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Armsad õpetajad!
Suvevaheaeg on läbi ja käes on uus kooliaasta. Neil keerulistel aegadel oleme
püüdnud leida uusi viise, et teid ELi teemade õpetamisel aidata – jätkame seda
ka alanud kooliaastal. Lisaks õppematerjalidele pakume sel sügisel võimalust
osaleda mitmesugustel üritustel ja mängudes.
26. septembril tähistatakse taas Euroopa keeltepäeva, et suurendada
teadlikkust Euroopa kultuurilisest ja keelelisest mitmekesisusest ning tiivustada
inimesi elukestvale keeleõppele. Pakume sel puhul eeskätt koolinoortele
mõeldes võimalust osaleda interaktiivsel viktoriinil, keeltekohvikus ning
Vikerraadio kodulehel keelte äraarvamise mängus.
16. oktoobril on kavas õpetajate sügiskonverents Proto avastustehases.
Registreerimine on juba alanud! Lisainfo leiate uudiskirjast.
Soovime nii õpetajatele kui ka õpilastele toredat kooliaastat – olgu iga selle
päev täis uusi teadmisi, naeru ja toredaid elamusi!
Euroopa Komisjoni Eesti esindus

ÕPETAJATE KONVERENTS

Euroopa Komisjoni presidendi aastakõne
15. september kell 10

Euroopa Komisjoni president peab iga aasta
septembris Euroopa Parlamendi ees
aastakõne olukorrast Euroopa Liidus. Ursula
von der Leyen keskendub oma kõnes
Euroopa Komisjoni suurte eesmärkide –
rohepööre ja digisiire – täitmise seisule,
COVID-19 kriisile ja rahvusvahelisele
olukorrale.

Kutsume T eid kolmapäeval, 15. septembril
kell 10.00 veebi vahendusel president von
der Leyeni kõnet koos meiega kuulama.
Pärast kõnet jätkame aruteluga, mille
käigus analüüsivad kuuldut Riigikantselei EL
asjade direktor Klen Jäärats ja Välispoliitika
Instituudi direktor Kristi Raik.
Lisainfo aasta kõne kohta.

Otseülekande link

EUROOPA KEELTEPÄEV

6.–26. september

24.–25. september

Keeleteemaline digimäng

Vikerraadio keelte
äraarvamise mäng

Euroopa Komisjoni Eesti esindus
kutsub kõiki keele- ja kultuurihuvilisi
mängima taas Minu Euroopa
digimängu, mis on pühendatud
Euroopa keeltele. Pane oma
teadmised proovile üksi või koos
klassiga! Mängu saab mängida 6.
septembrist kuni 26.
septembrini. Kõigi vähemalt 14
küsimusele õigesti vastanud
üksikmängijate vahel loositakse
välja tahvelarvuti, klasside vahel
loositakse välja 500-eurone
kinkekaart klassiekskursiooni
korraldamiseks. Väiksemaid
preemiaid ja meeneid jagavad lastele
Euroopa Komisjoni Eesti esindus ning
Eestis tegutsevad välisriikide
saatkonnad ja

24. ja 25. septembril on kõik oodatud
osalema Vikerraadio kodulehel keelte
äraarvamise mängus. Selleks kuulake
T allinna Euroopa Kooli laste esituses
lõiku tuntud lasteraamatust „Väike
prints“ 14 keeles ning arvake ära,
milliste keeltega on tegu! Mäng algab
24. septembri hommikul kell 7.00,
vastuseid saab saata 25. septembri
kella 19.00-ni. Mängust tehakse
kokkuvõte ja auhinnad loositakse välja
26. septembri „Vikerhommikus“.
Mängida saab nii individuaalselt kui ka
klassiga. Peaauhinnaks on Euroopa
Komisjoni Eesti esindus pannud välja
tahvelarvuti, mis loositakse välja
nende mängijate vahel, kes kõik
keeled õigesti ära arvasid. Klassiga

kultuuriesindused. Auhinnad
loositakse välja ühe nädala jooksul

mängijate vahel loosime välja 500eurose kinkekaardi

pärast mängu lõppu.

klassiekskursiooni
korraldamiseks. Lisaks on loosirattas

Mängima!

väiksemaid auhindu. Kõiki ELi
ametlikke keeli saab näha ja kuulata
ELi veebilehel.
Euroopa keeltepäevale on
pühendatud ka 26. septembri
Vikerraadio „Keelesaade“, kus
Euroopa keeltest, mitmekeelsusest ja
keeleõppest räägib saatejuht Piret
Kriivaniga Euroopa Komisjoni Eesti
esinduse keelenõunik Elis Paemurd.

