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ÕPPEMATERJALI TUTVUSTUS
Õppematerjal on koostatud 12.klassi õpilastele ja on rakendatav erineva eelteadmiste tasemega
klassides, kuna põhineb õpilaste iseseisval tööl ja oskusel infot koguda. Arendab meeskonnatöö oskust.
Õppematerjali koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast.
Käsitlemist leiavad järgmised teemad:
 raha ja sissetulekud
 vajadused ja võimalused erinevatel eluetappidel
 rahaliste eesmärkide seadmine ja pere-eelarve planeerimine
 laen
 säästud, investeeringud
 pension
Vajalikud on interneti kasutamise algteadmised. Arvutiklassi olemasolu pole vajalik. Tööjuhised sobivad
kokkuvõtvaks rühmatööks ühiskonnaõpetuse teise kursuse lõpus. Saab kasutada materjale ja teadmisi
majandus-, perekonna- ja karjääriõpetusest.
Sobib nii auditoorse kui ka mitteauditoorse õppe läbiviimiseks, eriti kui nõutud tundide arv ei tule täis ja
üldistavate teemade jaoks ei jää aega. Kõigi ülesannete täitmiseks kulub 5 õppetundi, lühendatud kujul
2-3 õppetundi. Lisandub iseseisev kodune töö. Võimalik on rühmade juhendamine interneti teel. Kui
auditoorseid tunde pole võimalik pidada, on võimalik vastused /kokkuvõtted esitada elektrooniliselt.
Ülejäänud rühmad võivad olla hindajad.
Õppematerjal pakub õpetajale ja õpilasele juhiseid, mida on võimalik muuta. Õpetaja muudab antud
juhendeid vastavalt tundide arvule, isiklikele eelistustele ning õpilaste oskustest lähtuvalt jms.
Õppematerjalile on lisatud kolm artiklit, mis võiksid ärgitada edasi mõtlema või vastu vaidlema. Artikleid
võivad õpilased ka ise otsida. Need näited on lisatud selleks, et õpetaja saaks võimalikult vähese
ajakuluga midagi teemakohast õpilastele saata/ anda.
Kasutada võib õppematerjali üksikuid komponente, ajapuudusel võib ära jätta erinevaid ülesandeid või
meetodeid.
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SEOS RIIKLIKU ÕPPEKAVAGA
Toetab järgmiste teemade õppimist ja kinnistamist:





Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid
Riik ja majandus
Tööturg ja hõive
Tarbimine ja investeerimine

Toetab RÕK järgmiste üldpädevuste saavutamist:
1) väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide
seisukohast; tajuda ja väärtustada enese seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning
rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada
ilumeelt;
2) sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning
toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme
ning erinevate keskkondade reegleid; teha erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega;
aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;
3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; järgida
terveid eluviise; leida lahendusi iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvatele ning
inimsuhetes tekkivatele probleemidele;
4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet;
planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid,
erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja
nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust;
5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja
suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning
ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada
õigekeelsust ning väljendusrikast keelt;
6) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid
erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades;
7) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi
erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja
neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida
paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.
Lõiming:


majandus- ja ettevõtlusõpe



karjääriõpetus



perekonnaõpetus
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ÕPPEMATERJALI RAKENDAMINE JA HINDAMINE
Ajakava:
1. kodune ettevalmistustöö - 45 minutit
2. esitluse koostamine, esinemiseks valmistumine, plakati valmistamine - 45 minutit (klassis või kodus)
3. rühmade esinemine: esitlused, plakati tutvustus, ristsõnade lahendamine - 45 minutit (ristsõnad
võib anda koduseks tööks kas paberil või elektrooniliselt; viimane variant sobib kinnistamiseks,
harjutamiseks)
4. väitlus - 45 minutit; individuaalse arutluse kirjutamise võib anda koduseks tööks
5. kui soovitakse teha tööintervjuusid rollimänguna, vajab see lisaaega sõltuvalt intervjuude arvust.
6. Mäng materjali kinnistamiseks - umbes 45 minutit
Rühmade rollid:
1. üliõpilane
2. töötav kõrgharidusega spetsialist
3. pensionär
Rühmad esitlevad:
1. esitlus (või kokkuvõte vastavalt õpetaja poolt kehtestatud nõuetele) vastavalt rollile ja küsimustele,
esinemise aeg u 10 minutit
2. rollimäng, dialoog - vabatahtlik ülesanne
3. plakat või kollaaz (paberil või elektrooniliselt)
4. ristsõna mõistete harjutamiseks:
 koostavad õpilased vastavalt oma rollile
 koostab õpetaja
 kasutatakse õppematerjali juurde kuuluvaid ristsõnu
Ristsõna koostamiseks võib kasutada
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp
5. auditoorse tunni puhul väitlus järgmistele teemadel (valida üks teema):
 Kas raha teeb õnnelikuks?
 Kas elada üks päev korraga?
 Kas mõistlikud otsused tagavad toimetuleku kogu eluks?
6. mitteauditoorse tunni puhul kirjutavad õpilased individuaalse arutluse samadel teemadel:
 iga õpilane valib kolme teema seast ühe
 õpetaja annab kõigile sama teema vastavalt oma valikule
 esitatakse elektrooniliselt või paberil vastavalt õpetaja antud ajakavale
7. kui õpetaja otsustab mängu korraldada, tuleb anda ka ülesanne küsimusi koostada (vt mängu
juhend)
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Esitluste puhul hinnatakse:
1. antud alateemade ja küsimuste järgimist ning sisukat avamist
2. esitluse korrektset vormistust ja viitamist (vastavalt koolis kehtestatud nõuetele)
3. ladusat esinemist
4. võimalusel kasutada kuulajate hinnanguid, selleks võib kasutada erinevaid hindamismudeleid
http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/
Arutlevate küsimuste puhul hinnatakse:
1. seisukoha ja seda toetavate argumentide esitamist
2. iseseisvalt otsitud faktide kasutamine
3. arvamusliidrite seisukohtade kasutamine viidates autorile
4. küsitlustulemuste jm statistiliste materjalide kasutamine
5. võrdlevate andmete kasutamine teiste riikide kohta
Väitluse hindamine:
Materjali selleks leiab Eesti Väitlusseltsi koduleheküljelt http://www.debate.ee/vaitlus/mis-on-vaitlus
Arutluse hindamine:
Võib kasutada ühiskonnaõpetuse riigieksami arutluse hindamise juhendit.
Plakati hindamine:
 teemakohasus
 sõnumi olemasolu
 originaalsus, kunstiline teostus
Tööintervjuu hindamine:
Võib võtta aluseks materjalid aadressil
http://www.cvkeskus.ee/career.php?menu=1&lastmenu=21&career_style=
Hindamismudelid:
http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/
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Roll: Üliõpilane, juhend õpilasele

