

Kes poleks huvitatud sellest, kust saadakse šokolaadi valmistamiseks kasutatavat kakaod, 

kuidas ja kes seda kasvatavad ning kuidas me šokolaadi süües mõjutame kakaotootjate elu? 

Keda ei hooliks sellest, kuidas mõjutab liigne energiatarbimine vanemate rahakotti ning 

keskkonda? Selliste teemadega tutvudes võivad lastel tekkida väga praktilised ideed, kuidas 

probleeme lahendada, neid ideid peaks saama ka koolis rakendada. 
 
 
Teisel kooliastmel saab käsitleda ka juba keerulisemaid teemasid, nt arutleda stereotüüpide 

üle. Sellel kooliastmel tuleks õppekava järgi tutvustada erinevad vaatenurki ning positiivseid 

kõlbelisi eeskujusid ja ideaale, mis aitavad kujundada õpilase isiklikke seisukohti. Kesksel 

kohal   peaksid   olema   aktiivõppe   meetodid –   arutelud,   rühmatööd,   uurimisprojektid, 

konfliktide analüüs ja rollimängud. Käsitlemiseks võiks valida ka sobivaid juhtumeid mujalt 

maailmast, mis aitavad mõista ebaõiglust ja ebavõrdsust. Näiteks võib õpilastega arutada, 

miks  kõik  maailma  lapsed  ei  saa  koolis  käia.  Miks  just  tüdrukud  on  need,  kes  jäävad 

kergemini haridusest ilma? Samuti võib võrrelda Eesti ja vaesemate maade eluviise – nõnda 

arendatakse sallivust, empaatiavõimet ning kriitilist mõtlemist. Hea on toetada ka meedia 

kriitilise jälgimise oskust, nt teha harjutusi, kus lapsed koostavad ise fotodele positiivse ja 

negatiivse alatooniga pealkirju ning seejärel analüüsitakse, kuidas kujundavad fotode 

pealkirjad lugeja arvamust selle kohta, mida pildil on kujutatud. Kui Eesti ajalehtede artiklite 

hulgas leidub tekste, mis põhinevad selgelt eelarvamustel, võib klass kirjutada kirja ajalehe 

peatoimetajale – nõnda  areneb ka õpilaste ühiskondlik aktiivsus. 
 
 
Kolmandas kooliastmes tuleb varasemast rohkem käsitleda väärtushinnangute ja kõlbeliste 

normide ajalugu ning ühiskondlikku tausta. Hiljemalt nüüd on aeg tutvuda erinevate 

maailmavaadete ja religioonidega nii ajaloos kui tänapäeval. Selle asemel, et püüda 

pinnapealselt käsitleda kõike, peaks eelistama väiksema arvu küsimuste sügavamat ja 

mitmekülgset käsitlemist. Põhjalik tutvumine ühe kultuuri või religiooniga aitab mõista, et 

kõik kultuurid on mitmekesisemad, kui pealiskaudsel vaatlusel arvata võime. Teiste parem 

mõistmine aitab kujundada oma seisukohti ja aru saada enda arvamuste seosest oma 

kultuuritaustaga. Sellel tasandil lisanduvad ka keerulisemad sotsiaalse õigluse ja võrdsuse 

küsimused, nt rikkuse jagunemine inimeste vahel ja põlvkondadevaheline võrdus, mis on 
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jätkusuutliku arengu tähtsad teemad. Õpilastel on juba võimed ja oskused erinevaid 

keerulisemaid teemasid iseseisvalt uurida ja projektitöid koostada, samuti olla otsesuhtluses 

noortega  teiselt  poolt  maakera,  et  erinevaid  teemasid  omavahel  arutada  ning  teineteist 

paremini  mõista.  Rollimängud,  simulatsioonid,  filmide  vaatamine,  arutelud  ja  väitlused 

võivad õieti kasutatuna anda häid õpikogemusi, mille kaudu saab paremini mõista erinevusi ja 

sarnasusi ning näha kohaliku ja globaalse tasandi vahelisi seoseid. 
 
 
Kuidas hinnata, kas õppetööle seatud eesmärgid on saavutatud? Selleks, et teaksime, kas meie 

poolt pakutud õppimiskogemused on andnud häid tulemusi, on vaja neid hinnata. Tuleb luua 

erinevaid hindamisviise ja -tööriistu, mille abil saaksime teada, mida noored konkreetsest 

kogemusest õppinud on. Kas nende enesekindlust tõusis või pigem nõrgenes? Kas osati 

töötada grupis ning väljendada oma arvamusi? Kas tekkis motivatsioon anda oma panus 

ebaõiglase olukorra lahendamiseks? 

 
Üks tähtsamaid õpitulemusi kooli väärtuskasvatuses peaks olema noorte aktiivsuse tõus. 

