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Euroopa tuleviku konverents toob osalusdemokraatia kogemuse
klassiruumi

Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament on võtnud nõuks anda Euroopa
kodanikele võimaluse Euroopa asjades häälekamalt kaasa rääkida ning selle
tulevikku ise kujundada. Euroopa tuleviku konverentsi peamine eesmärk
ongi kuulata ja kuulda võtta tavaliste inimeste mõtteid ja ettepanekuid. 

Veebiplatvormi futureu.europa.eu vahendusel saab tutvuda inimeste ideede,
ürituste ja arutelude tulemustega. Ideid saavad esitada kõik ja eelkõige
oodatakse seda noortelt – kolmandik Euroopa kodanike aruteludes osalejatest
on alla 25-aastased noored. Platvormil esitatud ideid koguvad ja arutavad 800
juhuslikult valitud eurooplasest koosnevad kogud üle terve ELi. Euroopa
kodanikekogud esitavad seejärel soovitused konverentsi täiskogule, kes koostab

http://futureu.europa.eu/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=minu_euroopa_novembri_uudiskiri&utm_term=2021-11-25


Taasterahastu
„NextGenerationEU“
NextGenerationEU on 750
miljardi euro suurune ELi
taasterahastu, mis aitab
liikmesriikidel tulla kriisist
välja tugevamana ning
muuta majandust ja
ühiskonda
vastupidavamaks. 

Oktoobris kiitis Euroopa
Komisjon heaks Eesti
969,3 miljoni euro
suuruse  taaste- ja
vastupidavuskava.

Kahe COVID-19-
ravimi heakskiitmine
Euroopa Ravimiamet kiitis
heaks kaks COVID-19-
ravimit, Ronapreve'i ja
Regkirona. Mõlemad
ravimid on mõeldud
kasutamiseks varases
nakkusstaadiumis ja
põhinevad
viirusevastastel
monokloonsetel
antikehadel. Praegu
hindab Euroopa
Ravimiamet kuut uut
ravimit, mis võivad peagi
loa saada, kui lõplikud
andmed kinnitavad
nende kvaliteeti, ohutust
ja tõhusust.

Euroopa
innovaatiliste
õpetamisviiside
auhinna võitja
Kuressaare ametikooli ja
Tartu kunstikooli õpetaja
Merit Karise jaoks tõi sügis
auhinnasaju – ta tõi
ametikoolile projekti
„DesignST EM“ eest
Euroopa Komisjoni
uuenduslike
õpetamisviiside auhinna
ning pälvis Saare
maakonna
haridusuuendaja tiitli. 

Kuula samal teemal
ka taskuhäälingu episoodi.

2021. aasta sügisene
majandusprognoos
näitab
majanduskasvu
jätkumist
ELi majandus taastub
pandeemiaga kaasnenud
majanduslangusest
oodatust kiiremini. Koos
vaktsineerimise
edenemise ja piirangute
leevenemisega kevadel
taastus ka majanduskasv,
mis jätkus läbi suve.

2022. aasta kevadeks lõplikud soovitused Euroopa institutsioonidele nende
edasiste sammude kohta.

Õpetajana saate kutsuda õpilasi üles esitama oma ideid mitmekeelsel
digiplatvormil ja pakkuda neile klassiruumis tõelist osalusdemokraatia
kogemust. 

Lisasime uudiskirja Euroopa tuleviku konverentsi Eesti esindaja Kaspar Schultzi
videoloengu ja töölehe klassiruumis arutelu tekitamiseks.

Euroopa Komisjoni Eesti esindus

UUDISED
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Rändnäitus “Kas teksapükstes
üldse lastakse taevasse?”

Väga edukaks kujunenud projekti

#tekstiilringlusse fotoralli
Instagramis ja Facebookis!

VIDEOLOENG

Videoloeng Euroopa tuleviku
konverentsist

Kaspar Schultz valiti Eesti noorte esindajaks konverentsi täiskogul. Videoloengus
räägib ta konverentsist ja sellel osalemise võimalusest. Teema arutamiseks
klassiruumis saab kasutada töölehte.