Vikerraadio kodulehele

24. september kell 15.00

25. november

Keeltekohvik ja

Tõlkevõistlus JUVENES

raamatunäitus
T änavune keeltepäevale pühendatud
keeltekohvik avab uksed
rahvustoitude- ja kultuuri
festivalil KAMAlammas 24.
septembril kell 15.00 Rakvere
Kultuurikeskuses (F. R. Kreutzwaldi
tn 2), kus 15-minutilistes tasuta
lühitundides on võimalik tutvuda
19 keelega: eesti, gruusia, hiina,
hispaania, iiri, itaalia, kreeka, leedu, läti,
norra, poola, prantsuse, rootsi, saksa,
soome, taani, tšehhi, türgi, vene keel.
Kõigis keeltes toimub kaheksa
lühitundi kas inglise või eesti keele
baasil. Registreeruda pole vaja. Nende
vahel, kes osalevad vähemalt kolme
eri keele tunnis, loositakse välja
hulgaliselt auhindu.

TRANSLATORES
Alates 2. septembrist saavad koolid
taas registreeruda võistlusele
Juvenes T ranslatores, mis on Euroopa
Komisjoni iga-aastane tõlkevõistlus
17-aastastele kooliõpilastele. Võistlus
toimub veebis, mis annab noortele
veelgi paremini aimu, kuidas tõlkija
töö tänapäeval tegelikult käib.
2021. aasta võistlus toimub 25.
novembril ning sellel saavad osaleda
2004. aastal sündinud õpilased. Kui
olud seda lubavad, kutsutakse võitjad
(üks igast liikmesriigist) 2022. aasta
kevadel Brüsselis toimuvale
auhinnatseremooniale. T äpsemad
juhised võistluse kodulehel.
Registreeruda saab kuni 20.
oktoobrini.

Keletekohviku ajal saab Rakvere
Kultuurikeskuses tutvuda ka väikse
raamatunäitusega – seekord saab
vaadata ja lehitseda
raamatut „Väike prints“ erinevates
keeltes.

UUDISED
70% ELi

2021 on Euroopa

täiskasvanutest on

raudteeaasta

täielikult

Euroopa
raudteeaasta tähistamiseks
sõidab rong Connecting

vaktsineeritud
EL on jõudnud otsustava
verstapostini – 70%
täiskasvanud
elanikkonnast ehk 256
miljonit täiskasvanut on
nüüd täielikult
vaktsineeritud.

Europe Express üle terve
Euroopa, tõstes ühiskonna
teadlikkust raudtee
transpordi eelistest ja
keskkonnasõbralikkusest. 21.
septembril stardib rong Balti
jaamast, sihtkohaks Vilnius.

ÕPPEMATERJAL
11–17a õpilastele

Meie planeet, meie tulevik:
kliimameetmete arutamine
kooliõpilastega
Kui õpetate 11–17-aastasi õpilasi, külastage
interaktiivset veebisaiti „Meie planeet,
meie tulevik“, et tutvuda kliimamuutusi
käsitlevate teadusuuringute ja sellealase
tegevusega ELis ning uurige, kuidas me kõik
saame anda oma panuse kliimamuutuste
vastasesse võitlusse. Lisaks sisaldab
õpetajate nurk mitmesuguseid klassiruumis
kasutamiseks mõeldud abimaterjale ja
interaktiivseid harjutusi, mis aitavad teil tunde
sisustada ja õpilaste meeli köita.

#eurokeelesäuts: PÕIMÕPE

Põimõpe ehk kombineeritud õpe on meetod, mille puhul
kool, haridustöötaja või õpilane kasutab õppeprotsessis
rohkem kui ühte lähenemisviisi. Selleks võib olla õppetöö nii
koolihoones kui ka mujal (ettevõtetes, koolituskeskustes,
muuseumides, vabas õhus, kaugõppe teel jne) või erinevate
digitaalsete või mittedigitaalsete õppevahendite vahelduv
kasutamine.

Euroopa Liit
Euroopa Komisjon järgib isikuandmete
kaitse nõudeid. Mis tahes isikuandmeid
töödeldakse kooskõlas määrusega (EÜ)
2018/1725.
Kõiki teabevahetuse peadirektoraadi või
Euroopa Komisjoni esinduse poolt
töödeldavaid isikuandmeid käideldakse
vastavalt nimetatud määrusele.

Kirjuta meile:
COMM-REP-TLL@ec.europa.eu

Loobu uudiskirjast

