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Õpetaja juhend 
Lugupeetud õpetaja, noorteorganisatsiooni koordinaator ja/või lapsevanem! 
 
Meil on hea meel, et olete huvitatud meie loovkampaaniast. Loodame, et käesolev materjal aitab Teil oma teismeliste 
laste või õpilastega tegevust ellu viia ja jätkata jõupingutusi noorte kaasamisel jätkusuutlikkuse teemadel.  
 
Kampaania jõuab Teieni tänu Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
kaasrahastamisele. Loodame selle ettevõtmise kaudu luua sidemeid Põhjamaade ja Balti riikide 
noorteorganisatsioonidega ning algatada jätkuvat arutelu teemal, kuidas EIT Urban Mobility tegevusega saab noori 
paremini kaasata linna rohelisemaks muutmisel. Loodame, et pärast konkursil osalemist jätkate oma noorte toetamist, 
et nad saaksid areneda aktiivseteks kodanikeks, kes soovivad olla kuuldud ja kaasatud.  
 
Meil oleks väga hea meel saada teie tagasisidet ja kuulda teie ideid (palun kasutage seda vormi SIIN) ning julgustame 
teid sarnaseid tegevusi ka pärast konkursil osalemist ette võtma (ja isegi kordama). 
 
Olenevalt Teie ressurssidest ja olemasolevast ajast võib see tegevus aidata teil saavutdata järgnevad tulemused:  
 

• Suurem teadlikkus erinevat tüüpi kodanikest ja nende igapäevastest vajadustest (arutelud selle üle, mida eri 

vanuses ja erinevate vajadustega inimesed vajavad linna disaini seisukohast). 

• Suurem teadlikkus praegustest liikuvus- ja transporditehnoloogiatest ning tulevastest võimalustest.  

• Suurem teadlikkus linnade haljastuse võimalustest ja linnade bioloogilise mitmekesisuse suurendamise viisidest.  

• Parem oskus ja kindlus rääkida avalikult - kui nende tööde esitlemine kuulub õppeülesande hulka.  

 
Kui noortel on raskusi tegevuse käimasaamisega või nad jäävad projekteerimisprotsessis hätta, võivad need 
aruteluküsimused olla protsessi jaoks kasulikud:  
  

• Millised elemendid on teie arvates olulised, et linnad muutuksid "elamisväärsemaks"?  

• Kellele teie tänava ümberkujundamise valikud kasulikud on ja miks?  

• Kas oli loomisprotsessi käigus midagi, mida otsustasite mitte kaasata, ja miks?  

• Kas teie kujundus suurendab või vähendab ligipääsetavust järgmiste isikute jaoks ja miks on see oluline: 

o ligipääsetavus eakatele kodanikele,  

o õhu kvaliteet,  

o müratase,  

o kohalik bioloogiline mitmekesisus.  

 
Suur tänu, et liitusite meie kampaaniaga. Soovime teile edu teie algatuste elluviimisel!  
 

Praktilised lingid  
 
Kampaania kodulehekülg (inglese keeles): SIIN.  

https://eiturbanmobility.typeform.com/to/sSIWRCIi
https://engage.eiturbanmobility.eu/processes/transformyourstreet
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Noorte kampaanialeht koos kollaaži loomise juhendiga: SIIN. 
 
Esitamise vorm (inglese keeles): SIIN, tähtaeg: 17. veebruar 2023.  
 
 

EIT Urban Mobility 
 
EIT Urban Mobility on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) algatus, mis on Euroopa Liidu asutus ja 
Euroopa suurim transpordiinnovatsiooni võrgustik linnades. Meie ülesanne on kiirendada muutusi säästva linnalise 
liikuvuse mudeli ja elamisväärse linnaruumi suunas. Me ühendame avaliku ja erasektori osalejaid ning pakume neile 
juurdepääsu turgudele, talentidele, rahastamisele ja teadmistele.   

 

https://eiturbanmobility.typeform.com/to/mcDCqcBD

