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Euroopa Keskpank (EKP) teeb pidevalt jõupingutusi uute 
õppevõimaluste pakkumiseks. Nüüdseks on välja töötatud 
„Eurokooli” pakett, mille raames tehakse avalikkusele kättesaadavaks 
mitmed hõlpsalt kasutatavad õppematerjalid. Mängud, interaktiivsed 
rakendused, väljaanded ja euroteemaline näitus on mõeldud 
kasutamiseks laiale üldsusele ning nende koostamisel lähtuti 
eeldusest, et teadmisi hangitakse ja neid saab edastada mitmesugusel 
viisil. Pakett koosneb järgmistest moodulitest:

Ehkki „Eurokool” on mõeldud laiale üldsusele, aitasid õppevahendite 
koostamisele suuresti kaasa kooliõpilased. Näiteks lastetrükises kirja 
pandud põnevuslooks pakkusid oma ideid Maini-äärses Frankfurdis 
asuva Euroopa Kooli õpilased. Üheteistkümnesse keelde tõlgitud 
versioonid saadeti tutvumiseks Euroopa Kooli ning Hispaania, Kreeka, 
Portugali, Slovakkia ja Soome koolidesse. Ka arvutimänge katsetasid 
10- kuni 12-aastased eri rahvustest noored ning neilt saadud 

tagasiside alusel tehti vajalikke kohandusi. 
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„Eurokool” aitab nii lastel kui ka täiskasvanutel mõista paremini 
pangatähtede ja müntide maailma, pakkudes aktiivseid osalusvõimalusi. 
Täiskasvanud saavad ühtlasi olla lastele õppimisel abiks, kasutades 
samal ajal ka ise võimalust omandada uusi teadmisi, mängides 
arvutimänge, külastades euro pangatähtede ja müntide näitust või 
tehes tutvust pangatähtede turvaelementidega. 

EKP loodab, et käesolevas pressitutvustuses esitatud ülevaade 
pakub huvi ja tutvumisrõõmu ning kutsub lugejaid avastusretkele 
euro pangatähtede ja müntide maailma.

Lisateavet saab käesolevas pressitutvustuses toodud üksikasjalikest 
kirjeldustest ning aadressilt www.ecb.europa.eu. Valdav osa „Euro-
kooli” õppematerjale on kättesaadavad rohkem kui kahekümnes 
Euroopa Liidu keeles. 

„Eurokooli ” avamine
„Eurokooli” pakett kuulutatakse avatuks 19. juunil 2009 kell 14.00 
Maini-äärses Frankfurdis asuvas Euroopa Keskpangas. Eelkatsetes 
parimaid tulemusi saavutanud õpilased kuuest Frankfurdi koolist 
võistlevad „Eurojooksu” arvutimängus, et selgitada välja kolm 
parimat, kellel õnnestub koguda takistustega täidetud teel kõige 
rohkem eurosid ning vastata õigesti küsimustele euro pangatähtede 
ja nende turvaelementide kohta. Võitjatele annab auhinnad üle EKP 
president Jean-Claude Trichet.

Sündmust kajastavad pildid avaldatakse EKP veebilehel (www.euro.
ecb.eu).

„Eurojooksu” võistlus reaalajas – võitjad kuulutatakse välja kord kvartalis
Edaspidi kavatsetakse korraldada iga kolme kuu järel „Eurojooksu” 
võistlus reaalajas, mis on kättesaadav aadressil http://www.ecb.
europa.eu/euro/play/run/html/index.et.html. Osalema oodatakse 
10- kuni 16- aastaseid ELi riikide noori, kes saavad isekeskis välja 
selgitada parimad eurotundjad ja -jooksjad. Esimene võistlus algab 
15. juulil 2009; võitjad tehakse teatavaks euro pangatähtede  
ja müntide näituse avamisel 19. novembril 2009 Berliini 
kommunikatsioonimuuseumis ning kolm enim punkte saanud 
mängijat saavad tasuks auhinna. 
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1.
Arvuti
mängud  

Euro pangatähti ja münte käsitleva teabe elavdamiseks pakuvad 
kolm arvutimängu võimalust teha müntide ja pangatähtedega 
tutvust kitsamate teemade kaupa. Mängud lähtuvad eri aspektidest 
ja neid saab mängida eri tasemetel. Nende kaudu pakutakse 
kergesti mõistetavat ülevaadet laia tähtsusega teemadest ning 
äratatakse huvi euro pangatähtede ja müntide maailma vastu.



