
Õppekava ja Euroopa Liit 

 

Video : Mis on Euroopa Liit? 

Mis on Euroopa Liit, mis ühendab EL-i territooriumil elavaid riike ja rahvaid. Euroopa Liidu 
ametiasutused. Euroopa põhiväärtused. 

vene keeles, eestikeelsete subtiitritega: https://youtu.be/Gm-vt0dPgdo 

  

Video : Kirsto Siig: Euroopa Liidu ajalugu 9. klassile 

Video on mõeldud 9. klassi ajalookursuse õppematerjaliks ning tutvustab Euroopa Liidu 
ajalugu. Videos tuuakse näiteid nii liidu sisese integratsiooni süvenemise kui geograafilise 
laienemise kohta. Samuti selgitatakse, mil moel mõjutas Euroopa Liidu loomist Euroopa 
varasem ajalugu ning mille poolest on Euroopa Liit maailma ajaloos ainulaadne projekt. 

eesti keeles: https://youtu.be/KtenVRaXs2E 

venekeelsete subtriitritega: https://youtu.be/M1f2rict9tA 

  

Video : Mis on Euroopa Liit? 

Priit Võigemast annab ülevaate Euroopa Liidu põhivabadustest ja hüvedest, mida Euroopa 
Liidus olemine Eesti riigile ja kodanikele pakub. 

https://youtu.be/zk0a6j_UBs0 

  

Mis on EL ja kuidas see toimib 

Väljaandes antakse ülevaade Euroopa Liidust (EL) ja selle toimimisest. 

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/et/ 

Võimalik tellida esindusest trükisena 

  

EL 2020. aastal 

Kogu vajalik teave Euroopa Liidu saavutuste kohta 2020. aastal. Üldaruanne Euroopa Liidu 
tegevuse kohta annab ülevaate sellest, kuidas on EL tulnud 2020. aastal toime 
enneolematute probleemide lahendamisega. 

https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2020/et/ 

https://youtu.be/Gm-vt0dPgdo
https://youtu.be/Gm-vt0dPgdo
https://youtu.be/KtenVRaXs2E
https://youtu.be/KtenVRaXs2E
https://youtu.be/M1f2rict9tA
https://youtu.be/M1f2rict9tA
https://youtu.be/zk0a6j_UBs0
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/et/
https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2020/et/


  

EL ja mina 

Käesolev väljaanne ja selles leiduvad ülesanded peaksid andma nii mõtteainet kui ka 
teemasid, mida arutada, vesteldes Euroopast oma sõprade ja pereliikmetega. 

Brošüüri juurde kuulub veebipõhine viktoriin, milles osalemine on lõbus viis vaadata üle 
mõned käesolevas väljaandes käsitletud teemad. 

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/et/index.html 

Võimalik tellida esindusest trükisena 

  

Euroopa Liidu rajajad 

Kes on need inimesed, kes panid aluse praegusele Euroopale? Alates juristidest kuni 
vastupanuliikujate, teadlaste ja poliitikuteni – kõik nad on andnud oma panuse ELi 
ülesehitamisse. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/eu-pioneers_et 

  

ELi faktid ja arvud 

Selles käepärases väikeseformaadilises brošüüris antakse põhilist teavet Euroopa Liidu, 
selle institutsioonide, liikmesriikide ja kandidaatriikide kohta. 

https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/28137-Euroopa-Liit-faktid-ja-arvud 

  

Kiirpilk Euroopale 

Mida teavad Teie õpilased Euroopa Liidu kohta? See esitlus aitab Teil anda teemast 15–30 
minutiga ülevaate ja valmistada õpilasi ette aruteluks. Märkustest leiate lisateavet ja 
kasulikke linke. 

https://europa.eu/learning-corner/europe-in-a-nutshell_et 

  

Euroopa Liidu geograafia 

Sellel veebisaidil on kõigi ELi riikide kaardid koos põhilise teabega nende kohta. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_et 
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Tööleht: Ajarändur Euroopas 

Ülesande sooritamiseks peab õpilane tundma teatud perioodi ajalugu ning suutma luua 
põhjus-tagajärg seoseid tänase päevaga. Lisaks ajaloolistele sündmustele peab õpilane 
suutma arvesse võtta ka inimeste eeldatavat eluiga. Lisaks võib õpilane läheneda 
loominguliselt ning mõelda oma karakteri ellu erinevaid põnevaid keerdkäike. 

https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/26881-Harjutus-ja-tooleht-ajarandur-Euroopas 

  
Tööleht: Euroopa Liit täna ja homme 

Ülesande eesmärgis on anda õpilastele arusaam sellest, millised väljakutsed ja võimalused 
on tänapäeva maailmas, täpsemalt Euroopa Liidus. 

https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/26883-Harjutus-ja-tooleht-Euroopa-Liit-tana-ja-homme 

  

Video: Energeetikavolinik Kadri Simson 

Mis on Euroopa Komisjoni voliniku roll ja kuidas mõjutab tema töö tavalist inimest? 

Eesti keeles: https://www.facebook.com/euroopakomisjon/videos/824534401657963/ 

Eesti keeles, venekeelsete subtiitritega: 
https://www.facebook.com/euroopakomisjoneestis/videos/713364745975261/ 

  

Video: Дмитрий Рыбаков – об интерактивном центре "Европа" 

Euroopa Elamuskeskuse tutvustus Dmitri Rõbakovi poolt. 

Vene keeles: https://www.facebook.com/euroopakomisjoneestis/videos/142300340808066/ 

  

Video: Интерактивный центр "Европа" 

Euroopa Elamuskeskus õpilaste silmade läbi. 

Vene keeles: https://www.facebook.com/euroopakomisjoneestis/videos/1849393521874598/ 

 

https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/26881-Harjutus-ja-tooleht-ajarandur-Euroopas
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/26883-Harjutus-ja-tooleht-Euroopa-Liit-tana-ja-homme
https://www.facebook.com/euroopakomisjon/videos/824534401657963/
https://www.facebook.com/euroopakomisjon/videos/824534401657963/
https://www.facebook.com/euroopakomisjoneestis/videos/713364745975261/
https://www.facebook.com/euroopakomisjoneestis/videos/713364745975261/
https://www.facebook.com/euroopakomisjoneestis/videos/713364745975261/
https://www.facebook.com/euroopakomisjoneestis/videos/142300340808066/
https://www.facebook.com/euroopakomisjoneestis/videos/142300340808066/
https://www.facebook.com/euroopakomisjoneestis/videos/1849393521874598/
https://www.facebook.com/euroopakomisjoneestis/videos/1849393521874598/

