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9. mai on Euroopa päev, Euroopa rahu päev. Me peame ise Eestis
ühemõtteliselt ümber hindama kõik selle päevaga seotud sümbolid ja ise
ütlema, mida see päev meile tähendab. Keskendugem seal Euroopa mõttele ja
väärtustele ning sellele, kui hästi Eestil on läinud, et oleme Euroopa Liidus ja
NATOs. Oleme tänu sellele rohkem kaitstud, kõrgema heaoluga ja kindlamalt
vabad.

Sel aastal muretseme 9. mai kui Vene võidupühaga kaasnevatest ohtudest
enam kui varem. Venemaa sõda Ukrainas on andnud selleks muidugi kõik
põhjused. Lisaks möödub tänavu 15 aastat pronksiööst ja nende aastatega on
Venemaa agressiivsus vaid kasvanud. Sellist võidu tähistamist ei pea me
tolereerima ei Eestis ega mujal Euroopa Liidus.

Saame ise valida, millele sel päeval meie ühiskonnas raskuspunkt panna ja
kuidas initsiatiiv haarata. Euroopa Komisjon koostöös Eesti riigi, omavalitsuste ja
kodanikuühiskonnaga korraldab mitmeid ettevõtmisi üle Eesti, mis loodetavasti
innustavad inimesi Euroopa üle rohkem kaasa mõtlema. Sõnastame selle
päeva ise enda jaoks ümber, võtame ta meile tagasi. Näitame, et meie jaoks on
rahu tähtsam kui võit.

Head õpetajad, loodan, et leiate sel päeval võimaluse ka oma koolitundides lahti
mõtestada Euroopa päeva. Miks mitte kutsuda sel päeval koolitunde andma
Euroopaga seotud inimesi (aitame meeleldi ideede ja kontaktidega)? Loodan,
et innustate ka oma koolilapsi või osalete koos nendega erinevatel Euroopa
päeva üritustel, millest allpool pikemalt juttu.

Aktiivset osavõttu soovides,

Vivian Loonela

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht



Jalutuskäik Euroopas

7 .–9. mail on avatud Minu Euroopa
orienteerumisrajad - roherada,
toetuste rada, digirada ja kultuurirada.
Rajale minekuks tuleb oma
nutivahendisse laadida Navicup
rakendus, mille leiate
www.euroopapäev.ee veebilehelt.

Tallinnas kulgevad rajad mööda
saatkondi ning Euroopa päeval on
mitmed neist avanud oma uksed
külastajatele. Olete oodatud
uudistama Soome, Rootsi, Hollandi

Üritused erinevates linnades

9. mail toimuvad T allinna, T artu,
Narva, Võru ja Pärnu linnade
keskväljakutel Euroopa päeva
üritused. Kuressaare  alustab
tähistamisega juba 8. mail kell 12 ,
sest samal päeval peetakse lisaks
linna sünnipäeva.

Avatud on infotelgid ja Rakett69 ala,
kus lisaks võimalusele tutvuda oma
linna parimate "Rohelend
Rakett69ga"  konkursi
võistlustöödega saab ise juhendajate

Days Hours Minutes Seconds

9. mail 2022 tähistame sarnaselt eelmise kahe aastaga Euroopa päeva kokku
kuues Eesti linnas: Tallinnas, Tartus, Narvas, Võrus, Pärnus, Kuressaares. Lisaks
korraldavad kohalikud Europe Directi keskused üritusi ja tegevusi ka Põlvas,
Jõhvis, Hiiumaal ja Haapsalus. Euroopa päeva tähistamine linnades jaguneb
kaheks osaks. Koolinoored on oodatud osa võtma Rakett69 eestvedamisel
peetavast võistlusest  ning kõik linnaelanikud osalema oma kodulinnas
põnevas orienteerumismängus. 

Kogu info ürituste kohta leiab meie kodulehelt.
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saatkondi nende majades ning
Saksamaa ja Austria saatkondi Tuvi
pargis. Stenbocki maja hoov on 9.
mail avatud külastajatele ning lisaks
kutsub peaminister Kala Kallas
ühispildistamisele kõiki 18- aastaseid
noori, et sel viisil märkida Eesti ELiga
liitumise 18. aastapäeva.

Kõigi vähemalt ühe raja läbinute
vahel loosime välja 100-euroseid
Estraveli kinkekaarte  reisi
korraldamiseks Eestis või mujal
Euroopas ning lisaks toredaid
meeneid saatkondadelt.

abil mitmesuguseid teaduskatseid
teha ning võistlustes osaleda. 
Lisaks teadusele ja orienteerumisele
pakume toredat
meelelahutusprogrammi!

Euroopa päeva kontsert
Islandi väljakul

Päeva lõpetab Euroopa päeva
kontsert Islandi väljakul, kus astuvad
muusikalise etteastega üles nublu &
Gameboy T etris, Svjata Vatra ja
Rute T rochynskyi ja Metsatöll.

Minikontserdid
Elamuskeskuses

7. ja 8. mail on Euroopa Elamuskeskus
avatud kell 10-21 ja kutsume kõiki
keskusesse Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia noorte muusikute
minikontserte  kuulama. Täpsem
programm lisandub peagi meie
kodulehele!