1.1 „Eurojooks”

„Eurojooks” on kiiret tegutsemist nõudev mäng vanuselt ja hingelt 
noortele. Arvutiklahvide abil hüpates ja joostes peab mängija 
koguma nii palju euro pangatähti ja münte kui võimalik. EKP 
noorimal esindajal Aleksil tuleb hüpata üle euro pangatähtedel 
kujutatud sildade, ületada takistusi ja vältida vette kukkumist ning 
lisaks vastata ka euro pangatähti ja münte puudutavatele 
küsimustele ja selgitada välja pangatähtede võltsija. Mängul on 
seitse taset, iga tase on seotud euro pangatähtede ühe 
nimiväärtusega. Mängu käigus saavad mängijad üksikasjalikku teavet 
pangatähtede turvaelementide kohta. Selgelt tuuakse esile euro 
pangatähtede graafiline kujundus ning rõhutatakse, et alati tuleks 
kontrollida mitut turvaelementi. 

 Sihtrühm: tempokas ja meelelahutuslik „Eurojooks” on mõeldud 
igas vanuses mängijatele. Teemade ja tegelaste kujundamisel ja 
mängu katsetamisel olid abiks 10- kuni 16-aastased noored.

Mäng on kättesaadav EKP veebilehel:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.et.html



1.2 „Eurojooksu” võistlus rEaalajas
Võitjad kuulutatakse välja kord kvartalis

Edaspidi kavatsetakse korraldada iga kolme kuu järel „Eurojooksu” 
võistlus reaalajas, mis on kättesaadav aadressil http://www.ecb.
europa.eu/euro/play/run/html/index.et.html. Osalema oodatakse 
10- kuni 16- aastaseid ELi riikide noori, kes saavad isekeskis välja 
selgitada parimad eurotundjad ja -jooksjad. Esimene võistlus algab 
15. juulil 2009; võitjad tehakse teatavaks euro pangatähtede ja 
müntide näituse avamisel 19. novembril 2009 Berliini 
kommunikatsioonimuuseumis ning kolm enim punkte saanud 
mängijat saavad tasuks auhinna.



1.3 „lEia turvaElEmEndid!”

Aita Annal kokku panna puruks rebenenud euro pangatäht ja õpi 
kontrollima pangatähe turvaelemente! Mäng kulgeb rahulikumas 
tempos kui „Eurojooks” ning pakub lisaks üksikasjalikule teabele 
euro pangatähtede kohta ka otsimis- ja leidmisrõõmu. Video-
klippide kaudu, mis näitavad, kui lihtsalt saab euro pangatähtede 
turvaelemente kontrollida, antakse mängulisel viisil edasi suur hulk 
teavet.

 Sihtrühm: mäng on mõeldud kõigile vanuserühmadele, kuid 
eelkõige on silmas peetud 10- kuni 16-aastaste noorte huvisid.

Mäng on kättesaadav EKP veebilehel:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/find_features/html/index.et.html 



1.4 „kus on mündi kodu?”

Kas teadsite, et euroala riikide euromüntide rahvuslikel külgedel 
on kokku 66 erinevat kujundust? Kui lisada Monaco, San Marino ja 
Vatikani Linnriik, saab neid kokku 85! Mängija peab leidma 
euromündi rahvusliku külje järgi üles selle välja andnud riigi 
Euroopa kaardil. Tegemist on kõigile euromüntide huvilistele 
mõeldud lihtsa ja visuaalselt atraktiivse mänguga, mis aitab ühtlasi 
parandada teadmisi Euroopa geograafiast.

 Sihtrühm: mäng on mõeldud kõigile vanuserühmadele. 
Nooremad lapsed suudavad mängu läbida vanema mängija abiga.