I Koostage esitlus või kokkuvõte üliõpilaste toimetuleku ja rahakasutuse kohta
Eestis. Esinemise aeg umbes 10 minutit.
Kohustuslikud teemad:
1.
2.
3.
4.
5.

õppelaen: üldpõhimõtted, mõisted;
õppemaks;
sotsiaaltoetused ja stipendiumid;
töötamise võimalused;
CV koostamise põhimõtted ja edukas tööintervjuu.

Arutlevad küsimused:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kas võtta õppelaenu?
Kas toetused/stipendiumid peaksid sõltuma õppeedukusest?
Kas üliõpilane on vanemate leibkonna liige?
Kas üliõpilased peaksid töötama?
Kas kooli asukoht, vanemate sissetulek jms tegurid mõjutavad elukutsevalikut?
Kas üliõpilane suudab säästa? perekonda ülal pidada? investeerida?

Esitage arutlevate küsimuste puhul:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seisukoht ja seda toetavad argumendid
Otsige iseseisvalt fakte antud teema kohta
Kasutage arvamusliidrite seisukohti, viidates autorile
Kasutage küsitlustulemusi
Kasutage statistilisi materjale
Kasutage võrdlevaid andmeid teiste riikide kohta

II Vabatahtlik ülesanne:
Rollimäng – tööintervjuu personalitöötajaga
Töövõtja rollid:
 võivad ise mõelda ametikoha nime
 õpetaja
 andmete sisestaja

III Koostage teemakohane plakat või kollaaž (paberil või elektrooniliselt)
IV Koostage teemakohane ristsõna mõistete harjutamiseks - 10 mõistet
V Valmistuge väitluseks järgmistel teemadel, sõnastades vähemalt 5 poolt- ja 5
vastuargumenti:
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Kas raha teeb õnnelikuks?
Kas elada üks päev korraga?
Kas mõistlikud otsused tagavad toimetuleku kogu eluks?

Töös kasutamiseks:
http://www.ut.ee/oppimine/uliopilasele/toetused Kõik tudengitoetustest
http://www.minuraha.ee/ Finantsinspektsiooni õppeveeb: kõik rahaga seonduv
http://www.dolceta.eu/eesti/Mod7/+-Uhiskonnaopetus-+.html Dolceta
tarbijaharidusveeb - kõik finantsharidusest
http://www.fi.ee/
Finantsinspektsiooni koduleht
http://www.sm.ee/
Sotsiaalministeeriumi koduleht
http://www.ensib.ee/avaleht-3/Erinevate pensionite tutvustus
http://www.pensionikeskus.ee/?index.php
Kolm pensionisammast
http://www.debate.ee/vaitlus/mis-on-vaitlus Väitluse ABC- vaata väitluste
videosalvestisi ja väitluse ülesehitust
http://www.cvkeskus.ee/career.php?menu=1&lastmenu=22&career_style
Vaata õppevideoid tööintervjuuks
http://www.kesosaleb.ee/cv-koostamine/ Abiks CV koostamisel
http://www.volanoustaja.ee/et/laenaja-abc/eraisiku-pankrot.html Mis on
eraisiku pankrot?
Finantsaabits, rahaasjade korraldamise käsiraamat, 2011
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Roll: Kõrgharidusega töötav spetsialist, juhend õpilaslele