Noored ei tohiks jääda ükskõikseks ja passiivseks, kui nad näevad enda ümber ebaõiglust. 

Samas, kui mõelda maailma probleemide, vaesuse ja ebavõrdsuse peale, on mõnikord raske 

näha, kuidas saaks üksikisik neid lahendada või muuta. Kasvataja roll on anda realistlikku 

infot, samas ei aita kedagi teadmine, mis tekitab pessimismi ja muudab küüniliseks. Tähtis on 

tuua esile näiteid positiivsetest lahendustest ning toimimisviisidest, millega saab otsuseid ja 

protsesse mõjutada (Räsänen, 2008). 

 
Üks maailmakodaniku tähtsamaid oskusi on kaasajal leiduvate võimaluste tajumine ning 

positiivne  suhtumine  tulevikku.  Optimistlik  suhtumine  tulevikku  ei  tähenda,  et  sulgeme 

silmad  tegelikkuse  ees,  vaid  seda,  et  võtame  vastutuse  ning  omame  tahet  väärtustel 

põhinevaks   tegutsemiseks. Igaüks saab ja jõuab maailma muuta oma otsuste ning valikute 

kaudu. Igaüks tunneb ka mõnd teist inimest, kellega koos on võimalik suuri ja väikseid asju 

ellu viia. Samuti saab igaüks nõuda poliitikutelt, suurfirmade juhtidelt ja lähima toidupoe 

omanikelt eetilisemaid tegusid. 
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5. Konkreetseid näiteid maailmahariduse teemade lõimimiseks 
õppeprotsessi 

 
 
Kui on selge, mida igal õppeastmel saavutada tahetakse, saab otsustada, mis on kõige parim 

viis tulemusteni jõudmiseks. Noorte õppimiskogemusse kuuluvad lisaks õppetundidele ka 

erinevad üritused, koolivälised tegevused, koolikeskkonna ja kooli eetika. Läbivaid teemasid 

saab õppimiskogemusse lõimida mitmel erineval viisi, sõltuvalt õppurite vajadustest ja 

huvidest. Tähtis on meeles pidada, et igapäevane koolielu peaks pakkuma noortele võimalusi 

ka omandatud teadmiste praktiliseks rakendamiseks. 
 
 
Läbivate teemade lõimimine õppeainetesse ja ainevaldkondadesse võib toimuda erinevatel 

viisidel, nt ühise teema käsitlemise kaudu. Tähtis on erinevate ainete õpetajate omavaheline 

koostöö  ning  ühine  panustamine  kokkulepitud  teema  või  projekti  elluviimisse.  Läbivaid 

teemasid saab ühendada ka klassi- ja kooliväliste tegevustega, just läbivad teemad võivad 

osutuda selleks punaseks lõngaks, mille alusel koolikeskkonda arendada. Väärtused on sellisel 

juhul selgelt välja toodud kooli arengukavades ning kesksel kohal kõigis kooli plaanides. 

Erinevad  ülekoolilised  projektid  on  ehk  tavalisem  viis  mitmeid  erinevaid  õppeaineid 

ühendada. Erinevate õppeainete (nt emakeel, võõrkeeled, ajalugu, ühiskonnaõpetus, 

geograafia) vahelises koostöös võivad õpilased tutvuda eelnevalt kokkulepitud teemaga nt 

kirjanduse ja filmide kaudu, hankida infot internetist, koostada esitlusi ja pidada väitlusi. 

Huvitavad filmid ja raamatud on väärtuskasvatuse jaoks hea õppematerjal, sest pakuvad lisaks 

teadmistele ka emotsioone ja aitavad näha maailma teiste inimeste vaatenurgast. Seetõttu on 

film või raamat hea alusmaterjal arutelu pidamiseks, samuti isiklike hoiakute ja arvamuste 

väljakujundamiseks ning muutmiseks. 
 
 
Hea näide ühest maailmahariduse projektist on Eesti rahvusvahelise kooli „Change the World 

by Monday― – projekt, mille käigus vaatasid õpilased filmi „Hotel Rwanda― ning tegelesid 

nädal aega teemaga genotsiid ajaloos ja tänapäeval. Õpilased leidsid, et on arusaamatu ja 

vale, et genotsiid leiab aset ka kaasajal meie silme all Sudaanis, Darfuris. Selleks, et tõsta 

inimeste teadlikkust, koostasid noored näitemängu Darfuri kriisi teemal. Nad käisid erinevates 

Tallinna saatkondades, esitades näitemängu ning paludes erinevate riikide esindajatel Darfuri 

olukorra lahendamiseks midagi ette võtta. Projekt andis noortele hea kogemus, kuidas oma 
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algatusi läbi viia, meedia ja saatkondadega suhelda ning loomulikult ka sügavad teadmised 

teemast. 
 