VEEL TOIMUMAS

https://www.facebook.com/events/415172573297474?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=minu_euroopa_novembri_uudiskiri&utm_term=2021-11-25
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jätkuna korraldab Euroopa Komisjoni
Eesti esindus koostöös Reet Ausiga
rändnäituse “Kas teksapükstes
üldse lastakse taevasse?”, mis
ringleb viies asukohas üle
Eesti. Tallinnas on näitus juba läbi, kuid
ootab külastajaid mujal Eestis:

18. november - 1. detsember
2021 Jõhvi, Pargi Keskus

2. -15. detsember 2021 Narva,
Astri Keskus

13. – 26. jaanuar 2022 Tartu,
Lõunakeskus

27. jaanuar – 9. veebruar 2022
Pärnu, Kaubamajakas

Tulge ise ja kutsuge sõbrad-tuttavad
ka kaasa!

Näituse lisainfo

Osalemiseks on 3 varianti:

Külasta meie rändnäitust „Kas
teksapükstes üldse lastakse
taevasse?“ ja postita enda
näitusel käimisest foto.

Õmble ise näituse juhiste järgi
mõni toode ja postitada
valminud tootest foto.

Kas oled ise õmmelnud oma
vanadest teksadest uue seeliku
või näiteks kardinatest padjad?
Näita meile, kuidas sina oled
rõivaid või tekstiili
taaskasutanud ja postita sellest
foto.

Selleks, et me sinu postituse üles
leiaksime, lisa postitusse teemaviide
#tekstiilringlusse , märgi meie
Facebooki või Insta konto
@euroopakomisjon ja veendu, et
sinu postitus oleks avalik. Osalejate
vahel loosime välja ägedad Reet Ausi
poolt disainitud pusad! Järgmised
loosimised toimuvad 1.12, 15.12, 27.01 ja
10.02.

Euroopa filmid kinodes
novembris ja detsembris

Novembris ja detsembris on
kinopublikul tõeline f ilmipidu, sest
toimub Pimedate Ööde Filmifestival,
mille programmist leiab hulgaliselt
häid Euroopa f ilme. Kinodesse jõuab
aga ka mitmeid levif ilme, mis on
levitajate poolt hoolega valitud ja
kinokavas veidi pikemalt, et kõigil
huvilistel oleks võimalus neid
vaadata. Lisaks jõuab 3. detsembrist
Eesti kinodesse kauaoodatud Eesti

Veebiseminar
„Rahvusvaheline koostöö -
parimad praktikad Eesti
koolidest ja lasteaedadest“

Harno koolituskeskuse poolt
korraldataval veebiseminaril saavad
sõna neli õpetajat Põlva
Gümnaasiumist, Surju
Põhikoolist/Peetri Lasteaed-Algkoolist,
Saaremaa Gümnaasiumist ja Tallinna
Pääsusilma Lasteaiast, kes räägivad
lähemalt oma eT winningu
projektidest , millele on omistatud ka
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kaastoodetud f ilm "Kupee nr 6" , mis
sel aastal võitis Cannesi Filmifestivalil
Grand Prix.

Tutvu f ilmidega

rahvusvaheline tunnustus. Lisaks saab
teada, kuidas eTwinning Erasmus+
õpirändeid toetab ja millised on
Erasmus+ 2022. aasta taotlusvooru
uudised.

Registreerumine ja lisainfo

Energiatõhususe teemaline
videokonkurss

Vanusest hoolimata teavad noored
juba palju energiatõhususest ja
taastuvate
energiaallikate kasutamisest.
 Euroopa Komisjon kutsub õpilasi
vanuses 12–15a looma videoid
sellest, kuidas nad saavad oma
igapäevaelus energiat säästa.
Võiduvideoid levitatakse kogu
Euroopas Euroopa Komisjoni ametlike
kanalite vahendusel ning esikoha
saanud koolis korraldatakse
energiapäev. Võistlustöid saab
esitada kuni 15. veebruarini 2022 .

Konkursi lisainfo

Peagi toimub üritus „Teadus
on imeline“

Tooge teadus oma klassiruumi! 

10.–26. novembrini saavad koolid
kõikjalt EList kohtuda teadlastega
veebis ja esitada neile
küsimusi. Samuti saavad koolid
juurdepääsu veebipõhistele üritustele,
videotele ja mängudele, mida
teadlased on oma õpilastega
aastaringselt kasutanud.

Registreeruge kohe, et broneerida
kohtumine teadlasega, vaadata
demo ja proovida kätt katsetes!

Tutvu programmiga

#eurokeelesäuts

DESI on digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks,
millega mõõdetakse ELi liikmesriikide majanduse ja ühiskonna
digitaliseeritust ja digitaalset konkurentsivõimet.
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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

Euroopa Liit
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