MINU EUROOPA
Vaktsiinid, uudised, konkursi tulemused, noorteüritus, õppematerjalid
Märts 2021

Kahjuks algas märts sel aastal väga sarnaselt eelmisega – koolid on
distantsõppel, mis paneb õpetajatele suure koormuse ja nõuab ka õpilastelt
palju. T eisiti on aga see, et meil on olemas lahendus – vaktsineerimine. On
selge, et ilma valdava osa eestimaalaste vaktsineerimiseta me sellest viirusest
lahti ei saa ja niisugused kevaded jäävadki korduma. Enamik teist on tänaseks
ühe doosiga kaitstud. Õpetajate autoriteet on suur, seepärast palun jagage
oma kogemusi ja veenge kahtlejaid vaktsineerimise vajalikkuses. Mais jätkub
vaktsiini juba kõigile soovijatele. Seda tänu Euroopa Liidu ühistele ostudele ja
suurte riikide ning Euroopa Komisjoni investeeringutele tootmisvõimsusesse.
Praeguste vaktsiinikoguste üle võib nuriseda, sest alati tahame rohkem ja
kiiremini. Kuid oleme vaktsineerimise tempolt siiski maailma esimese 20 riigi
hulgas ja Euroopa Liidus kuuendad. Nii kaugele ei ole jõudnud ükski rikas ELi
mittekuuluv riik Euroopas ega ka suured lääneriigid nagu Austraalia ja Kanada,
samuti Aasia.
Soovin T eile töist ja võimalikult stressivaba kevadet!
Keit Kasemets
Euroopa Komisjoni esinduse juht

UUDISED

Vaktsiinide olukord ELis
Neljas vaktsiin (ravimitootja Janssen
Pharmaceutica NV) sai
komisjonilt tingimusliku müügiloa.
Leping võimaldab liikmesriikidel osta
täiendavalt 200 miljonit doosi. See kogus
lisandub 600 miljonile BioNT ech ja Pfizeri,
460 miljonile Moderna ning 400 miljonile
AstraZeneca vaktsiinidoosile.
Eesti saab ELi solidaarsusf ondist ligi
3,6 miljonit eurot pandeemiaga
võitlemiseks. T oetuse eesmärk on katta
osa riiklikest kulutustest meditsiini- ja
isikukaitsevahenditele, elanikkonna
erakorralisele toetamisele ning haiguse
leviku ennetamise, seire ja tõrje
meetmetele.
Liikmesriikidel on võimalus saada sel kuul
neli miljonit lisadoosi BioNT ech ja Pfizeri
vaktsiini. Suve lõpuks plaanitakse ELis
vaktsineerida 70% täiskasvanutest.

Uued Euroopa
energiamärgised

EL avas Euroopa
tuleviku konverentsi

1. märtsist hakati

Värske Eurobaromeetri

kauplustes ja
internetipoodides

uuringu kohaselt
soovib valdav enamik

kasutama hästituntud
Euroopa energiamärgise
uut versiooni. Uusi
märgiseid kasutatakse
esialgu neljas
tootekategoorias:
külmkapid ja
sügavkülmikud,
nõudepesumasinad,
pesumasinad ning telerid
(ja muud välismonitorid).
Lambipirnide ja
sisseehitatud
valgusallikaga lampide
uued märgised võetakse
kasutusele 1. septembril
ning muude toodete
jaoks on uued märgised
kavas kasutusele võtta
lähiaastatel.

liikmesriikide kodanikke
(92%), et nende häält
võetaks Euroopa tulevikku
puudutavate otsuste
juures rohkem kuulda.
Eelmisel nädalal
allkirjastati Euroopa
tuleviku konverentsi
ühisavaldus, mis annab
sõnaõiguse ja võimaluse
kaasa rääkimiseks kõigile
huvilistele. Konverentsi
korraldamiseks
kasutatakse mitmesuguseid üritusi ja
arutelusid. Interaktiivne
mitmekeelne digiplatvorm võimaldab kõigil
ka veebis ideid esitada
ning aitab neil üritustel
osaleda ja neid
korraldada. Eelkõige

innustatakse osalema ja
oma mõtteid jagama
noori.

Desinfektsioonirobot

Euroopa

Lääne-Tallinna

digikümnend

Keskhaiglas

Komisjon võtab kursi

Hiljuti jõudis LääneT allinna Keskhaiglasse
Eesti ja kogu Baltikumi
esimene
desinfektsioonirobot, mis
hävitab UV-C valguse
abil kuni 99,99%
haigustekitajatest.
T änaseks on saadetud 12
ELi liikmesriigile 31
desinfektsioonirobotit,
kokku jagatakse riikidele
200 robotit. Robotid
soetati Euroopa Liidu
erakorralise toetuse

Euroopa digivõimekuse
suurendamisele 2030.
aastaks. Euroopa
eesmärk on anda
ettevõtetele ja inimestele
suurem sõnaõigus
digituleviku kujundamisel.
Üks eesmärk on näiteks
see, et vähemalt 80%
elanikkonnast oleksid
elementaarsed
digioskused ning avalikud
teenused oleksid
digitaliseeritud.

rahastamisvahendi abil,
mille eesmärk on
leevendada pandeemia
vahetuid tagajärgi.

