
EUROPE 
@ SCHOOL

ÕPPETUNNID EUROOPA LIIDU KOHTA
Õpetaja käsiraamat



AUTOR
Selle õppevahendi koostas algselt ja seda ajakohastas Belgia mittetulunduslik 

haridusorganisatsioon Europe House Ryckevelde Euroopa Parlamendi taotlusel. 

KONTAKT
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Euroopa Parlamendi bürooga oma liikmesriigis: www.

europarl.europa.eu/at-your-service/et/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

KEELEVERSIOONID
Originaal: EN

Tõlked: kõik ELi ametlikud keeled

Käesoleva versiooni keel: ET

Kõigi dokumentidega on võimalik tutvuda veebis aadressil europarl.europa.eu/ambassador-

school.

VASTUTUSE VÄLISTAMINE
Õppevahend „Europe@school – õppetunnid Euroopa Liidu kohta“ koostati selleks, et 
anda õpilastele teadmisi ELi kohta. Selle peamine sihtrühm on 14–18-aastased kesk- või 
keskeriharidust omandavad õpilased kõigis ELi liikmesriikides. Õppevahendi eesmärk on 
hariduslik ning see on olnud sisu ja metoodika valikul tehtud otsuste ainus alus. Õppevahendi 
sisu eest vastutab autor ning selles väljendatud arvamusi ei saa käsitada Euroopa Parlamendi 
ametliku seisukohana. 

Õppevahendit ajakohastati 2020. aasta aprillis. Brüssel © Euroopa Liit, 2020. 

http://www.europahuis.be
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/et/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/et/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://europarl.europa.eu/ambassador-school/
https://europarl.europa.eu/ambassador-school/


MIS ON „EUROPE@SCHOOL - ÕPPETUNNID 
EUROOPA LIIDU KOHTA“? 

IDEE: MIS ON „EUROPE@SCHOOL“?
„Europe@school – õppetunnid Euroopa Liidu kohta“ koostati algselt Euroopa Parlamendi partnerkooli 
programmis osalevatele koolidele õppevahendina Euroopa parlamentaarse demokraatia ja 
Euroopa kodanikuväärtuste teemal. See sisaldab kohandatud tunnimaterjale, mille abil saab 
14–18-aastastele õpilastele ELi temaatikat kasulikult, tõhusalt ja huvitavalt õpetada.

Eesmärk on tagada, et kõigil Euroopa koolidel oleksid vahendid, millega selgitada õpilastele Euroopa 
parlamentaarset demokraatiat ning võimalusi Euroopa Parlamendi noortetegevuses osalemiseks. 
Materjali võib muidugi kasutada ka laiema publiku jaoks. 

Modulaarne lähenemisviis ja aktiivne metoodika 
See materjal on osutunud õpilaste ja õpetajate seas populaarseks tänu aktiivsele metoodikale, nagu 
õppemängud, rollimäng ja väitlusharjutused. Teadusuuringud on näidanud, et kogemustel põhinev 
õpe on haarav ja mõjus õppestrateegia. 

Kõiki mooduleid võib kasutada eraldi. Õpetajana saate valida mooduli(d), mis sobib (sobivad) kõige 
paremini teie õpilastele ja nende õppekavaga. 

Õpetaja käsiraamatu lõpus on loetelu täiendavatest õppematerjalidest, kus kasutatakse sarnast aktiivset 
lähenemisviisi. 

Rajaneb hariduspõhimõtetel 
„Europe@school“ on välja töötatud mitme kindla hariduspõhimõtte alusel. Tulemuseks on 
loominguline ja usaldusväärne õppematerjal, millel on tõeline mõju.

- Sihtrühmale kohandatud. „Europe@school“ on välja töötatud 14–18-aastastele õpilastele 
kõikjal Euroopa Liidus. Kuna see on suur sihtrühm, otsustati kasutada modulaarset 
lähenemisviisi: õpetaja valib ülesanded, mis vastavad kõige paremini tema õpilaste vajadustele.