 
Projekte võib läbi viia ka koostöös teiste Eesti või välismaa koolidega. Sõpruskoolid pakuvad 

hea võimaluse olla otsekontaktis arengumaade õpetajate ja õpilastega, vahetada arvamusi ning 

analüüsida erinevusi ja sarnasusi siinsete ja sealsete noorte tarbimises, seisukohtades ja 

kogemustes. Sellise suhtluse kaudu kasvavad õpilaste teadmised ja arusaam teisest riigist ja 

kultuurist, keeleoskus ja algatusvõime. Õppides uusi huvitavaid asju oma kaaslaste elu kohta 

teisel pool maakera, saab kummutada ka varasemaid stereotüüpe. Partnerlus võib olla ka see 

vahend, mille kaudu laiendada kooli õppekava ja tuua sisse rohkem globaalseid teemasid. 

Tähtis on siiski jälgida, et selline koolidevaheline läbikäimine põhineks võrdsusel ning ei 

tekitaks omakorda stereotüüpe. 
 
 
Ka erinevad temaatilised üritused, teemapäevad ja -nädalad on hea viis ühendamaks ainetunde 

ja tunnivälist tegevust. Kool võib tähistada nt kultuuridevahelise dialoogi nädalat või mõnda 

temaatilist ÜRO tähtpäeva, mille raames viiakse läbi erinevaid õpitubasid, kutsutakse kooli 

külalisi, vaadatakse temaatilisi filme, viiakse läbi autelusid ja kultuuriprogramme. Õpilastel 

peaks olema teemapäeva ettevalmistamisel ja läbiviimisel oma roll ning võimalusel võiks 

üritustesse kaasata ka kohalikku kogukonda. 
 
 
Kooliväliste kontaktide loomine ning kohaliku kogukonna kaasamine tuleb õppetöö 

korraldamisel üldiselt kasuks. Koostöö oma kogukonna, MTÜde ja teiste institutsioonidega, 

samuti riigistruktuuri ning demokraatlike institutsioonidega  (Riigikogu, valitsus, 

ministeeriumid jne) aitab leida koolis õpitule rakendust. Väärtuste ja kodanikuaktiivsuse 

arendamisel võib ühe meetodina rakendada kirjade kirjutamist ja küsimuste esitamist otse 

riigistruktuuridele,  eraettevõtetele  või  MTÜdele.  Uurides,  mida  need  erinevad  pooled  on 

teinud õpilaste huvifookuses oleva olukorra lahendamiseks, annab võimaluse näidata üles 

aktiivsust ja hoolivust. 
 
 
Vastutuse võtmist võib õppida ka vabatahtliku töö kaudu. Nt tehakse Põhjamaade koolides 

igal aastal ühe koolipäeva jooksul vabatahtlikku tööd arengukoostöö heaks. Sellel päeval 

töötavad õpilased ettevõtetes ja mujal neile sobivates kohtades ning teenitud raha läheb 

arengumaade toetuseks. Soomes nimetatakse seda päeva nimega Taksvärkki, teistes 

Põhjamaades  aga  Dagsverke.  Korjanduste  korraldamine  heategevuse  jaoks  pole  ka  Eesti 
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koolides tundmatu tegevus. Gruusia sõja järgsel ajal koguti raha sealsete koolide toetuseks, 

samuti korraldavad korjandusi oma sõpruskooli heaks nt Afganistani koolide sõpruskoolid 

Eestis. Korjanduste tegemine on loomulikult hea empaatia ja solidaarsustunde näitaja. Samas 

peab jälgima, et raha annetamine ei tekitaks lastes üleolevat hoiakut abistatavate suhtes. 
 
 
Ka erinevate kooliväliste ekspertide ja külaliste kaasamine võib olla huvitav ja kasulik 

vaheldus kooli argipäevas. Arengumaade tegelikkusest saavad tulla kooli rääkima ning 

diskussiooni arendama nt GLEN vabatahtlikud. Need noored on töötanud erinevates 

arengumaades vabatahtlikena vähemalt kolm kuud ning pärast naasmist on nad valmis  oma 

kogemustest koolides ja teistes õppeasutustes rääkima. Samuti töötab Eestis mitmeid erineva 

kultuuritaustaga külalisõpetajaid, kes võivad tutvustada oma kultuuri ning viia läbi töötubasid 

ja arutelusid. Erineva taustaga inimeste koolikülastused võivad olla noorte esimeseks 

kokkupuuteks teistsuguste inimestega ning aidata lammutada negatiivseid stereotüüpe. 

