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Soovime tänada kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes osalesid Euroopa päeva
tegemistes ning samuti täname neid, kes oma koolis ise erinevaid tegevusi
korraldasid!
Sel korral olime kohal kuues linnas, kus olid avatud orienteerumisrajad,
peaväljakutel oli võimalus osaleda Rakett69 eestvedamisel põnevates
teaduskatsetes ning samas valis žürii välja "Rohelend Rakett69ga" konkursi
võitjad. Konkursile laekus 7.-12. klassi õpilastelt põnevaid ideid, kuidas noorte
meelest võiks oma elukeskkonda paremaks muuta. Võitjad ja nende ideed leiab
Rakett69 kodulehelt.

Euroopa päeva tähenduse üle arutlesid president Alar Karis, ettevõtja Sten
T amkivi ja GAGi õpilane Anna Milena Linder Vabamus toimunud
seminaril. Seminari lõpus andsime üle aasta eurooplase tiitli, mille pälvis MT Ü
Slava Ukraini asutaja ja tegevjuht Johanna-Maria Lehtme. Kogu seminari saab
järele vaadata siit.
T allinnas lõpetas päeva Islandi väljakul pea 5000
pealtvaatajaga toimunud suurejooneline katusekontsert "Meie
Euroopa" eesotsas nublu, Gameboy T etrise, Svjata Vatra ja
Metsatölluga! Kontsert on järelvaadatav ERRi veebiarhiivist. Katusekontsert on
plaanis ka järgmisel aastal ning juba saab kirja panna oma eelistused esinejate
osas!
Kuigi kooliaasta lõpp läheneb suure kiirusega, pakume veel võimalust osaleda
koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga EL teemalistes tundides Euroopa
Elamuskeskuses, mis toimuvad neljapäeviti kuni 9. juunini. T äpsema info leiab
altpoolt. Samuti, kui teil on huvi saada Euroopa Komisjonist külalisesinejat, siis
andke sellest meile teada.
Siinkohal ongi paslik soovida kooliperedele head kooliaasta lõppu ja peagi
algavat suvevaheaga! Osadega teist kohtume juba õpetajate suvekoolis
Saaremaal ning loodame teid näha ka Arvamusfestivalil Paides!
Euroopa Komisjoni Eesti esindus
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Järgmine ELi
nõukogu
eesistujariik on
Tšehhi
Nõukogu eesistujariigiks
on rotatsiooni põhimõttel
üks ELi liikmesriik, kes
vahetub iga 6 kuu järel.
Nende 6 kuu jooksul
juhatab eesistujariik
nõukogus kõigi tasandite
koosolekuid ja istungeid,
aidates tagada nõukogus
ELi töö järjepidevuse.
30. juunil annab
Prantsusmaa eesistumise
üle T šehhile, kes juhatab
nõukogu kuni 2022. aasta
lõpuni. T šehhi on seda
juba varemalt teinud
2009. aastal.

EUROOPA ELAMUSKESKUS

"Tunne Euroopa Liitu!"
haridusprogramm Elamuskeskuses
Rahvusraamatukogu korraldab põnevaid teematunde nii oma majas kui ka uue
võimalusena Euroopa Elamuskeskuses. Neljapäeviti (kuni 9. juunini) pakume
nendega koostöös 7 .–12. klassi õpilaste gruppidele aktiivseid ja
mängulisi Euroopa Liidu teemalisi tunde, mida saate kombineerida
Elamuskeskuse külastusega.
Õppekava toetavas teematunnis tuletame meelde Euroopa Liidu liikmesriigid,
vaatame, milles oleme teiste riikidega kokku leppinud, ammutame uusi
teadmisi institutsioonide, otsustusõiguse, väärtuste ja põhivabaduste kohta
ning uurime, mil moel on võimalik Euroopa kodanikuna mõjutada Euroopa Liidus
tehtavaid otsuseid. Arutleme, kuidas on Euroopa Liit seotud maailma ajalooga.
T und kestab 45 minutit.
Keskus asub T allinnas aadressil Rävala pst 4 ja on avatud tööpäeviti kell 10–18 ja
laupäeviti kell 10–15.
Lisainfot teiste rahvusraamatukogu pakutavate tundide kohta leiab SIIT .

ELi teematundi registreerimine

ÕPPEMATERJAL

Tutvuge ELi ametlike keeltega
Lõbus interaktiivne võimalus ELi
keeltega tutvumiseks.

Julia Laffranque'i videoloeng
"Euroopa ja õigus"
11. mail 2022 kell 13.15 oli kooliõpilastel ja
teistel huvilistel võimalus osa saada
Euroopa päevale pühendatud tasuta

Proovi siit

videoloengust „Euroopa ja õigus“.
T artu Ülikooli teaduskooli korraldatud
loengus tutvustas Riigikohtu kohtunik
Julia Laffranque Euroopa
demokraatlikku õigussüsteemi.
Loengu juurde loodi tööleht, mis aitab
õpetajatel loengut õppetöösse
lõimida ja loengu teemat kinnistada.

Järelvaatamine

#eurokeelesäuts
Euroopa ühendamise rahastu on fond, millest
rahastatakse puuduvate ühenduste loomist Euroopa
energia-, transpordi- ja digitaalvõrgustikus.

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.
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