I Koostage esitlus või kokkuvõte kõrgharidusega töötava spetsialisti toimetuleku
ja rahakasutuse kohta Eestis. Valige konkreetne eriala, elukoht, perekond ja
brutopalk. Esinemise aeg umbes 10 minutit.
Kohustuslikud teemad:
6. CV koostamise põhimõtted ja nõuanded tööintervjuuks;
7. töölepingu olulised sätted;
8. bruto-ja netopalk;
9. laenamine; õppelaenu tagasimaksmine;
10. säästmine;
6. mõistlik tarbimine.
Arutlevad küsimused:
1. Miks vältida ümbrikupalka?
2. Kas investeerida?
3. Kas võtta tarbimislaenu?
4. Kas võtta eluasemelaenu?
5. Millised on võimalused saada sotsiaaltoetusi?
6. Kas õppida veel, investeerida iseendasse?
7. Kas nautida elu ja mitte mõelda järgmisele päevale, nädalale, aastale jne?
Esitage arutlevate küsimuste puhul:
7. Seisukoht ja seda toetavad argumendid
8. Otsige iseseisvalt fakte antud teema kohta
9. Kasutage arvamusliidrite seisukohti, viidates autorile
10. Kasutage küsitlustulemusi
11. Kasutage statistilisi materjale
12. Kasutage võrdlevaid andmeid teiste riikide kohta

II Vabatahtlik ülesanne:
Rollimäng – tööintervjuu personalitöötajaga
Töövõtja rollid:
 IT spetsialist
 insener

III Koostage teemakohane plakat või kollaaž (paberil või elektrooniliselt)
IV Koostage teemakohane ristsõna mõistete harjutamiseks - 10 mõistet
V Valmistuge väitluseks järgmistel teemadel sõnastades vähemalt 5 poolt- ja 5
vastuargumenti:
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Kas raha teeb õnnelikuks?
Kas elada üks päev korraga?
Kas mõistlikud otsused tagavad toimetuleku kogu eluks?

Töös kasutamiseks:
http://www.ut.ee/oppimine/uliopilasele/toetused Kõik tudengitoetustest
http://www.minuraha.ee/ Finantsinspektsiooni õppeveeb: kõik rahaga seonduv
http://www.dolceta.eu/eesti/Mod7/+-Uhiskonnaopetus-+.html Dolceta
tarbijaharidusveeb - kõik finantsharidusest
http://www.fi.ee/
Finantsinspektsiooni koduleht
http://www.sm.ee/
Sotsiaalministeeriumi koduleht
http://www.ensib.ee/avaleht-3/Erinevate pensionite tutvustus
http://www.pensionikeskus.ee/?index.php
Kolm pensionisammast
http://www.debate.ee/vaitlus/mis-on-vaitlus Väitluse ABC- vaata väitluste
videosalvestisi ja väitluse ülesehitust
http://www.cvkeskus.ee/career.php?menu=1&lastmenu=22&career_style
Vaata õppevideoid tööintervjuuks
http://www.kesosaleb.ee/cv-koostamine/ Abiks CV koostamisel
http://www.volanoustaja.ee/et/laenaja-abc/eraisiku-pankrot.html Mis on
eraisiku pankrot?
Finantsaabits, rahaasjade korraldamise käsiraamat, 2011
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Roll: Pensionär, juhend õpilasele

I Koostage esitlus või kokkuvõte pensioniealiste inimeste toimetuleku ja
rahakasutuse kohta Eestis. Esinemise aeg umbes 10 minutit.
Kohustuslikud teemad:
11. pensionisüsteem, kindlustused;
12. pensioniiga;
13. penisoniealiste inimeste toimetulek ja vajadused.
Arutlevad küsimused:
1.
2.
3.
4.

Kas noorel inimesel on vaja planeerida oma elu pensionärina?
Kas pensioniea tõstmine on paratamatu?
Hinda pensionikindlustusfondide tootlikkust ja riske.
Kas tööle asunud noor spetsialist peaks säästma pensionipõlveks?
Mida soovitate:
 hoida vaba raha arvelduskontol?
 osta aktsiaid?
 osta kinnisvara?
 hoiustada vaba raha pangas?
 osta kulda?
 jne
Põhjendage oma soovitusi!
5 . Kas pensionär peaks / suudab säästa?
6. Kas pensionär peaks töötama? Kuidas see mõjutab riiki ja ühiskonda tervikuna?
Esitage arutlevate küsimuste puhul:
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Seisukoht ja seda toetavad argumendid
Otsige iseseisvalt fakte antud teema kohta
Kasutage arvamusliidrite seisukohti viidates autorile
Kasutage küsitlustulemusi
Kasutage statistilisi materjale
Kasutage võrdlevaid andmeid teiste riikide kohta

II Vabatahtlik ülesanne:
Rollimäng – tööintervjuu personalitöötajaga
Töövõtja rollid:
 valvur
 hooldaja hooldekodus

III Koostage teemakohane plakat või kollaaž (paberil või elektrooniliselt)
IV Koostage teemakohane ristsõna mõistete harjutamiseks - 10 mõistet
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V Valmistuge väitluseks järgmistel teemadel sõnastades vähemalt 5 poolt-ja 5
vastuargumenti:




Kas raha teeb õnnelikuks?
Kas elada üks päev korraga?
Kas mõistlikud otsused tagavad toimetuleku kogu eluks?

