Skolēnu atziņas pēc globālās izglītības stundām Olaines 1.vidusskolā:
11. klase
Mācību stunda man lika aizdomāties par visas pasaules problēmām. Nākotnē gribētos īstenot
projektus, palīdzot dažām valstīm. Vai pārliecināt cilvēkus pašiem sevi glābt.
Šodien es uzzināju daudz jauna. Urbanizācijas problēmas ir ļoti svarīgas, vajag rast risinājumu,
lai cilvēki varētu uzlabot savas dzīves kvalitāti.
Pilsētas – viena no galvenajām 21.gs. problēmām, tā kā to dēļ mēs bieži slimojam, bieži
atrodamies stresā, nepietiek vietas dzīvošanai, bojājam dabu.
Urbanizācija iet lieliem tempiem. Cilvēku skaits pasaulē aug un, proporcionāli tam, palielinās
Zemes piesārņojums.
Mani pārsteidza tas, ka Āfrikā ir vajadzīgas smiltis celtniecībai, jo tur jau tā ir daudz lielo
tuksnešu!
Uzzināju par pilsētu problēmām saistībā ar ekoloģiju un transportu. Pārsteidza video stundas
beigās, kurā cilvēki no upes raka smiltis priekš celtniecības.

7.klase
Es uzzināju, kas ir urbanizācija. Uzzināju par lielo pilsētu problēmām, par kurām iepriekš pat
nezināju.
Pateicoties šai stundai, es uzzināju, ka mūsu valstī dzīvot ir ļoti, ļoti labi. Un es pati dzīvoju ļoti
labi un bez rūpēm.
Es uzzināju to, ka cilvēkiem lielās pilsētās grūti nodrošināt sev pārtiku. Savukārt, tie cilvēki, kas
rok smiltis Malī, strādā par kapeikām.
Es aizdomājos par piesārņojumu Itālijā un grūto darbu Āfrikā. Es uzskatu, ka tas ir briesmīgi.
Es tagad zinu, ka negribu zināt par to, kas būs uz planētas pēc 50 un 100 gadiem.
Es uzzināju, ka cilvēkiem dzīvot ir grūti. Daži strādā smagu darbu par zemu atalgojumu. Es
brīnos, cik daudz problēmu ir piesārņojuma un transporta dēļ, un kā aug pilsētas!
Man patika dārzs uz jumta, bet nepatika atkritumi Itālijas ielās.
Mani ļoti aizkustināja, ka pasaulē ir tik daudz problēmas. Arī izbrīnīja tas, ka mēs esam tik maza
valsts un ka salīdzinājumā ar lielajām pilsētām, mēs esam kā lauki.
Šajā mācību stundā es uzzināju, kā aug pilsētas pasaulē. Aplūkojot bildi, nācu pie secinājuma, ka
Ķīnas iedzīvotāji dzīvo tik mazās istabiņās! Vēl uzzināju par grūto darbu Āfrikā.
Pasaule kurā mēs dzīvojam ir pārpilna ar problēmām. Kā fiziskām tā arī morālām.

