
Tööleht “Kuidas saan mina kujundada tuleviku Eestit ja Euroopa
Liitu?”

Tänases e-külalistunnis räägib Eesti Välisministeeriumi diplomaat Mikael Laidre Euroopa Liidust ja
meie kõigi rollist Euroopa Liidu kujundamisel. Tänases e-külalistunnis saad teada, kuidas Euroopa
Liit tekkis ja milline võiks välja näha tema tulevik ning kuidas Sina saad Euroopa Liidu tuleviku
kujundamisel rolli mängida.

Kasuta töölehte nii:
● enne otseülekannet vasta küsimusele
● otseülekande ajal küsi küsimusi
● peale otseülekannet aruta teemat oma klassikaaslasega ja lahenda ülesanne

ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST MÕTLE

Enne otseülekannet mõtle, kas tead juba praegu mõnda moodust, kuidas Sina saaksid kaasa rääkida
Euroopa Liidu otsustes? Pane need moodused siia kirja.

OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI

Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube otseülekande ajal
külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse või palu õpetajal oma küsimus vestlusesse
lisada nii:

Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks?

Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal otseülekannet
vaatavad. Mida varem jõuad küsimused saata, seda suurema tõenäosusega jõuame vastata. Juhul
kui vaatad otseülekannet klassis, palu õpetajal oma küsimus edastada.

OTSEÜLEKANDE JÄREL VALI OLULISED TEEMAD

Otseülekande järel uuri veebilehte: https://futureu.europa.eu/ ja ava selle eestikeelne versioon.
Vali seal toodud teemavaldkondadest kolm olulisemat (võib ka võtta „muu“) ja kirjuta iga valitud
teema juurde, miks see teema on Sinu arvates on Euroopa tuleviku jaoks oluline või vajalik ja mida
peaks selle teema juures veel arutama.

Teemavaldkond Miks see teema on Sinu meelest oluline?
Mida peaks veel arutama selle teemaga

seoses?



Leia endale klassist kaaslane ja võrrelge klassis koos, milliseid valdkondi te kõige rohkem esile tõite.
Arutage omavahel, miks just selliseid teemasid välja tõite. Nüüd jagage kogu klassiga, mis teemasid
välja tõite ning leidke kogu klassi peale kolm kõige rohkem mainitud teemat ning lisage need
veebilehele https://www.menti.com/vfkfr9y5qh, kasutades koodi 3748 2358. Teiste klasside
lisatud teemasid näete siit:
https://www.mentimeter.com/s/1d4803583511b37e3c840fe7dc204ba6/348033e591eb
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