Töös kasutamiseks:
http://www.minuraha.ee/ Finantsinspektsiooni õppeveeb: kõik rahaga seonduv
http://www.dolceta.eu/eesti/Mod7/+-Uhiskonnaopetus-+.html Dolceta
tarbijaharidusveeb - kõik finantsharidusest
http://www.fi.ee/
Finantsinspektsiooni koduleht
http://www.sm.ee/
Sotsiaalministeeriumi koduleht
http://www.ensib.ee/avaleht-3/Erinevate pensionite tutvustus
http://www.pensionikeskus.ee/?index.php
Kolm pensionisammast
http://www.debate.ee/vaitlus/mis-on-vaitlus Väitluse ABC- vaata väitluste
videosalvestisi ja väitluse ülesehitust
http://www.cvkeskus.ee/career.php?menu=1&lastmenu=22&career_style
Vaata õppevideoid tööintervjuuks
http://www.kesosaleb.ee/cv-koostamine/ Abiks CV koostamisel
http://www.volanoustaja.ee/et/laenaja-abc/eraisiku-pankrot.html Mis on
eraisiku pankrot?
Finantsaabits, rahaasjade korraldamise käsiraamat, 2011
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Ristsõna: ÜLIÕPILANE

KÕRVALE:
5. tasu, mida tuleb maksta laenuandjale
7. töötasu, millest peetakse kinni tulumaks ja töövõtja osa töötuskindlustusmaksest
9. äriühing, mille peamiseks majandustegevuseks on avalikkuselt rahaliste hoiuste kaasamine ning
oma arvel ja nimel laenude andmine
10. st pank vabastab laenuvõtja teatud ajaks kohustusest maksta tagasi laenu põhiosa
ALLA:
1. maksekaart,mis võimaldab selle omanikul lükata tegelikku ostude eest tasumist ajas edasi, sest
makse suurust ei piira kaardiga seotud kontol oleva raha hulk, vaid kokku lepitud limiit
2. laenu tagatiseks seatud kinnisasi
3. laen, mille puhul ...objekt jääb raha laenajale lepingu tagatiseks
4. teise inimese poolt antud tagatis
6. väärtpaber, mis tähistab isiku omandit aktsiaseltsis
8. laen, mis on mõeldud hariduse omnadamisega kaasnevate kulutuste katmiseks
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Ristõna vastused: Üliõpilane
käendus
...on teise inimese poolt antud tagatis
maksepuhkus ... st pank vabastab laenuvõtja teatud ajaks kohustusest maksta tagasi
laenu põhiosa
õppelaen
laen, mis on mõeldud hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste
katmiseks
liising
laen, mille puhul. ...objekt jääb raha laenajale lepingu tagatiseks
intress
tasu, mida tuleb maksta laenuandjale
aktsia
väärtpaber, mis tähistab isiku omandit aktsiaseltsis
brutopalk
töötasu, millest peetakse kinni tulumaks ja töövõtja osa
töötuskindlustusmaksest
hüpoteek
laenu tagatiseks seatud kinnisasi
krediitkaart maksekaart, mis võimaldab selle omanikul lükata tegelikku ostude eest
tasumist ajas edasi, sest makse suurust ei piira kaardiga seotud kontol
oleva raha hulk, vaid panga määratud limiit
pank
äriühing, mille peamiseks majandustegevuseks on avalikkuselt rahaliste
hoiuste kaasamine ning oma arvel ja nimel laenude andmine
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Rissõna: TÖÖTAV SPETSIALIST

K KÕRVALE:

1. väärtpaberiturg
4. töötasu, millest peetakse kinni tulumaks ja töövõtja osa töötuskindlustusmaksest
6. teenus, mille abil inimesed ja ettevõtted saavad ennast kaitsta mitmesuguste sündmuste soovimatute
majanduslike tagajärgede eest
7. laen, mille puhul ...objekt jääb raha laenajale lepingu tagatiseks
8. Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille üheks ülesandeks on kindlustada
inimesi seaduses ettenähtud pensionide, toetuste ja hüvitistega.
9. raha paigutamine oma rikkuse kasvatamise või säilitamise nimel mitmesugustesse kasvava või püsiva väärtusega
varadesse
ALLA:
2. ... pension jaguneb kaheks: tööpanusest sõltuvad pensionid ning rahvapension
3. eelfinantseerimisel põhinev pension
5. äriühing, mille peamiseks majandustegevuseks on on avalikkuselt rahaliste hoiuste
kaasamine ning oma arvel ja nimel laenude andmine
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Ristsõna vastused: Töötav spetsialist
brutopalk
investeerimine

töötasu, millest peetakse kinni tulumaks ja töövõtja osa töötuskindlustusmaksest
raha paigutamine oma rikkuse kasvatamise või säilitamise nimel
mitmesugustesse kasvava või püsiva väärtusega varadesse
kindlustus
teenus, mille abil inimesed ja ettevõtted saavad ennast kaitsta
mitmesuguste sündmuste soovimatute majanduslike tagajärgede
eest
börs
väärtpaberiturg
pank
äriühing, mille peamiseks majandustegevuseks on avalikkuselt rahaliste hoiuste
kaasamine ning oma arvel ja nimel laenude andmine
liising
laen, mille puhul ...objekt jääb raha laenajale lepingu tagatiseks
riiklik
... pension jaguneb kaheks: tööpanusest sõltuvad pensionid
(vanadus-, töövõimetus- ja toitjakaotuspension) ning rahvapension.
kogumispension
... põhineb eelfinantseerimisel: töötav inimene maksab oma
brutopalgast 2% pensionifondi, riik lisab sellele 4%.
sotsiaalkindlustusamet Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille
üheks ülesandeks on kindlustada inimesi seaduses ettenähtud
pensionide, toetuste ja hüvitistega.
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Ristsõna: PENSIONÄR