VEEL PÄEVAKAJALIST
Selgusid Euroopa Komisjoni igaaastase tõlkevõistluse Juvenes
Translatores võitjad!
Selle aasta võistlusteksti teema oli toimetulek
keerulistel aegadel. Võidutööd – igast
liikmesriigist üks – valiti välja 2797 tõlke seast.
Eesti parimaks noortõlkijaks osutus Eva-Riin
Järve Viimsi Gümnaasiumist. Žüriile avaldas
muljet noore tõlkija ladus sõnakasutus ja ilus eesti
keel, mis muutis teksti lugemise eriti nauditavaks.
Palju õnne, Eva-Riin!
Lisaks tõstis žürii esile veel viie õpilase tööd, mille
autorid on Emily Anete Pukk ja T uuli Leuke Pärnu
Koidula Gümnaasiumist, Anete Randma ja Gerda
Liisi Kütt Kadrioru Saksa Gümnaasiumist ning KarlMarkus Kivioja Hiiumaa Gümnaasiumist.

Distants- ja kontaktõppe
ühendamine – lõimitud õpe
praktikas

„Sinu Euroopa, Sinu arvamus“
2021 – Ühinege kliimamuutuste

Koolihariduse veebiplatvorm School
Education Gateway alustab 29.
märtsil MOOC-kursusega, mis aitab
õpetajatel kavandada lõimitud
õppimist. Kursus annab õpetajatele
ülevaate lõimitud õppe võimalustest,
sealhulgas õpilaskeskse õppe
kujundamisel.

Lisainfo

teemalise aruteluga!
18.–20. märtsil 2021 korraldab Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12.
korda noorteürituse „Sinu Euroopa,
Sinu arvamus“ .
Selle aasta teema on
kliimamuutused – veebipõhise
üritusena korraldatakse näitlik ÜRO
kliimamuutuste konventsiooni
osaliste konverents (COP), millel
osaleb enam kui 120 õpilast ja 35
õpetajat 33 riigist. Eestist osaleb
seekord Koeru Keskkool.
Kui see teema on T eile
südamelähedane, osalege avalikul
veebiüritusel „Süsteemse muutuse
kujundamine“ (Desiging Systemic
Change), mis toimub laupäeval, 20.
märtsil kl 11.
Veebiüritus on inglise keeles.

Ürituse lehele

ÕPPEMATERJALID

Vanus: alates 15a ja vanemad õpilased

Ülesanne ja õpilase tööleht:

Vanus: 9-aastased ja vanemad
õpilased

TAXEDU: materjalid

Eurotoopia
Eurotoopia on loominguline, analüüsi
ja argumenteerimisoskust arendav
ülesanne. Õpilane, analüüsides
päevakajalisi sündmusi Eestis,
Euroopas ja maailmas leiutab
Euroopasse uue, väljamõeldud riigi,
mille aluseks on mingi reaalne hetkel
eksisteeriv ühiskondlik probleem,
liikumine, vms.
T ööleht asub meie e-koolikotis.

maksuteemade selgitamiseks
T AXEDU on Euroopa Liidu katseprojekt.
Selle eesmärk on harida noori Euroopa
kodanikke maksuküsimustes ja
selgitada, kuidas maksud nende elu
mõjutavad.
Infot jagatakse mängude, eõppematerjalide ja õppeklippide abil,
et Euroopa noored saaksid omandada
teadmisi maksude erinevate vormide
ja nendega seotud probleemide
(maksupettused, maksudest
kõrvalehoidumine jne) kohta lõbusal
ja haaraval viisil.
Õpetajatele mõeldud osas on allikaid,
nõuandeid ja nippe maksuteema
õpetamiseks.

#eurokeelesäuts
ELi solidaarsusfond on rahastu, millest antakse kiiresti
rahalist abi loodusõnnetuste või tervisekriisi põhjustatud
hädaolukorra leevendamiseks ELi liikmesriigis või
kandidaatriigis.

Euroopa Liit
Euroopa Komisjon järgib isikuandmete
kaitse nõudeid. Mis tahes isikuandmeid
töödeldakse kooskõlas määrusega (EÜ)

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

2018/1725.
Kõiki teabevahetuse peadirektoraadi või
Euroopa Komisjoni esinduse poolt
töödeldavaid isikuandmeid käideldakse
vastavalt nimetatud määrusele.

Loobu uudiskirjast

