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Hea õpetaja!
Mai on haridustöötajatele kibekiire aeg. Viimane aasta on olnud õpetajatele väljakutsete
rohke ja nõudnud kogu töökorralduse ümbertegemist. Kindlasti ei asenda kontaktõppe
vahetut suhtlust ükski videotund, kuid teisalt on digimaailmas toimetamine andnud juurde
uusi võimalusi, kompetentsi ja rohkelt materjale, mida tundides kasutada. Loodame, et
meie uudiskirjad on aidanud Teid kursis hoida Euroopa Liidu uudiste ja võimalustega,
pakkudes samal ajal ka õppematerjale tunnis kasutamiseks. Teie tagasiside on meile
väga väärtuslik ja ettepanekud teemadeks, koostööks, külalistundideks, materjalide
koostamiseks on alati oodatud.
Käesolev uudiskiri on selle kooliaasta viimane, kuid juba sügisel kohtume taas. Augustis
oleme kohal Arvamusfestivalil ja vihjena võime öelda, et oktoobris toimub õpetajatele üks
tore üritus Euroopa Liidu teemal. :)
Seniks head kooliaasta lõppu ja kaunist eesootavat suve!

UUDISED
Vaktsiinid


Euroopa Komisjon kiitis heaks lepingu
Pfizer/BioNTechiga aastateks 2021-2023,
mis tagab 1,8 miljardit täiendavat
doosi. Sõlmimisel on uued lepingud
teistegi tootjatega.



Komisjon kaebas lepingu rikkumise
tõttu kohtusse ravimifirma AstraZeneca,
et ettevõte tarniks juuni lõpuks veel 90
miljonit vaktsiinidoosi. Ühtlasi ei uuenda
komisjon ebakindlate tarnete tõttu juuni
lõpuni kehtivat vaktsiinitellimuse lepingut.
AstraZeneca vaktsiin on kvaliteetne, kuid
kindlam on teha koostööd firmadega, kes
suudavad lubadused täita ja kellel on
Euroopa Liidus vajalikud
tootmisvõimsused.



Roheline digitõend on ELi digivärava
kaudu testimisfaasis. Alustati 5 pilootriigiga
ning nendega liituvad peagi ka teised. ITlahendus peaks olema valmis ja
ühendatud juuni teiseks pooleks.
Digitõendi saab kasutusele võtta kohe kui
parlament ja nõukogu on tingimustes
kokku leppinud. Loodetavasti hakkab
roheline digitõend ELis kehtima hiljemalt
jaanipäevaks.
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ÕPPEVIDEO

Kuidas Euroopa Liit toimib?
Nagu eelmine kord lubatud, saadame Teile ka teise Videoõpsi poolt tehtud video,
mis on saadaval nii eesti keeles kui ka venekeelsete subtiitritega. See on mõeldud
õppematerjaliks 9. klassi ühiskonnaõpetuse tunnis ning tutvustab Euroopa Liidu
olemust ja juhtimist ning toob näiteid, kuidas Eesti ja meie Euroopa Liidu
kodanikena Euroopa Liidust kasu saame.
Meie Youtube'i kanalist leiab loendiga "RUS" sorteerides nüüd ka mitu venekeelset
videot.

VEEL PÄEVAKAJALIST

Euroopa päeva järelkaja
Siim Kallase loengud
9. mail Euroopa päeva ja emadepäeva
puhul kaunistas Tallinna Vabaduse

28. mail peab prof. Siim Kallas Tartu

väljakut 11 000 taimest koosnev lillevaip,
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linnas valminud lillevaibad kujundas Maali

UTTV veebilehel ja hiljem on see samal

Roomet-Allese, kokku kinkisime emadele
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peagi esinduse Facebooki lehelt.

Aitäh kõigile, kes osalesid meie

Järele saab vaadata ka teisi TÜs toimunud

orienteerumismängus ja veebimängudes!

Siim Kallase loenguid:

Instagramis jagati vahvaid hetki oma
teekonnast ja saime palju vastukaja ning
soovitusi, kuidas järgmistel kordadel
korraldada veelgi mõnusam jalutuskäik



Euroopa Liit. Poliitika ja majandus.



„Euro – Euroopa ühisraha
muutuste keerises" + tööleht

Euroopas.

#eurokeelesäuts
Nullsaaste eesmärk on luua 2050. aastaks elukeskkond, kus saaste on
vähendatud tasemeni, mis ei kahjusta enam inimeste tervist ega looduslikke
ökosüsteeme.

EUROOPA ELAMUSKESKUS
on taas avatud üksikkülastajatele!

Külastusinfo

Euroopa Liit

Euroopa Komisjon järgib isikuandmete

Kirjuta meile:

kaitse nõudeid. Mis tahes isikuandmeid

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