KÕRVALE:
10. sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus
ALLA:
1. ... on riigi abi puudusekannatajatele, aluseks riigi poolt kehtestatud toimetulekupiir.
2. pensioni alaliik, mõeldud püsivalt töövõimetule isikule
3. ... on kinnisasja pant, tagatis laenuandjale
4. ... on pangakaart, võimalus kasutada panga poolt antavat laenu vastavalt limiidile
5. eelfinantserimisel põhinev pension
6. ... on pangakaart, mis annab võimaluse kasutada oma arvelduskontol olevat raha
7. ...kindlustus hõlmab erinevaid valdkondi: pension, toimetulekutoetus, ravikindlustus jm toetused
8. ... pension jaguneb kaheks: tööpanusest sõltuvad pensionid ja rahvapension.
9. raha paigutamine oma rikkuse kasvatamise või säilitamise nimel
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Ristsõna vastused: Pensionär
riiklik

... pension jaguneb kaheks: tööpanusest sõltuvad pensionid
(vanadus-, töövõimetus- ja toitjakaotuspension) ning rahvapension.
kogumispension
... põhineb eelfinantseerimisel: töötav inimene maksab oma
brutopalgast 2% pensionifondi, riik lisab sellele 4%.
sotsiaalkindlustusamet Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille
üheks ülesandeks on kindlustada inimesi seaduses ette nähtud
pensionide, toetuste ja hüvitistega.
töövõimetuspension
pensioni alaliik, millele on õigus püsivalt töövõimetuks tunnistatud
vähemalt 16-aastasel isikul, kellel on töövõime kaotus 40-100 %
deebetkaart
on pangakaart, mis annab võimaluse kasutada oma arvelduskontol
olevat raha. …kaardiga makstes kasutatakse koheselt raha
kaardiomaniku pangakontolt ehk võetakse kontolt raha maha.
hüpoteek
... on kinnisasja pant. Näiteks eluasemelaenu väljastamisel
vormistatakse notari juures ... panga kasuks. See tähendab, et ühelt
poolt ... annab võimaluse laenu saamiseks ning teiselt poolt on ta
laenuandjale tagatis.
krediitkaart
... on pangakaart, mis annab võimaluse kasutada kokkulepitud
piirmääras panga poolt antavat laenu. Limiit lepitakse kokku vastava
lepingu sõlmimisel. Sellega makstes ei sõltu makstavsumma
kaardiomaniku kontojäägist, vaid see summa arvatakse maha kliendi
vabast limiidist.
toimetulekutoetus
... on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik
omavalitsus. Seda toetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja
puuduse leevendamise abinõud ei ole olnud efektiivsed. Aluseks
võetakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiir.
sotsiaal
...kindlustus hõlmab erinevaid valdkondi: pension, toimetulekutoetus,
ravikindlustus, töötuskindlustus, matusetoetus, puuetega inimeste
toetused ja kuriteoohvrite toetused.
investeerimine
raha paigutamine oma rikkuse kasvatamise või säilitamise nimel
mitmesugustesse kasvava või püsiva väärtusega varadesse
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MÄNGU JUHEND
Mängu eesmärgid:



kinnistada esitlustes kuuldud materjali, rõhutada põhilisi fakte;
kinnistada oskust koostada küsimusi.

Iga rühm koostab vähemalt 10 küsimust, mis seostuvad nende rolliga.
Küsimuste koostamisel peaks arvestada järgmist:




Küsi seda, mille vastust ise tead!
Küsi olulisi mõisteid ja fakte, mida iga inimene peaks teadma.
Eelda lühivastust.

Mängu põhjana võib kasutada mistahes täringuga mängitavat mängu. Eelnevalt lepitakse
kokku leppemärgid, et kolm rolli (üliõpilane, töötav spetsialist ja pensionär) oleksid kõigile
äratuntavad.
Kui mängitakse lauamänguna, tuleks võistkonnad moodustada nii, et igas võistkonnas oleks
vähemalt üks õpilane igast rühmatöö rühmast. Tema esitab teistele küsimusi ja ütleb, kas
vastus oli õige. Õpetaja kõigi võistkondade tööd jälgida ei jõua, vastutus vastuste õigsuse
eest jääb õpilastele.
Vastavalt täringuga visatud punktide arvule jõutakse kas üliõpilase, spetsialisti või pensionäri
märgile, st antud teemal esitab teistele küsimuse rühm või õpilane, kelle roll see oli.
Vale vastuse puhul tuleb liikuda tagasi(reeglid nagu Eesti mälumängus). Kui satutakse oma
teema märgile, küsimusele vastama ei pea.
See võistkond, kes jõuab esimesena mängu lõpumärgile, on võitja.
Mängu võib korraldada, kasutades õppematerjalis lisatud mängulaua põhja. Sel juhul saab
selle projekteerida ekraanile ja võistlevad samad rühmad, mis moodustati rühmatööks.
Õpetaja saab jälgida küsimusi ja vastuseid, vajadusel korrigeerida ja parandada. Sobib enam
õpilastele, kes vajavad materjali kinnistamist ja pole iseseisva töö ning esitluste kuulamise
käigus materjali omandanud.
Mängulaua märgid:
Kolme võistkonna erivärvilised nupud - võistkonna number on nupu peal, mängu käigus saab
neid nihutada vastavale väljale.
Väljal on järgmised tähised:
Ü – üliõpilane, roheline
S – töötav spetsialist, sinine
P – pensionär, pruun
Punasega on märgitud mängu algus-ja lõpp-punkt.
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Esitluse hindamisjuhendi näidis

Hindamismudel: Esitluse hindamine ja ettekanne
Autor: Eliis Rikko

Kriteerium

3

2

1

Teema

Esitlus vastab etteantud
teemale, teema kandub
läbi kogu esitluse.

