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Igal aastal külastab Euroopa Komisjoni külastuskeskust Brüsselis üle 1800
grupi, st 50-60 000 inimest. Külastuskeskus annab laiemale üldsusele parema
ülevaate komisjoni tegevusest, poliitikast ja prioriteetidest. Alates pandeemia
puhkemisest on külastuskeskus ajutiselt füüsilisteks külastusteks suletud, kuid
vaatamata sellele pakub keskus võimalust osaleda igale grupile
kohandatud virtuaalsetel külastustel. See on hea võimalus keskkooliõpilaste
klassiekskursioonide asendamiseks. Võimalik on valida kas üld-, eri- või
temaatilise külastuse vahel ja seda kõikides ELi ametlikes keeltes. Miks mitte
külastada keskust keeletunnis näiteks inglise, saksa või prantsuse keeles?
Info ja broneerimine: COMM-VISIT -REQUEST S@ec.europa.eu.
Lisaks komisjonile on võimalik virtuaalselt külastada ka teisi ELi institutsioone.
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Euroopa Komisjon esitas
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hinnatakse 3% kanti, mis

innovatsioon. Kava
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ÜRITUSED

E-külalistunnid Euroopa
Parlamendi liikmetega ning eõppekäigud Euroopa
Elamuskeskuses
Euroopa Parlamendi Eesti büroo
koostöös MT Ü-ga T agasi Kooli viib
2021. aasta veebruaris ja märtsis läbi
virtuaalsete külalistundide sarja,

Vastutustundliku
tehisintellekti arutelu
T ehisintellekt on põimunud meie
igapäevategemistesse ning elu ilma
selleta on raske ette kujutada.
Kutsume T eid koostöös Ameerika
Kaubanduskojaga osalema 18.
veebruaril kell 14.30 interaktiivsel

kus Euroopa Parlamendi

arutelul, kus osalevad juhtivad

liikmed tutvustavad oma tööd ning

poliitikakujundajad ja ärieksperdid, kes

arutlevad osalejatega päevakajalistel

tegelevad vastutustundliku

teemadel. E-külalistundidesse on

tehisintellekti teemaga paljudest

ennekõike oodatud 10.-12. klassi
õpilased, ent oma sisult võivad need

erinevatest vaatenurkadest. Üritusele
registreerumine, osalejad ja kava.

huvi pakkuda ka noorematele
õpilastele.
Lisaks külalistundidele saavad õpilased
külastada virtuaalselt T allinnas
asuvat Euroopa
Elamuskeskust. Need e-õppekäigud
on mõeldud lisaks gümnaasiumiõpilastele ka II ning III kooliastme
õpilastele.
Nii e-külalistundides kui eõppekäikudel osalemiseks saab end
registreerida MT Ü T agasi Kooli
kodulehel.

ÕPPEMATERJALID

12-aastased ja vanemad õpilased

15-aastased ja vanemad õpilased

ELi energiapoliitikat
selgitavad videod

Euroopa Liidu rajajad

Mis on energia? Aga mis on
taastuvenergia ja energiatõhusus?
Mis on energiaallikad ja milline võiks
olla tulevikuenergia?
Vastused neile küsimustele leiate
lühivideotest, mis on sobivad
selleteemalise arutelu alustamiseks
klassiruumis.

Kes on need inimesed, kes panid
aluse praegusele Euroopale? Alates
juristidest kuni vastupanuliikujate,
teadlaste ja poliitikuteni – kõik nad on
andnud oma panuse ELi
ülesehitamisse.
See veebileht annab põhjaliku
ülevaate võtmeisikutest ELi ajaloos.

Euroopa Liidu ÕPINURK

Õppevideo: idapartnerlus
Videos selgitab Matti Maasikas (Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas)
idapartnerluse tähtsusest Ukraina näitel.
Julgeolek, stabiilsus ja heaolu ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte järgimine
Ida-Euroopas ja Lõuna-Kaukaasias on ELi jaoks esmatähtsad. Idapartnerlus sai
alguse 2009. aastal, mil ELi naabruspoliitikast kasvas välja kuue Ida-Euroopa
partnerriigi omavaheline ühisalgatus. Idapartnerlusriigid on Armeenia,
Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene.
Lähemalt idapartnerlusest saab lugeda SIIT .
Venekeelne versioon videost.

VEEL PÄEVAKAJALIST

Uuring õppematerjalide
täiustamiseks

eTwinningu koolitused

Euroopa Komisjoni teabevahetuse

eT winning on Euroopa koolide

peadirektoraat on käivitanud

virtuaalne kogukond, mis on

ulatusliku uuringu, et aidata
täiustada oma Euroopat
käsitlevaid õppematerjale, mis on

töökeskkonnaks Euroopa eri riikide
koolitöötajatele. Koolid, kes on
otsustanud osaleda Euroopa kõige

suunatud 5–18-aastastele lastele ja
noortele.

põnevamas kogukonnas, saavad seal
suhelda, koostööd teha ja projekte

Uuringu tulemused tehakse teatavaks

luua.

mais 2021 ning need aitavad meil
saada teavet selle kohta, kuidas lapsi

Selleks, et end eT winningu
võimalustega paremini kurssi viia, on

Euroopa Liidu küsimustes paremini
harida ning milliseid teabekanaleid

võimalik osaleda:

nad eelistavad.
T eie arvamus on meile väga oluline!
Palun jagage meiega oma seisukohti

algajate koolitusel (26.02)
veebiseminaril (3.03)
veebikursusel (4.04-2.05)
Koolitused toimuvad eesti keeles.

veebipõhise küsimustiku
vahendusel.

eT winningu kodulehele
Veebiküsimustikule

#eurokeelesäuts
Vektorvaktsiinis kasutatakse viirusele omase valgu
valmistamiseks vajalike juhiste rakkudesse viimiseks mõnda
elus viirust, millest on välja võetud kõik see, mis võimaldab tal
endal organismis paljuneda, kuid lisatud jupp selle viiruse
pärilikkusainet, mille vastu antikehade teket soovitakse.
Praegu toodab vektorvaktsiini AstraZeneca.

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

