Euroopa ühiste väärtuste ruum –
sõnavabadus, demokraatia, võrdsus,
õigusriik, inimõigused
Video : Kristo Siig: Kuidas Euroopa Liit toimib? (9. klassile)
Video 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.
eesti keeles: https://youtu.be/hfFERsKqZfc
venekeelsete subtiitritega: https://youtu.be/M1f2rict9tA

Video : Euroopalikud väärtused
Video räägib peamistest väärtustest Euroopa Liidus: demokraatia, inimõigused, ühine
läbipaistev ja tõhus valitsemine, haridus, õigusriik, turumajandus ja solidaarsus.
vene keeles, eestikeelsete subtiitritega: https://youtu.be/f-pu4NG1zWE

Video : Ühinenud mitmekesisuses
Euroopa Liit on ühtsus mitmekesisuses. Euroopa Liidu riikide koostöö: Euroopa
Investeerimisfond, võrdsed võimalused, ELi ministrite nõukogu eesistumine,
regionaalpoliitika rahastamine, Euroopa kodanikualgatus, Euroopa päev ja Euroopa
keeltepäev.
Vene keeles, eestikeelsete subtiitritega: https://youtu.be/HWhmHzhpRbA

Video : Idapartnerlus
Julgeolek, stabiilsus ja heaolu ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte järgimine IdaEuroopas 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.
Selles videos räägib Matti Maasikas (Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas) idapartnerluse
tähtsusest Ukraina näitel.
eesti keeles: https://youtu.be/2VZ43E4eFH4
vene keeles: https://youtu.be/ZCKk-dGmvPY

Video : Kuidas toimib Euroopa Liidu otsustusprotsess?
Kuidas Euroopa Liit otsuseid vastu võtab ja kui suur on liikmesriikide roll otsutamisel? Priit
Võigemast selgitab Euroopa Liidu seadusloome protsessi.
https://youtu.be/4VfBnCL8AR0

Video : Sõnavabadus ja meedia mitmekesisus
Torm on silmapiiril. Kui sünkmust pilv matab enese alla väikse küla, avastavad elanikud, et
lõpp võib ees oodata enamat kui sinist taevast.
https://youtu.be/0iJdA_rXEv4

Väärinfo õppematerjalid
Pandeemia on näidanud, kui kiiresti väärinfo internetis levib. See töövahend aitab
keskkooliõpetajatel oma õpilastele selgitada, kuidas veebis sirvides õiget teavet väärinfost
eristada. Töövahend koosneb kohandatavast esitlusest ja juhiseid sisaldavast voldikust.
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/30970-Vaarinfo-oppematerjali-powerpointi-slaidid
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_et

Tööleht: 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. Õpilane paneb oma riigile nime, asukoha kaardil, kirjeldab riigikorda, jne ja
esitleb seda teistele.
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/26874

Tööleht: Pistrikud ja rahvutuvid - konflikt. Sõja ja rahu arengudünaamika
Euroopa Ajaloo Maja koostatud suurepärane õppevara rahvusvaheliste konfliktide ja poliitika
seletamiseks.
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/26543-Pistrikud-ja-rahvutuvid-konflikt-Soja-ja-rahuarengudunaamika

Tööleht: Teema: Võrdne kohtlemine? – Inimõigused
Tunnikavas "Võrdne kohtlemine? – Inimõigused" keskendutakse inimõiguste laia mõiste alla
kuuluvatele kõige olulisematele kategooriatele ning hinnatakse õiguste ja kohustuste vahelisi
seoseid ja kokkupõrkeid.
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/26544-Teema-Vordne-kohtlemine-Inimoigused

Tööleht: Kelleks sa end pead? Euroopa, inimesed ja identiteet 21.sajandil
Euroopa Ajaloo Maja koostatud terviklik tunnikava, mis tegeleb identiteediküsimuse
mõtestamise ja seletamisega.
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/26541-Kelleks-sa-end-pead-Euroopa-inimesed-jaidentiteet-21-sajandil

Video: Артур Аукон о медиаграмотности и фейках
Kuidas ära tunda väärinfot ja mida teha, et vältida võltsingute ohvriks langemist? Mõningaid
soovitusi jagas raadiojaama Radio 4 Artur Aukon peatoimetaja kohusetäitja.
Vene keeles: https://www.facebook.com/euroopakomisjoneestis/videos/289324462185019/

Video : Miks tekkis rändekriis ja kuidas sellega toime tulla?
Sajad tuhanded inimesed on sõjaliste konfliktide, rõhumise või vaesuse tõttu jätnud oma riigi
seljataha ja otsustanud püüelda parema elu nimel Euroopa poole. EL peab pidevalt
kasvavatele rändevoogudele leidma lahenduse, mis nõuab liikmesriikidelt tihedamat
koostööd ja teineteise abistamist.
https://youtu.be/aqqDoTmDd6o

