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Väärinf o ehk valeliku info teadlik levitamine on nii Euroopas kui ka mujal
maailmas üha kasvav mure ning eksitavad artiklid ja võltsuudised kujutavad
endast ohtu demokraatiale. Pandeemia on meile hästi näidanud, kui kiiresti võib
eksitav või vale teave internetis levida. Viimase Eurobaromeetri küsitluse järgi on
86% eestlastest internetis väärinfot märganud või sellega isiklikult kokku
puutunud.
Saame T eile väärinfo teema käsitlemises appi tulla värskelt
koostatud õppematerjalidega. Nende eesmärk on tutvustada noortele
väärinfo olemust ning anda ülevaade sellega kaasnevatest ohtudest, selgitada,
kust leida lisateavet ja kuidas end väärinfo eest kaitsta, samuti anda neile
võimalus uurida põhjalikumalt konkreetseid näiteid. Õppematerjale võivad
vabalt kasutada kõik õppeasutused. Neid saab kohandada igale vanuserühmale,
kuid peamine sihtrühm on 15–18- aastased noored. Õppematerjalideks on
muudetav Powerpointi esitlus (sisaldab reaalse elu näiteid ja grupitöö
ülesandeid)
juhend õpetajatele

Õpetaja roll on selle teema selgitamisel väga tähtis. Loodame, et meie
õppematerjalid on T eile selles abiks!

UUDISED
Vaktsiinide olukord ELis
Euroopa Komisjon leppis
Pfizer/BioNT echiga kokku 50 miljoni
lisadoosi tarne II kvartalis, st alates
aprillist. Vaktsiin jaotatakse vastavalt
rahvaarvule, mis Eestile tähendab II
kvartalis 150 000 lisadoosi. Hiljuti
leppis komisjon kokku 10 miljoni doosi
Pfizer/BioNT echi lisandumise
II kvartalisse, millest riigid otsustasid
toetada neid riike, kes olid vaktsiine
vähem tellinud. Eesti sai sealt 62 000
doosi lisaks. Kokku saame II kvartalis
võrreldes esialgselt planeerituga 212
000 doosi rohkem. T änaseks on ELis
tehtud 100 miljonit kaitsesüsti.
Mõlemad kaitsesüstid on saanud 27
miljonit inimest.
Euroopa biokaitseks valmisoleku
programmi „HERA Incubator“ abil
soovitakse kiirendada COVID-19
uutele tüvedele kohandatud
vaktsiinidele loa andmist.
Komisjon eraldab 123 miljonit eurot
teadusuuringutele ja innovatsioonile,
et võidelda viirusevariantide ohuga.

Roheline digitõend:
vaba liikumise
hõlbustamiseks
Komisjon tegi
ettepaneku luua roheline
digitõend, et hõlbustada
ELis turvalist vaba liikumist
COVID-19 pandeemia ajal.
Roheline digitõend
kinnitab, et selle
omanik on COVID-19
vastu vaktsineeritud,
tema COVID-19 testi
tulemus on negatiivne
või ta on COVID-19-st
tervenenud. T õend on

Uus Euroopa
Innovatsiooninõukogu
aitab ühendada
teaduse ja
innovatsiooni
Komisjon tutvustas uut
Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC), millega
toetatakse uute
murranguliste lahenduste
väljatöötamist ja
kasutuselevõttu. Nüüdsest
saab ka esitada taotlusi
naisnovaatorite ja Euroopa
innovatsioonipealinna
auhinnale kandideeri-

tasuta ja kättesaadav kas

miseks. Loodi Euroopa

digitaalselt või paberil.

ükssarvikute grupp, mis

Liikmesriikide ja Euroopa
Parlamendi heakskiitu on
oodata lähiajal, misjärel
loodetakse digitõend
kasutusele võtta juba
sellel suvel.

hakkab komisjoni
innovatsiooni osas
nõustama. Eesti
ettevõtetest kuuluvad sinna
Bolt ja Skeleton
T echnologies.
Lisaks avati teadusartiklite
avaldamise platvorm
„Open Research Europe“,
mis annab nii teadlastele
kui ka kodanikele tasuta
juurdepääsu uusimatele
teadusavastustele.

ELi toetused Eesti
turismisektorile

Lasteõiguste parem
kaitse

Eestis saavad toetust üle
5000 turismitöötaja, kes

2019. aastal elas ligi 18
miljonit last (22,2%

on COVID-19 pandeemia

lastest) ELis vaesuse või

tagajärjel kaotanud töö

sotsiaalse tõrjutuse ohus

või lõpetanud füüsilisest
isikust ettevõtjana
tegevuse.

olevates leibkondades.
Ebasoodsad olud
kanduvad edasi põlvest

Globaliseerumisega
Kohanemise Euroopa

põlve ning sellel on lastele
tugev ja pikaajaline mõju.