Mäng on kättesaadav EKP veebilehel:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/where_from/html/index.et.html 



2.
Interaktiivsed 
rakendused     

Rakendused pakuvad põnevaid ja interaktiivseid võimalusi tutvuda 
lähemalt euro pangatähtede ja müntide ning nende turvaelementidega. 
Ehkki nii „Euro pangatähed ja mündid” kui ka „Euro pangatähtede 
turvaelemendid” on mõeldud tutvumiseks kõigile, pakub esimene 
tõenäoliselt suurimat huvi õpetajatele ja kollektsionääridele ning teine 
sularahakäitlejatele ja pangatöötajatele, aga samuti õpetajatele.



2.1 „Euro pangatähEd ja mündid”

„Euro pangatähed ja mündid” on interaktiivne esitlus, mis  
võimaldab euro pangatähti ja münte üksikasjalikumalt vaadelda. 
Tegemist on väärtusliku tutvumismaterjaliga kõigile ühisrahast 
huvitatutele. Ühtlasi pakub rakendus head võimalust võrrelda eri 
riikide euromüntide kujundust.

 Sihtrühm: esitlus on mõeldud laiale üldsusele, kuid pakub eel-
kõige huvi õpetajatele, kollektsionääridele ja sularahakäitlejatele.

Esitlus on kättesaadav EKP veebilehel:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/eurocoins.et.html



2.2 „Euro pangatähtEdE turvaElEmEndid”

Kui päris pangatähti parajasti käepärast ei ole, saab nendega 
tutvuda euro pangatähtede turvaelementide interaktiivse esitluse 
kaudu. Lihtsalt käsitsetavas rakenduses tutvustatakse euro 
pangatähtede turvaelemente ning õpetatakse, kuidas neid hõlpsalt 
kontrollida. Kasutajal on võimalik näha kõiki euro pangatähtede 
turvaelemente, isegi neid, mida tavaline inimene ei märka – näiteks 
mikrokirja või helendust ultraviolettvalguses. Erilist tähelepanu 
pööratakse turvaelementidele, mida igaüks saab ise kontrollida: 
pangatähe paber, reljeeftrükk, vesimärk, turvaniit, katkendlik 
number, hologrammid, kuldne riba ja muutuva värviga nimiväärtus. 
Soovijad saavad pangatähtede esitlust vaadata ka videoklipina.

 Sihtrühm: esitlus on mõeldud laiale üldsusele, kuid pakub 
eelkõige huvi sularahakäitlejatele.

Esitlus on kättesaadav EKP veebilehel:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/security_features.et.html



3.
Väljaanded

EKP on koostanud laia valiku väljaandeid euro pangatähtede ja 
müntide ning nende turvaelementide tutvustamiseks. Osaliselt on 
materjalide koostamisele kaasa aidanud ka kooliõpilased.



3.1 trükis lastElE

Lastele mõeldud trükise eesmärk on aidata neil paremini tundma 
õppida euro pangatähti ja nende turvaelemente. Teose vormi 
valikul kasutati tänapäevaseid õpetamismeetodeid. Otsus tehti 
põnevusloo kasuks, mis peaks noori lugejaid kaasa haarama ning 
mille käigus peategelastest lapsed Anna ja Aleks aitavad lahendada 
mõistatuse. Ühtlasi tutvustavad nad Euroopa kooliõpilastele euro 
pangatähti ja münte ning nende turvaelemente. 2005. aastal said 
lapsed Anna ja Aleksi vahendusel lähemalt tuttavaks hinnastabiilsuse 
mõistega. Loo dialoogid kirjutati Maini-äärses Frankfurdis asuva 
Euroopa Kooli õpilaste abiga ning hiljem saadeti üheteistkümnesse 
keelde tõlgitud versioonid tutvumiseks Euroopa Kooli ning 
Hispaania, Kreeka, Portugali, Slovakkia ja Soome koolidesse.  

Käesolev trükis ning muud pangatähti ja münte käsitlevad EKP 
väljaanded on kättesaadavad aadressil:
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.et.html

BCE ECB...BCE ECB...