Esitluse teema on
laialivalguv, esitlus
Esitlus ei vasta teemale.
sisaldab ebaolulist teavet.

Sisu

Sisu on põhjalik ja
Esineb üksikuid
esitatud informatsioon on ebatäpsusi ja materjali
võiks olla rohkem.
õige.

Sisus on palju ebatäpsusi
ja/või esitatud materjal
on ebapiisav.

Kujundus

Esitluses on kasutatud
ühtlast kujundust, tausta
ja teksti värvid on hästi
eristatavad ja tekst hästi
loetav.

Esitluse kujundus ei ole
ühtne. Võib esineda
slaide, kus teksti on liiga
väike või mitteloetav

Esitlus liiga kirju või liiga
igav, juhusliku
kujundusega, liiga väikese
või mitteloetava tekstiga.

Graafika

Pildid on seotud esitluse
sisuga, pilte on
parasjagu,nad on hea
kvaliteediga ja toetavad
teemat.

Pilte on liiga vähe või liiga
Pildid puuduvad või ei ole
palju või kõik pildid pole
teemakohased.
teemakohased.

Õigekiri

Vigu ei ole.

Esinevad mõned tühiku
ja/või kirjavahemärgi ja
õigekirja vead.

Suuline ettekanne

Kesmine. On tugevamaid
Väga hea. Esitletud
ja nõrgemaid punkte.
selgelt ja konkreetselt. Ei
Loeb teksti maha poole
loe teksti maha täielikult.
materjali ulatuses.

Materjali
valdamine

Väga hea. Õpilane oskab
vastata kõikidele
küsimustele.

Esineb palju tühiku
kasutamise,
kirjavahemärgi ja
grammatika vigu.
Väga nõrk. Ei suudeta
esitled materjale. Ei
suuda materjali esitada
ilma maha lugemata.

Puudulik. Õpilane ei oska
Keskmine. Õpilane oskab
vasta materjli
vastata enamustele
puudutavatele
küsimustele.
küsimustele.

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Allikas:
http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=mudel&hmid=380
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Väitluse hindamisjuhendi näidis
Hindamismudel: Väitlus "Olla või mitte olla!" hindamismudel
Autor: Veiko Hani
Valdkond: Suuline eneseväljendus: Väitlus
Kriteerium

4

3

2

1

teema mõistmine

meeskond mõistab
teemat sügavuti ja esitab
oma informatsiooni
vabalt

meeskond tundub
meeskonnal on raskusi
mõistvat teema
teema põhipunktide
põhipunkte ja esitab neid
mõistmisega
vabalt

ülesehitus

kõik väited on peaideega enamik väiteid on
peaideega seotud ja
seotud ja loogiliselt
loogiliselt esitatud
esitatud

faktide

iga põhiväide on väga
hästi selgitatud faktide,
statistiliste andmete ja
näidete abil

iga põhiväide on piisavalt
selgitatud faktide,
statistiliste andmete ja
näidete abil, kuid need ei
ole alati sobivad

paljud põhiväited on
selgitatud faktide,
pooled väidetest ei ole
statistiliste andmete ja
näidete abil, kuid mõned selgitatud faktide abil
andmed ei ole
asjakohased

informatsioon

kogu väitluses toodud
informatsioon on selge,
tõepärane ja põhjalik

suurem osa väitluses
toodud informatsioonist
on selge, tõepärane ja
põhjalik

suurem osa väitluses
toodud informatsioonist
on selge ja tõepärane,
aga mitte alati põhjalik

informatsioonis on
mitmeid ebatäpsusi või
see on ebaselge

vastuargumendid

suurem osa
kõik vastuargumendid on
vastuargumentidest on
täpsed ja asjakohased
täpsed ja asjakohased

suurem osa
vastuargumentidest on
täpsed, aga mitte alati
asjakohased

vastuargumendid ei ole
täpsed ja/või asjakohased

meeskond ei valda
teemat

osad väited ei ole
peaideega seotud ning ei väited ei ole selgelt
ole alati loogiliselt
seotud peaideega
esitatud

Allikas:
http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=mudel&hmid=121
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Artikkel „Tänapäeva üliõpilane on arg, laisk ja ükskõikne”

