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Keeleteemaline digimäng 
6.–26. september 

Euroopa Komisjoni Eesti esindus kutsub kõiki keele- ja kultuurihuvilisi mängima taas Minu Euroopa 
digimängu, mis on pühendatud Euroopa keeltele. Pane oma teadmised proovile üksi või koos 
klassiga! Mängu saab mängida 6. septembrist kuni 26. septembrini. Kõigi vähemalt 14 küsimusele 
õigesti vastanud üksikmängijate vahel loositakse välja tahvelarvuti, klasside vahel loositakse välja 
500-eurone kinkekaart klassiekskursiooni korraldamiseks. Väiksemaid preemiaid ja meeneid 
jagavad lastele Euroopa Komisjoni Eesti esindus ning Eestis tegutsevad välisriikide saatkonnad ja 
kultuuriesindused. Auhinnad loositakse välja ühe nädala jooksul pärast mängu lõppu. 

 

Keeltekohvik 
24. september 
 
Tänavune keeltepäevale pühendatud keeltekohvik avab uksed rahvustoitude- ja kultuuri festivalil 
KAMAlammas 24. septembril kell 15.00 Rakvere Kultuurikeskuses (F. R. Kreutzwaldi tn 2), kus 15-
minutilistes tasuta lühitundides on võimalik tutvuda 20 keelega: eesti, gruusia, hiina, hispaania, iiri, 
itaalia, kreeka, leedu, läti, norra, poola, prantsuse, rootsi, saksa, soome, taani, tšehhi, türgi, ungari, 
vene keel. 
Kõigis keeltes toimub kaheksa lühitundi kas inglise või eesti keele baasil. Registreeruda pole vaja. 
Nende vahel, kes osalevad vähemalt kolme eri keele tunnis, loositakse välja hulgaliselt auhindu. 
Keeltekohviku ajal saab Rakvere Kultuurikeskuses tutvuda ka väikse raamatunäitusega – seekord 
saab vaadata ja lehitseda raamatut „Väike prints“ erinevates keeltes. 
 

Raadiomäng  

24.–25. september 
 
24. ja 25. septembril on kõik oodatud osalema Vikerraadio kodulehel keelte äraarvamise mängus. 
Selleks kuulake Tallinna Euroopa Kooli laste esituses lõiku tuntud lasteraamatust „Väike prints“ 14 
keeles ning arvake ära, milliste keeltega on tegu! Mäng algab 24. septembri hommikul kell 
7.00, vastuseid saab saata 25. septembri kella 19.00-ni. Mängust tehakse kokkuvõte ja auhinnad 
loositakse välja 26. septembri „Vikerhommikus“. Mängida saab nii individuaalselt kui ka klassiga. 
Peaauhinnaks on Euroopa Komisjoni Eesti esindus pannud välja tahvelarvuti, mis loositakse välja 
nende mängijate vahel, kes kõik keeled õigesti ära arvasid. Klassiga mängijate vahel loosime välja 
500-eurose kinkekaardi klassiekskursiooni korraldamiseks. Lisaks on loosirattas väiksemaid 
auhindu. Kõiki ELi ametlikke keeli saab näha ja kuulata ELi veebilehel. 
Euroopa keeltepäevale on pühendatud ka 26. septembri Vikerraadio „Keelesaade“, kus Euroopa 
keeltest, mitmekeelsusest ja keeleõppest räägib saatejuht Piret Kriivaniga Euroopa Komisjoni Eesti 
esinduse keelenõunik Elis Paemurd.  
 
 

https://minueuroopa.ee/
https://minueuroopa.ee/
https://kultuuriaken.visitrakvere.com/et/syndmus/rahvustoitude-ja-kultuur-festival-kamalammas-2021?event=260797
https://vikerraadio.err.ee/
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/administration_en


Tõlkevõistlus JUVENES TRANSLATORES 
 
Alates 2. septembrist saavad koolid taas registreeruda võistlusele Juvenes Translatores, mis on 
Euroopa Komisjoni iga-aastane tõlkevõistlus 17-aastastele kooliõpilastele. Võistlus toimub veebis, 
mis annab noortele veelgi paremini aimu, kuidas tõlkija töö tänapäeval tegelikult käib. 2021. aasta 
võistlus toimub 25. novembril ning sellel saavad osaleda 2004. aastal sündinud õpilased. Kui olud 
seda lubavad, kutsutakse võitjad (üks igast liikmesriigist) 2022. aasta kevadel Brüsselis toimuvale 
auhinnatseremooniale. Täpsemad juhised võistluse kodulehel. Registreeruda saab kuni 20. 
oktoobrini. 
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