
Keskkonna- ja maailmahariduse edendajate 

lõpuseminar/õppekäik Tartusse

07.12.2022



KAVA
10:30 - 11:15 Sissejuhatus. Kuidas lahti seletada ja mõtestada maailmaharidust? Eeva Kirsipuu-Vadi, Tartu 

loodusmaja, Ederi Ojasoo, Peipsi Koostöö Keskus

Lühidalt toimunud projektist ja kogemuste vahetus: 2022 sügisel toimunud maailmapäevad (Mustvee Kool, 

Kolkja Kool)

11:15 - 13:30 Tartu loodusmaja maailmahariduslikud õppeprogrammid. Liina Niinemägi, Tartu loodusmaja 

Osaleme programmis: Eksootiliste taimede pikk teekond meie lauale, juhendab Anneli Ehlvest, Tartu 

loodusmaja

Jalutuskäik Aparaaditehasesse (autoga tulijad saavad soovi korral auto uude asukohta viia)

14:00 - 14:45 Lõuna Aparaaditehase kohvik-restoranis Trikster Tihane

Jalutuskäik läbi Aparaaditehase hoovi toidukapi juurde ning seejärel Paranduskeldrisse

14:45 - 15:20 Kliimasõbralikud kooliköögid. Tegevuste ja juhendmaterjali tutvustus. Marilin Eessalu, Eesti 

Roheline Liikumine

15:20 - 16:00 Paranduskeldri tutvustus, JIŘÍ KREJČÍ, Paranduskelder

16:00 Seminari lõpetamine, kojusõit 

https://www.tartuloodusmaja.ee/teenused/eksootiliste-taimede-teekond/
https://www.tartuloodusmaja.ee/teenused/eksootiliste-taimede-teekond/
https://trikstertihane.ee/kontakt/
https://trikstertihane.ee/kontakt/






Saame tuttavaks

❖ Jah - ei ring

❖ Kust on pärit minu seljas olev riideese?

Mõelge hetke, mis teil seljas on ja tehke kindlaks vähemalt ühe 

riideeseme tootmise asukoht. Leidke ruumis tootmise asukoha tähis!

❖ Keskkonnasõbraliku kingituse edasiandmine

❖ Palun liikuge ruumis ringi ja leidke paariline, kellega pole varem kohtunud või 

keda te kuigi hästi ei tunne. Rääkige 3 min, mida tähendab maailmaharidus 

Teie jaoks.



Maailmaharidus. Maailmaharidus? Maailmaharidus!

Eesti liitus Maailmahariduse Euroopa deklaratsiooniga aastani 2050. Selle järgi: 

Maailmaharidus on haridus, mis võimaldab inimestel kriitiliselt mõtestada maailma ja oma rolli 
selles; avada oma silmad, südamed ja meeled maailma tegelikkusele kohalikul ja globaalsel 
tasandil.

Mondo: Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, 
kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. See on 
õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku 
tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni.

Maailmaharidust saab koolis hästi lõimida erinevate õppeainetega ning interaktiivsed õppemeetodid 
teevad õppimisest kaasahaarava kogemuse, millel on ka tulemusi.

Maailmaharidus on meie mõistes nii maailmakodaniku-, keskkonna-, rahu- kui ka säästva arengu haridus.



Maailmaharidus kui katustermin, mis sisaldab

● Rassismivastane haridus

● Arengukoostööharidus

● Mitmekesisuse ja kaasamise 

alane haridus

● Soolise võrdõiguslikkuse alane 

haridus

● Haridus, mis puudutab 

maailmakodakondsust ja 

rahvusvahelist solidaarsust

● Maailmakodanikuharidus

● Rahvusvahelise arengu alane 

haridus

● Rahvusvaheline õpe

● Rahvusvaheline noorsootöö

● Inimõigustealane haridus

● Kultuuridevaheline haridus

● Jätkusuutliku arengu haridus

● Keskkonnaharidus

● Rahuharidus

● Kodanikuharidus

● Kodaniku- ja moraaliharidus

● Digitaalne kodanikuharidus



KOOLIDES TOIMUNUD TEGEVUSED

Kolkja Lasteaed-Põhikool

Mustvee kool



TAGASISIDE?



Projekti toetas ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

#ESTDEV #FromThePeopleOfEstonia


