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Raha ja haridus
Ilma rahata ei saa valitsused
oma lubadusi täita. Raha seostub ka tasemega:
õpetajate väike palk ja õppematerjalide nappus halvendab
hariduse kvaliteeti.
Kui pole raha, ei saa ka
haridust! Kas olete nõus?

Sooline võrdõiguslikkus ja
haridus
Paljud riigid on teinud
suuri edusamme, et saavutada
2015. aastaks hariduses
sooline võrdõiguslikkus. Teisalt
on tüdrukutel ja naistel paljudes
riikides keelatud koolis käia.
Kas see vähendab teie arvates
projekti Haridus Kõigile
tõsiseltvõetavust?

Toit ja haridus
Maailma koolitoidu programmides (Food for Education)
jagatakse koolides õpilastele
toitu ja/või koju kaasavõetavaid eineid, et vaesuses elavad
lapsed püsiksid terved ja
oleksid võimelised õppima.
Kas koolitoidu programmid on
võti, kuidas saavutada liikumise
Haridus Kõigile eesmärke?

Haridus Kõigile
Ülemaailmse liikumise Haridus
Kõigile eesmärk on tagada
kõigile lastele, noortele ja
täiskasvanutele vajalik haridus
2015. aastaks.
Mis mõtet on püstitada
ilmselgelt saavutamatuid
eesmärke?

Uimastid ja haridus
Alkoholi, sigarettide ja muude
narkootiliste ainete kasutamine
on probleem paljudes koolides /
ülikoolides. Nende ainete kuritarvitamine takistab õppimist ja
suurendab vägivaldsust.
Kas lahenduseks oleks koolides
range korra kehtestamine
igasuguste uimastavate ainete
tarbimise suhtes?

Sõjavägi ja haridus
Paljudes riikides eraldatakse
suur osa eelarvest sõjalisteks
kulutusteks, mistõttu
sotsiaalvaldkonnale, eriti
haridusele, ei jää piisavalt raha.
Kas riiklik julgeolek on tähtsam
kui haridus?

Õpetajad ja haridus
Head õpetajad on väga
olulised. Samas saavad
õpetajad paljudes arenguriikides väga vähe koolitust.
Kas kõigi kooliõpetajate
ettevalmistusele tuleks
kehtestada miinimumnõuded,
näiteks lõpetatud pedagoogiline
haridus?

Ränne ja haridus
Mida kõrgem on haridustase,
seda tõenäolisemalt lähevad
inimesed oma riigist mujale.
Paljud arengumaade arstid,
õpetajad ja IT-spetsialistid
töötavad Euroopas.
Kas saab moraalselt õigustada,
et Euroopa kasutab enda
huvides ajude äravoolu
riikidest, kus neid spetsialiste
oleks ka kohapeal vaja?

Tasuta haridus
Valitsused on kohustatud
tagama alghariduse
kättesaadavuse kõigile.
Tegelikkuses aga ei suuda
vaesed perekonnad paljudes
riikides koolitasusid maksta.
Kas on realistlik, et
kooliskäimine oleks igaühe
jaoks täiesti tasuta?

Inimõigustealane haridus
„Iga inimene ja ühiskondlik
organ aitab inimõiguste
ülddeklaratsiooni silmas
pidades selgitus- ja haridustööd
tehes kaasa nende õiguste ja
vabaduste austamisele.” (ÜRO
Peaassamblee)
Millised „ühiskondlikud organid”
suudavad kõige tõhusamalt
inimõigustealast haridust
pakkuda?
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Globaliseerumine ja haridus
Globaalsed väärtusahelad
sunnivad arenguriikide ettevõtteid spetsialiseeruma teatud
tegevusaladele, näiteks rõivatootmisele, mis eeldab väga
vähest väljaõpet ja haridust.
Kas globaliseerumine
vähendab sel moel hariduse
väärtust?

Rahu ja haridus
Rahuharidus peaks kuuluma
tasemehariduse õppekavadesse. Ei piisa, kui sellega
tegeletakse üksnes mitteformaalse hariduse sektoris.
Mil moel lisaksite teie
rahuhariduse üldhariduskoolide
õppekavadesse?

Internet ja haridus
Paljudes riikides on
infotehnoloogia muutunud
õppeprotsessi lahutamatuks
osaks. Seda on vaja uurimistöö
tegemiseks ja koduste
ülesannete lahendamiseks.
Milliseid uusi võimalusi avaks
see, kui kõik maailma lapsed
saaksid arvutit kasutada?
Milliseid probleeme see
lahendaks?

Sport ja haridus
Kehaline kasvatus peaks alati
kuuluma koolide õppekavasse.
See õpetab mitmeid selliseid
asju, mida muudes ainetes
õppida ei saa. Sport on vajalik
keha ja vaimu täisväärtuslikuks
arenguks.
Kas olete nõus või tuleks
rohkem tähtsustada teisi
õppeaineid, näiteks tehnoloogiaharidust ja oskuste omandamist?

Kõrgharidus ja
tasemekoolitus
Inimõiguste ülddeklaratsioon
ütleb: „Igaühel on õigus saada
haridust.” Liikumine Haridus
Kõigile keskendub algharidusele, kirja- ja arvutusoskusele.
Kas õigus haridusele peaks
hõlmama ka õigust kõrgharidusele ja tasemekoolitusele?

Sotsiaalne tõrjutus ja haridus
Mõnes Euroopa riigis paigutatakse roma lapsed automaatselt vaimse puudega õpilaste
klassidesse ainult sellepärast,
et nad on romad. Teisal jälle
saadetakse nad spetsiaalselt
romadele mõeldud kehvema
tasemega koolidesse või
klassidesse.
Kuidas oleks kõige parem
kaasata roma lapsi üldisesse
haridussüsteemi?

Keskkond ja haridus
Enamiku eurooplaste elustiil
ei ole kestlik. Selleks, et oma
elustiili teadlikult muutma
hakata, peavad inimesed
mõistma ökoloogilisi seoseid,
majandust ja poliitikat.
Mil moel lisaksite teie
säästlikku eluviisi õpetava
hariduse üldhariduskoolide
õppekavadesse?

Elukestev õpe
Täiskasvanute kirjaoskamatus
on paljudes riikides probleem.
Liikumise Haridus Kõigile üks
eesmärk on parandada täiskasvanute kirjaoskuse taset
2015. aastaks 50% võrra.
Kas on mõistlik eraldada raha
täiskasvanute kirjaoskuse
parandamiseks või tuleks
mõelda tulevikule ja investeerida rohkem laste algharidusse?

Distsipliin ja haridus
Eri riikide koolides kasutatakse
distsipliini tagamiseks erinevaid
vahendeid, sh kehaline
karistamine, ajutine väljaheitmine, lisaülesannete
andmine, väljaheitmine,
kooli õpilasesinduse töösse
kaasamine.
Mis on teie arvates parim
moodus distsipliini tagamiseks?

AIDS/HIV ja haridus
„Sõjas AIDSi vastu tuleb
esimese asjana purustada
seda ümbritsev vaikimise ja
häbi müür.” (Kofi Annan)
Milline peaks olema
haridusasutuste roll HIV/AIDSi
vastu võitlemisel?
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