- Kasutusvalmis. Materjali saab klassis kohe kasutada ja see on kasutajasõbralik. 

- Õppematerjali väljatöötamisse on kaasatud õpetajad ja sidusrühmad. Materjali on testinud ja 
kasutanud Euroopa Parlamendi partnerkooli programmi kuuluvad koolid.

- Ajakohane. „Europe@school“ kasutab tänapäevast meediat ja on ajakohane. 

- Erapooletu. Teave on esitatud erapooletul viisil. Õpilased saavad ise arvamuse kujundada. 

- Loominguline ja motiveeriv. „Europe@school“ kasutab aktiivset ja tänapäevast metoodikat, 
mis motiveerib õpetajaid ja õpilasi käsitlema klassis ja koolis Euroopa teemat. 
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„Europe@school“ hõlmab selget pedagoogilist lähenemisviisi ja kasvumudelit koolis Euroopa teema 
õpetamiseks ning vastab ELi Pariisi deklaratsioonile (2015), milles kutsutakse üles tugevdama hariduse 
rolli kodanikuaktiivsuse ja ELi ühiste väärtuste edendamisel: „Hariduse peamine eesmärk ei ole mitte ainult 
arendada teadmisi, oskusi, pädevusi ja hoiakuid ning sisendada põhiväärtusi, vaid samuti aidata noortel 
saada aktiivseteks, vastutustundlikeks ja avatud ühiskonnaliikmeteks.“

EUROPE@SCHOOL MOODULID
1. Euroopa Liidu veebiviktoriin
 -  Õpetaja juhend
 - Veebiviktoriin

2. ELi liikmesriigid
 -  Õpetaja juhend
 - Õppemäng
 -  Esitlus  

3. ELi ajalugu ja faktid
 -  Õpetaja juhend
 - Õppemäng
 -  Esitlus  
 -  Prinditav Euroopa integratsiooniprotsessi ajakava (2):
  - 6 liikmesriigist saab 27
  - Söe- ja teraseühendusest ühise euroni ja edasi

4. EL meie igapäevaelus
 -  Õpetaja juhend
 - Õppemäng
 -  Esitlus  

5. ELi väärtused 
 -  Õpetaja juhend
 - Õppemäng
 - Väitlusharjutus väidetega

6. Euroopa Parlamendi rollimäng  
 -  Õpetaja juhend
 - Rollimäng, kus saab valida viie teema vahel
 -  Esitlus harjutuse hindamise kohta

7. Meediapädevus 
(Selle mooduli töötas välja Euroopa Parlament, mitte teiste moodulite autor.)
 -  Õppemäng
 -  Esitlus 

8. Õpetaja käsiraamat (käesolev dokument)

4  /  EUROPE@SCHOOL



TÄIENDAVAD ÕPPEMATERJALID
1. EUROOPA LIIT ÜLDISELT

• EL slaidides: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_et  

•  Veebimäng ELi kohta meie igapäevaelus: www.the12differences.eu 

•  Euroopa Parlamendi üldine veebiviktoriin ELi ja parlamendi kohta (15 minutit): www.
euroopa-valimised.eu/viktoriin 

•  Brožüür „EL ja mina“: op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-
b81b-01aa75ed71a1

•  Veebiviktoriin „EL ja mina“: europa.eu/learning-corner/quiz_et 

2. ELI VÄÄRTUSED
• Euroopa Parlamendi veebiviktoriin inimõiguste kohta (10–15 minutit): www.europarl.europa.

eu/news/et/headlines/society/20191205STO68454/viktoriin-kui-palju-sa-tead-eli-inimoiguste-
kohta

3. KUST LEIDA MUID ÕPPEMATERJALE
• Euroopa Ajaloo Maja: historia-europa.ep.eu/et/haridustootajad-ja-opetajad 

• Õpinurk: europa.eu/learning-corner/home_et
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