Väga tähtsal kohal on kooli igapäevaelu aluseks olevad põhimõtted. Kool peaks olema 

jätkusuutlikkuse ja sallivuse mudeliks, need põhimõtted peaksid väljenduma nt koolitoidu 

valikus (eelistada tuleks kohalikke saadusi ja õiglase kaubanduse tooteid), jäätmekäitluses, 

energiatarbimises, taaskasutust ja tarbimise vähendamist soodustavates ettevõtmistes.  Koolis 

tuleb luua kultuurilisi erinevusi väärtustav õhkkond, pakkuda õpilastele vabadusi ja vastutust 

ning lähtuda koolielu korraldamisel eetilistest käitumismallidest. 
 

 
 
 
 

Kokkuvõte 
 
 
 
21. sajandi õppekava peaks valmistama õpilasi ette selleks, et nad saaksid hästi hakkama nii 

Eestis kui globaalses ühiskonnas. Õppekava peaks pakkuma noortele võimalust kujuneda 

kindla ja tugeva identiteediga isiksusteks, kes on samas ka vastutustundlikud Eesti ja maailma 

kodanikud. Käesolevas artiklis on toodud esile mitmeid väärtusi, teemasid ning meetodeid, 

mis peaksid soodustama maailmakodanikule omaste väärtuste ja mitmekülgse ning sisurikka 

maailmapildi kujunemist. Õppekava on oma eesmärgid täitnud, kui kujundame õpilasest 

maailmakodaniku, kes on positiivne ja optimistlik, vastutusvõimeline ning püüab ebavõrdsust 

märgates olukorda lahendada. 
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Sellist maailmakodanikku ei tasu karta. Ta ei püüdle maailmarevolutsiooni poole ega püüa 

vägivaldselt praegust maailmakorda hävitada. Kuid ta tahab maailma paremaks muuta – 

elamisväärsemaks ja inimlikumaks. Kuigi seda just alati enesestmõistetavaks ei peeta, ei sea 

maailmakodanik ohtu ka eesti meelt ja keelt. Maailmakodanik võib olla kiindunud oma 

traditsioonidesse, kultuuri ja keelde. Aga ta on samas ka kultuuriliselt salliv ja seisab vastu 

sellistele natsionalismi ilmingutele, mis ei tunnusta teiste inimeste võrdväärsust ja õigusi. 

Tema lähenemine on avatud, ta näeb teisi inimesi ja erinevaid kultuure maailma rikkusena. 
 
 
Erinevad Eesti MTÜd on tegelenud maailmahariduse temaatikaga juba mitmeid aastaid ning 

koostanud koolidele erinevaid õppematerjale. Nad pakuvad ka õpetajatele koolitusi erinevatel 

maailmahariduse teemadel. Info õppematerjalide, koolituste ja muu kohta on koondatud 

õpetajatele suunatud internetileheküljele www.maailmakool.ee, mida peavad ülal Jaan 

Tõnissoni Instituudi Maailmahariduse keskus, Humana Estonia ja Eesti Roheline Liikumine. 
 
 
Jaan  Tõnissoni  Instituudi  Maailmahariduse  keskus  pakub  koolidele  erinevate  projektide 

kaudu praktilist tuge, mentorlust ja koolitust maailmahariduse ning läbivate teemade 

õpetamisel. Samuti pakutakse koolilinke Afganistani ja Aafrika koolidega. Islami usuga 

tutvumiseks  pakub  instituut  koolidele  islami  töötuba:  moslemist  koolitaja  juhendamisel 

viiakse läbi erinevaid huvitavaid tegevusi (moeshow, kirjutamine araabia keeles jmt) ning 

otsitakse  vastuseid  islami  usu  ja  kultuuri  kohta  tekkinud  küsimustele.  Koolidel  on  ka 

võimalus  laenutada tasuta dokumentaalfilme Jaan  Tõnissoni  Instituudi „Vaata ja muuda― 

projekti kaudu, mis pakub lisaks kaasaegsetele dokumentaalfilmidele ka taustaanalüüse ja 

õppematerjale   erinevate   õppeainete   jaoks.   Õppematerjale   saab   kasutada   infoallikana, 

käsitledes tänapäeva maailma võtmeküsimusi ning õpetades lastele ja noortele demokraatliku 

ühiskonna baasväärtusi: sallivust ning teiste inimeste õiguste austamist. Noored saavad ka ise 

korraldada linastusi väljaspool õppetunde, luues oma filmiklubi. Klubid on aktiivsete ja 

teadmishimuliste   noorte  sõpruskonnad,   kes   korraldavad   „Vaata   ja   muuda― projektist 

laenutatud   dokfilmide  linastusi   ning  filmidega  seotud   aktiivseid   arutelusid.   Lisainfot 

tegevuste kohta leiab koduleheküljelt  www.maailmakool.ee 
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