Vesimärk

Watermark

Ūdenszīme

Vandens ženklas

������� ����

Pangatähe paber

Feel of the paper

Papīra pārbaude
ar tausti

Popierius

������ ��������

Turvaniit

Security thread

Pretviltošanas
josla

Apsauginis siūlelis

�������� ����

Hologramm

Hologram

Hologramma

Holograma

����������

Muutuva värviga nimiväärtus

Colour-changing number

Krāsu maiņas
efekts

������ �������� ����

Spalvą keičiantis
skaičius







Li
et
uv
ių
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Katsu RELJEEFTRÜKKI ja kalluta HOLOGRAMMI
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VESIMÄRK ja TURVANIIT: vaata pangatähte vastu valgust

ET

3.2 Euro pangatähtE tutvustav kaart

Euro pangatähte tutvustav kaart on suunatud laiale üldsusele ning 
selle loomisel rakendati 1970. aastatel tuntust kogunud tehnoloogiat. 
Selle ajaga võrreldes on tehnika kiiresti arenenud ning hologrammid 
muutunud palju mõjusamaks. Kaarti kallutades on näha 20- ja  
50- eurose pangatähe turvaelemendid. Esimest korda võeti kaardid 
seoses eurole üleminekuga kasutusele Maltal ja Küprosel ning hiljem 
ka Slovakkias.

Kaarte saab taotleda oma riigi keskpangast või e-posti aadressilt 
info@ecb.europa.eu.



4.
Euro  

pangatähtede  
ja müntide 

näitus



4.1 Euro pangatähtEdE ja müntidE näitus

Euro pangatähtede ja müntide näitus pakub külastajale 
interaktiivseid võimalusi tutvuda euroga. Rändnäituse põhieesmärk 
on tõsta Euroopa avalikkuse teadlikkust euro pangatähtedest ja 
müntidest ning nende turvaelementidest, pakkudes põnevaid 
võimalusi nende tundmaõppimiseks. Näitus koosneb seitsmest 
kakskeelsest moodulist: pangatähed (mooduli esimeses osas 
tutvustatakse euro pangatähti üldiselt ning teises pakutakse teavet 
nende tootmise ja ringluse kohta), mündid, turvaelemendid, 
lastenurk, ning raha ajalugu (raha ajaloo mõlemad moodulid 
tutvustavad raha mõiste kujunemise põnevat ajalugu).

Selleks, et muuta 45 minuti pikkune teekond läbi euro pangatähtede 
ja müntide maailma meeldejäävaks elamuseks, on rakendatud arvukalt 
uuenduslikke võimalusi. Külastaja saab mängida interaktiivseid 
arvutimänge ja uurida suurendusklaasi all turvaelemente, et euro 
pangatähti ja münte paremini tundma õppida.

30. juunini on näituse asukohaks Roomas asuva Itaalia keskpanga 
ajaloolise tähtsusega hoone Villa Hüffer. Seejärel liigub näitus edasi 
Berliini kommunikatsioonimuuseumisse ning on huvilistele avatud 
20. novembrist 2009 kuni 17. jaanuarini 2010. Edaspidi saab näitust 
külastada Prantsusmaal, Luksemburgis, Poolas, Kreekas, Rumeenias 
ja Bulgaarias.

Täpsem teave on kättesaadav EKP veebilehel:
http://www.ecb.int/euro/html/exhibition.et.html



Täiendavat  
teavet  

jagavad...

...EKP pressi- ja infoosakonna pressiesindaja Eszter Miltényi   
(tel: +49 69 1344 8034; e-post: Eszter.Miltenyi@ecb.europa.eu) 
ja  
projektijuht Olivier Radelet 
(tel: +49 69 1344 6532; e-post: Olivier.Radelet@ecb.europa.eu). 

Euroopa Keskpank
Euroopa Keskpank (EKP) on Euroopa ühisraha euro keskpank. EKP 
põhiülesanne on säilitada euro ostujõud ning seeläbi hinnastabiilsus 
euroalal. Euroalasse kuulub 16 Euroopa Liidu (EL) liikmesriiki, kes on 
alates 1999. aastast kasutusele võtnud euro.

Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) kuuluvad EKP ja kõik ELi 
liikmesriikide keskpangad (asutamislepingu artikkel 107.1) olenemata 
sellest, kas nad on euro kasutusele võtnud või mitte. 

Eurosüsteemi moodustavad EKP ja euro kasutusele võtnud liikmesriikide 
keskpangad. Eurosüsteem ja EKPS eksisteerivad samaaegselt seni, kuni on 
ELi liikmesriike, kes ei kuulu euroalasse.