07. juuni 2010 11:13
Ivor Onksion, TTÜ rahvamajanduse eriala üliõpilane
www.DELFI.ee
http://rahvahaal.delfi.ee/archive/print.php?id=31522257
Järjekordsed tuhanded tudengid on taaskord kätte saamas oma bakalaureusemagistridiplomeid ning siirdumas jõuliselt kas tööturule või töötute turule. Seetõttu on
hea vaadelda üliõpilase staatuse järsku muutust viimase 18 iseseisvusaasta jooksul.
Läbi sajandite on üliõpilaskond ja tudengid olnud need, kes on algul võimatuna
näivate unistuste ja ideede genereerijad. Olla näiteks 19. sajandil üliõpilane, oli
ühiskonnas omaette staatus, mis tähendas suuresti ka vastutust.
Eesti iseseisvumine ja taasiseseisvumine on suuresti toetunud noortele üliõpilastele,
tänu kelle visadusele see kõik võimalikuks on saanud. 20. sajandi okupatsiooniaastate
jooksul olid just üliõpilased need suurimad dissidendid, kes kandsid edasi ideed Eesti
iseseisvusest. Selleks, et pakkuda ühiskonnale alternatiivseid ideid üldise laastava
nõukoguliku mõttemallide taustal, riskisid tolleaegsed üliõpilased reaalselt kogu oma
tuleviku ja reputatsiooniga. See oli igapäevareaalsus, mis nüüd on asendunud
diplomite tuima trükkimisega, süvenemata üliõpilase õigesse rolli.
Need, kes võrdlevad tänapäeva haridust tasemega, mis saadi kõrgkoolidest näiteks 30
aastat tagasi, saavad aru, et asjalood on ikka kardinaalselt muutunud. Olukorras, kus
ligikaudu 70% keskkoolilõpetajatest lähevad kõikvõimalikke kõrgharidus-dokumente
nõudma, on meid viinud situatsiooni, kus üliõpilasstaatus on niivõrd stamp, ütleks
isegi alandavalt tavaline.
Kui 1920. aastatel lõpetas noor inimene gümnaasiumi, oli ta koheselt ühiskonnas
tunnustatud ja respekteeritud inimene. Seda veel eriti, kui too oli naine. Tänapäeval ei
tule vastseid magistrilõpetajaid õnnitlema tihtipeale isegi oma lähedased, öeldes, et
leia enne töökoht ka. Seega on ühiskonna perspektiiv muutnud reaalsest töötegemisest
ja töötamisest enese lõputu „harimiseni“, mis tegelikult enam ei olegi harimine, vaid
tuim õpikust põhikooli tasemel peatükkide äraõppimine. Seetõttu pole vaja imestada,
kui tööandjad palkavad üliõpilaste asemel pigem kogemustega töötegijaid, kes on
harjunud ka reaalselt tööd tegema.
Olla üliõpilane on praegu lihtsalt üks võimalus, kuidas oma lapsepõlve pikendada.
Kartmatu ideede genereerimine ja kirg oma seisukohtade kaitsmisel, on asendunud
lihtsalt ülikoolidokumentide masstootmisega. Eriti selgelt tunnetavad seda endised
kesklinna koolide õpilased, kes on endale sarnases seltskonnas harjunud üheskoos
pingutama ja tegema oluliselt rohkem, kui nõutud tavalises riiklikus programmis.
Isikliku kontakti õppejõuga ei saavutata enamasti isegi seminarides või
harjutustundides, rääkimata 200-pealistest massloengutest.
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Üliõpilaskonna hulgas ei kahelda enam hetke ühiskonnakorra õiguses. Ollakse vaid
vaikivad leppijad, kes tuimalt õpivad oma peatükke raamatust, täpselt nii, nagu
valitsev võim neid õpetab. Puudub täielikult noorte tudengite perspektiiv ühiskonna
edasiste arengute eeldustest. Kõik see on asendunud parteide tagatubade ainumonopoliga...
Öeldakse, et iga haridusasutus on õpilaste nägu. Nii ka ülikoolide-kõrgkoolide puhul.
Olgu seal õpetajaks geeniused või kui tahes targad professorid, siis sellest asutusest
väljapoole jääv mulje sõltub vaid üliõpilaste endi julgusest, leidlikkusest ja kirest –
omadused, millest tänapäeval võib lugeda ajaloolehekülgedelt.
Mõni võib praegu arvata, et kui üliõpilane tahab olla aktiivne, siis ta liitub mõne
tudengiorganisatsiooniga või lausa korporatsiooniga. Tõsi – see on samm paremuse
poole, kuid on avalik saladus, et tänapäeva tudengiorganisatsioonid tegelevad
enamjaolt vaid sotsiaalsete suhtlemisoskuste arendamisega, kus kindlasti oma osa on
alkoholil. Juhul, kui sealjuures ka mõnda ühiskonnaprobleemi arutatakse, siis mingile
jõulisele ja paikapidavale avaldusele reeglina ei jõuta. Ainuke asi, millega
tudengiorganisatsioonid riiklikul tasandil suudavad silma paista, on üliõpilastoetuste
tõstmise-alandamise temaatika või bussipiletite hind. Ja seda ka rohkem sellepärast, et
see puudutab otseselt kõigi taskuid.
Palju on räägitud sellest, et ülikooliharidusele ligipääsetavus sõltub sotsiaalsest
taustast. Andke andeks, aga mingist sotsiaalsest taustast on siin võimatu rääkida, kui
isegi kõrgkoolide riigieelarveliste kohtade lävendid on lastud võimatult madalale.
Need on lastud isegi nii alla, et vähem populaarsetele erialadele inseneerias ja
loodusteadustes on näiteks Tallinna Tehnikaülikoolis võimalik kandideerida 33palliste riigieksamitulemustega. Olgem ausad, tulevane üliõpilane, kes tahab saada
ülikooliharidust ja läheb seda nõutama alla 50-punktilise kirjandiga – ta on ju
absoluutselt kirjaoskamatu inimene, kellel on jäänud 6. klassi ortograafia programm
läbimata!
Riigieelarvevälistest kohtadest on juba lausa kurb rääkida. Raha eest saab otsekohe
kõike, see on täiesti selge. Olgu selleks kõrgkooliks Tartu Ülikool, Tallinna
Tehnikaülikool või suvaline erakõrgkool. Kõigile lisaks saab avatud ülikooli kaudu
aineid võtta ka isik, kellel on lihtsalt kõik riigieksamitulemused sooritatud 20 punkti
peale ja keskharidusetunnistus taskus.
Ja kõige kurvem sealjuures on see, et üliõpilased ise justkui aktsepteerivad seda, et
põhimõtteliselt iga madalalaubaline, kes tahab või kellel natukenegi viitsimist ja raha
on, saab Eesti mõistes tuntud ülikoolidiplomi üsna hõlpsalt. Omavahelises seltskonnas
tunnistavad ka paljud andekamad üliõpilased, et mitmed ained, eriti sotsiaalteaduste
valdkonnas, on alla igasugust taset, kuid avalikult protestima selle vastu minna ei
julge keegi. Selle alternatiivina kasutab ülikool anonüümset hindamist, et selle kaudu
„aine metoodilist õpetamist paremaks muuta“. Kuid selline anonüümne hindamine ei
huvita absoluutselt mitte kedagi. Peaasi, et raha tuleb, olgu riigilt või üliõpilastelt
endilt.
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Pressiteade: Eesti energeetikasektorit ähvardab inseneride põud