Fondist (EGF) eraldatav
4,5 miljonit eurot aitab

24. märtsil võttis Euroopa
Komisjon vastu ELi

neil inimestel täiendõppe
või koolituse abil leida uue
töökoha või alustada

esimese laste õiguste
strateegia ja
ettepaneku Euroopa

ettevõtlusega. Lisaks
kiideti riigiabi ajutise

lastegarantii kohta.
Nendes dokumentides

raamistiku alusel heaks
9,9 miljoni euro

annavad EL ja
liikmesriikide valitsused

suurune Eesti abikava,
mis makstakse välja
otsetoetustena.

lubaduse parandada
laste elukvaliteeti nii ELis
kui ka mujal.

VEEL PÄEVAKAJALIST

Aruanne õpetajate tööelu

Uue Erasmus+ programmi

kohta Euroopas

esimene taotlusvoor ja efestival

Aruandes „Õpetajad
Euroopas“ käsitletakse õpetajate
esmast haridust ja poliitikat, mis võib
mõjutada kutsealase arengu
jätkumist. Samuti uuritakse
õpetajate heaolu töökohal, kus
selgus, et ELi tasandil kurtis peaaegu
50% õpetajatest tööstressi. Aruandes
leitakse, et õpetajad, kes on oma
esmase õpetajahariduse
omandamise ajal välismaal viibinud,
on oma tööelu jooksul enamasti
liikuvamad. Veel järeldati, et õpetajate
riikidevahelise liikuvuse peamine
rahastus tuleb ELi
programmidest (võrreldes riiklike või
piirkondlike programmide
toetustega).

Aruande lehele

Hiljuti uuenenud programmi
„Erasmus+“ järgmise seitsme aasta
programmi esimesed rahastusvoorud
jõuavad kätte juba õige pea (11. ja 20.
mail 2021).
Programmi eesmärk on kaasata
varasemast enam eri kultuurilise,
sotsiaalse ja majandusliku taustaga
inimesi ning neid, kes elavad
äärealadel või maapiirkonnas. Samuti
toetab programm Euroopa
rohepööret ning aitab kaasa haridusja koolitussüsteemide
digiüleminekule. Projektikonkursist
võivad osa võtta kõik hariduse-,
koolituse-, noorte ja spordi
valdkonnas tegutsejad.
16. aprillil kutsub Erasmus+ ja
Euroopa Solidaarsuskorpus ef estivalile tähistama uut
programmiperioodi! Ees ootavad
virtuaalsed töötoad ja kõneletakse
ühiskonna põletavatel teemadel
nagu rohepööre, digiareng ja võrdne
kaasatus. Muidugi vastatakse ka
programmi puudutavatele
küsimustele. Üritust juhib Sander
Rebane, sõna saavad veel Reet Aus,
Jüri Pootsman, Jalmar Vabarna,
Marie Vaigla jpt!

e-festivali info

ÕPPEVIDEO

Euroopa Liidu ajalugu 9. klassile
Videoõps Kristo Siial on valminud temale omase humoorika stiiliga video, mis
käsitleb Euroopa Liidu ajalugu. See on mõeldud eelkõige 9. klassile, kuid sobib
kasutamiseks ka teiste klasside puhul! Video valmis koostöös Võrumaa Europe
DIrecti arenduskeskusega.
Kristol on käsil ka teise video tegemine, mida saame jagada juba järgmises
uudiskirjas :).

Varsti tulekul...

Seoses Euroopa päeva tähistamisega on meil plaanis palju põnevat. Juba mai
esimesel nädalal saadame Euroopa päevale pühendatud uudiskirja täpsema
infoga!

#eurokeelesäuts
„Talust taldrikule“ on ELi strateegia, mille eesmärk on
pakkuda eurooplastele tervislikku, taskukohast ja kestlikult
toodetud toitu.

Euroopa Liit
Euroopa Komisjon järgib isikuandmete
kaitse nõudeid. Mis tahes isikuandmeid

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

töödeldakse kooskõlas määrusega (EÜ)
2018/1725.
Kõiki teabevahetuse peadirektoraadi või
Euroopa Komisjoni esinduse poolt
töödeldavaid isikuandmeid käideldakse
vastavalt nimetatud määrusele.

Loobu uudiskirjast