9. mail kell 12-13 arutleme koos
president Alar Karisega, mida
Euroopa päev meie jaoks tähendab
ja kuidas sel päeval tähistada rahu
mitte võitu. Seminari saab
otseülekande vahendusel jälgida
meie Facebooki lehel.

Euroopa päeva
VEEBISEMINAR
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9. Mai 2022, 12:00
-
9. Mai 2022, 13:00

Juvenes
Translatores
tõlkevõistluse
auhinnatseremoonia
„Keeled avavad
lugematuid uksi ja
ehitavad sildu“ – nii ütles
tõlkevõistluse Juvenes
Translatores Eesti võitja
Anna Milena Linder oma
kõnes, mille ta pidas 1.
aprillil Brüsselis toimuval
auhinnatseremoonial.
Kõne saab täispikkuses
lugeda siit.

Taskukohasema,
turvalisema ja
kestlikuma
energiavarustuse
kava
Pidades silmas Venemaa
sissetungi Ukrainasse,
esitas Euroopa Komisjon
kava, mille eesmärk on
kaotada Euroopa
sõltuvus Venemaa
f ossiilkütustest juba
enne 2030. aastat .
Alustatakse
gaasist. Kavas esitatakse
ka rida meetmeid, et
reageerida
energiahindade tõusule
Euroopas ja täiendada
gaasivarusid järgmiseks
talveks.

Filmihäki
videokonkursi
võitjad
Euroopa Komisjoni Eesti
esinduse korraldatud
noorte f ilmivõistlusel
"Kuidas minu Ukraina
eakaaslasest sai
sõjapõgenik
Eestis" peaauhinna võitis
T allinna 21. keskkooli
õpilaste Eliise Lehtsaare ja
Magnus Paaveli f ilm,
milles oma põgenemise
loo rääkis 16-aastane
Jaroslav Bylik Krõvõi Rihi
linnast. II koha

Noortele jagatakse
35 000 tasuta
reisipassi
Erasmus+ egiidi all
tegutsev DiscoverEU
jagab selle aasta
esimeses voorus noortele
eurooplastele 35 000
tasuta reisipassi, millega
saab rongiga tasuta
läbi sõita terve
Euroopa, õppida tundma
kultuuripärandit, kogeda
uut, harjutada keeli ning
kohtuda erinevate
inimestega. Oma
unistuste reisile saab

Euroopa päeva ürituste kogu programm

UUDISED
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said Väätsa põhikooli ja
III koha T allinna
Linnamäe Vene
Lütseumi f ilmitegijad.

minna üksi või võtta
kaasa kuni neli
sõpra. Lisaks reisipassile
saavad noored ka
sooduskaardi, mis on
abiks toidu, majutuse,
kohaliku transpordi,
kultuuri, spordi ja muude
kulutuste eest tasumisel.
Taotlusi võetakse vastu
kuni 21. aprillini 2022.

Eesti-ukraina piktogrammid
lastele ja õpetajatele

Praktiline piktogramme sisaldav
raamatuke on abiks ukraina või eesti
keelt kõnelevatele inimestele
esimeste suhtlusbarjääride
ületamisel. Raamat on allalaetav .pdf
formaadis.

ÕPPEMATERJAL

EUROOPA ELAMUSKESKUS
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Kui otsite võimalust käsitleda õpilastega Euroopa Liidu teemasid ja olete valmis
seda tegema tavapärasest veidi erineval viisil, siis on Euroopa Elamuskeskus just
teie jaoks! Põhikooli viimastele klassidele ja gümnasistidele on meil pakkuda
mitmeid tegevusi:

- Euroopa Liidu tegevusvaldkondi, institutsioone, ELiga seotud isiklikke lugusid ja
meie esindajaid Euroopas käsitlev interaktiivne näitus, kus iga õpilane leiab
midagi talle huvipakkuvat ja lisaks on võimalus lahendada töölehti ning läbi viia
ettevalmistatud väitlusi ja arutelusid;

- 360°  kino , kus on võimalik vaatajaid igast küljest ümbritsevalt ekraanilt
vaadata ELi kujunemislugu ja parlamentaarset demokraatiat tutvustavat f ilmi;

- matkemäng, kus grupid suurusega 16 kuni 32 inimest saavad kehastuda
Euroopa Parlamendi saadikuteks ja kahe tunni jooksul läbi mängida oluliste
otsuste tegemise Euroopa Liidus.

Lisaks teadmistele Euroopa Liidu kohta on keskus õpilastele mitmeti kasulik –
aitab avardada silmaringi, treenib kriitilist mõtlemist ja info käsitlemise oskust
ning panustab ka mitmete õppekavas ettenähtud üldpädevuste, näiteks
sotsiaalse ja kodanikupädevuse, kultuuri- ja väärtuspädevuse ning digipädevuse
kujundamisse.

Keskus asub Tallinnas aadressil Rävala pst. 4 ja on avatud tööpäevadel kell 10-18
ja laupäevadel kell 10-15. Meie kodulehelt www.euroopaelamus.ee leiate
kontaktid meiega ühenduse võtmiseks ning võimaluse grupikülastuste
broneerimiseks.

Ootame teid Euroopat avastama!

#eurokeelesäuts
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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

Ökodisain on keskkonnahoidlik tootearendus, mille eesmärk
on vähendada toote keskkonnamõju kogu selle eluea vältel.

Euroopa Liit
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