
 

   

SEMINAR POLIITIKA ÕPETAMISEST KOOLIEALISTELE  

“KUIDAS KÄSITLEDA EUROOPA LIITU ÕPPETÖÖS, KUI EESTI ON OLNUD LIIKMESRIIK JUBA 15 
AASTAT EHK EUROOPA LIIT ON MEIE SISEASI?”  

 

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi Euroopa õpingute magistriprogramm ja 
Euroopa Parlamendi Büroo Eestis korraldavad tasuta seminari õpetajatele ja kõigile 
noortevõimestajatele. Räägime poliitika ja Euroopa Liidu õpetamisest ajal, mil Eesti on olnud Euroopa 
Liidu liige juba 15 aastat, Euroopa Liit on osa meie igapäevaelust, mõjutab meie elu väga palju ja 
seejuures muutub pidevalt.    

 

Seminar toimub reedel, 8. märtsil 2019  kell 10–16 Tartu Ülikooli Skytte Instituudi (Lossi 36, 
Toomemägi, Tartu) Rein Taagepera auditooriumis.  

 

Koolihariduse ülesanne on aidata õpilastel saada iseseisvateks, toimetulevateks ja hoolivateks 
kodanikeks. Kõik Eesti kodanikud on automaatselt ka Euroopa Liidu kodanikud.  Euroopa Liit on ka 
meie kodu. Kuivõrd aga teadvustame või teame, kuidas Euroopa Liidu liikmelisus kodanikku, 
kohalikku omavalitsust või riiki tervikuna mõjutab? 

Eestist sai Euroopa Liidu liige juba 15 aastat tagasi. Siis ei olnud veel sotsiaalmeediat, meie riik oli 
noor ja suhteliselt vaene, inimesed reisisid vähe, välismaal õppimine ja töötamine oli pigem 
ebatavaline ning rahvusvahelistes projektides osalemine näis alles uue ja põneva võimalusena.  

Võrreldes liitumise ajaga on Eesti, Euroopa Liit ja terve maailm aga muutunud väga palju. Euroopa Liit 
ei ole meie jaoks enam ainult kaugete ja bürokraatlikena näivad institutsioonid või teised 
liikmesriigid. Euroopa Liit on ka osa sellest kultuurilisest, poliitilisest, õiguslikust ja sotsiaalsest 
keskkonnast, milles elame. 

Võimaluste ja informatsioonirohkus võimaldavad inimestel tänapäeval vabalt suhelda ja ise oma elu 
planeerida. Euroopa Liit rahastab paljusid programme, milledega pakutavaid võimalusi on püütud 
kättesaadavaks teha võimalikult paljudele inimestele. Peame aga tõdema, et ikka veel teatakse 
nendest võimalustest liiga vähe.  

Miks tundub Euroopa Liit meile endiselt uue, kauge, arusaamatu ja justkui meist sõltumata  oma elu 
elava moodustisena? 

Eesti on osa Euroopa Liidust, kuid Euroopa Liit on ka osa meist. Euroopa Liit puudutab kõiki Eesti 
eluvaldkondi alates riigi majandus- ja rahanduspoliitikast kuni kodukoha teede hooldamise ja koolide 
remontimiseni,  vanavanemate toimetulekust kuni noorte töö- ja õppimisvõimalusteni. Euroopa Liidu 
tegemistes osaleme kõik, olenemata vanusest või ametist.  

Kutsume seminarist osa võtma kõiki õpetajaid ja noortega töötajaid, kes peavad oluliseks noorte 
teadlikkuse tõstmist meie ühiskonnast ja noorte hõlpsamini hakkama saamist üha kiiremini muutuvas 
maailmas.  



 

   

 

Tule kindlasti, kui Sind huvitab: 
 Missuguseid võimalusi leidub õpetajatele ja õpilastele  Euroopa Liidu teemadest aru saamise 

hõlbustamiseks? 
 Kuidas õpetada poliitikat üldisemalt või konkreetseid poliitilisi teemasid kiiresti muutuvas 

maailmas?  
 Kuidas käsitleda poliitikat ja arvamuste mitmekesisust meie kommenteerimisühiskonnas?  
 Mis on muutunud ja kuhu oleme jõudnud 15 Euroopa Liidus oldud aastaga? 
 Eesti ja Euroopa 2019. Valimiste aasta.  

 

PROGRAMM 

9.30 – Registreerumine ja tervituskohv ampsuga 

10.00 – 10.15 – Tervitus ja sissejuhatus 

10.15 – 11.45 – Eestis 15 aastat Euroopa Liidus  - Mis on juhtunud ja kuhu me oleme jõudnud? 

 Eiki Berg, Tartu Ülikooli Skytte Instituut, rahvusvaheliste suhete teooria professor  
 Kadri Salamäe, Euroopa Parlamendi Eesti Büroo avalike suhete juht 

11.45 – 13.00 – Kuidas Euroopa Liitu õpetada? 

 Alar Kilp – Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituut,  võrdleva poliitika lektor 
 Aare Ristikivi – Hugo Treffneri Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 
 Dmitri Rõbakov – ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Euroopa Kodaniku auhind 2018 

13.00 – 14.00 Lõuna 

14.00 – 15.00 – Euroopa Liit ja kuidas teda õpetada kodaniku, õpetaja ja õpilase vaatenurgast 

 Eva Lepik – TÜ Semiootika Instituudi raamatukogu töötaja, Euroopa õpingute magistrant 
 Katrin Kirsipuu – Konsultant, Euroopa õpingute magistrant 
 Aire Havakats – Kohila valla kultuurinõunik, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Euroopa 

õpingute magistrant 
 Martin Reissar – Siseministeeriumi nõunik, Euroopa õpingute magistrant 

15.00 – 15.45 – Võimalused ja õppematerjalid koolidele, õpetajatele, õpilastele 

 Jana Takel - Euroopa Parlamendi Eesti Büroo 
 Tiina Toming – Tallinna Kõrgama Tehnikakõrgkooli Erasmus konsultant  

15.45 – 16.00 – Kokkuvõtted ja lõpetamine  

Päeva modereerib Tartu Ülikooli Skytte instituudi õppejõud Epp Adler  

* Korraldaja jäta õiguse teha programmis muudatusi.  

 



 

   

Praktiline info  

Osalejatele pakutakse tervituskohvi ja sooja lõunasööki. 

Kõigile väljaspoolt Tartut tulevatele osalejatele hüvitatakse soovi korral seminarile tulemise 
transpordikulud. 

 

Registreeru siin:  

https://skytte.ut.ee/et/uudised/seminar-euroopa-liidu-opetamisest-kooliealistele  

 

Osalemine on TASUTA.  

 

Lisainfo:  

Epp Adler  

Euroopa õpingute magistriprogrammi arenguseminari juht  

TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituut  

epp.adler@ut.ee  

 