19.08.11
http://www.praxis.ee/index.php?id=27&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1052&cHa
sh=c4f1dd4ab5
Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike
rakendusuuringute keskuse RAKE poolt läbi viidud energeetikasektori
tööjõuuuringust selgub, et Eesti energeetikasektoris jääb praeguste
trendide jätkumisel kümne aasta jooksul puudu ligi 1000 kõrgharidusega
spetsialisti.
Pensionile siirdumise või hõivest lahkumise tõttu vajab järgmise 10 aasta
vältel energeetikasektoris asendamist 6100 töötajat ehk 30% 2010. aastal
energeetikasektoris hõivatuist. Kui insenerihariduse omandanute hulk ja/või
nende energeetikasektorisse tööle siirdumine järgmise kümne aasta jooksul
oluliselt ei muutu, on 10 aasta perspektiivis oodata energeetikaalase
kõrgharidusega
spetsialistide
nappust
ning
kutseharidusega
koolilõpetajate ülejääki sektoris.
„Kõrgharidusega uusi töötajaid napib ennekõike kaevandamise ja rikastamise
erialadel, kus seniste trendide jätkumisel jääb katmata 88% täiendavast
tööjõunõudlusest,“ märgib uuringu üks autoreist Tartu Ülikooli professor Raul
Eamets. Andmed näitavad, et kõrgharidusega spetsialistide puudujääki on
oodata ka teistel energeetikasektori võtmeerialadel nagu elektroonika ja
automaatika, elektrotehnika ja energeetika ning mehaanika.
Uuring toob esile, et energeetikaalast haridust pakkuvate koolide hinnangul
piirab tööjõuvajaduse rahuldamist ka erialade madal atraktiivsus, vähene
konkurents õppekohtadele ning kõrge õpingute katkestajate hulk.
Õpingute katkestamine on sageli seotud eriala keerukusega, kuid ka õppijate
tööleasumisega ning suutmatusega tööd ja õpinguid ühildada.
Projekti üldkoordinaatori Raul Eametsa sõnul oleks üks lahendus tekkinud
olukorrale
kutsehariduse
lõpetanute
sujuvam
suundumine
(rakendus)kõrgharidusse, teisalt tuleks kindlasti kasuks ka reaalainete
populaarsuse tõstmine gümnaasiumis.
Praxise projektijuhi Katrin Pihor hinnangul on võtmeküsimuseks
tööjõuprobleemi lahendamisel koolilõpetajate teadmiste ja oskuste
rakendamise võimekus: „Tööturul edukalt toime tulevate inseneride
kompetentsid ei piirdu täna enam tehniliste teadmistega. Inseneridelt
oodatakse juhtimisoskust, finantsplaneerimist, IT lahenduste tundmist,
ettevõtlikkust. Neid teadmisi on kõige otstarbekam omandada praktiliste
harjutuste käigus“. Pihor rõhutab, et praktiline töökogemus tuleb tulevasele
insenerile kasuks vaid siis, kui ta töötab erialasel tööl, mitte näiteks
pitsapoisina. Seega on oluline kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö praktiliste
kogemuse vahendamisel ja integreerimisel inseneriõppesse.
Uuringu tulemuste tutvustus toimub 19. augustil Tallinnas kell 10.00
Hotell Euroopa konverentsikeskuses.
Uuringu tellijaks oli Eesti Elektritööstuse Liit. Uuringut finantseeris Tarkade
Otsuste Fond (Euroopa Liidu sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi kaasrahastamisel
elluviidav programm) ning Eesti Elektritööstuse Liit.
Lisainfo Raul Eamets Tartu Ülikool

25

Artikkel „Pensionäride liit: eakatesse tuleb paremini suhtuda „
02.08.2010 17:07
Urmas Neeme
http://www.postimees.ee/294746/pensionaride-liit-eakatesse-tuleb-pareminisuhtuda/#kommenteeri
Eakatesse tuleb paremini suhtuda ning nende elukogemust rohkem kasutada, leiab
pensionäride liidu esimees Andres Ergma.
Ergma sõnul on tema juhitav Eesti Pensionäride Ühenduste Liit võtnud oma
südameasjaks seista selle eest, et eakatest inimestest peetakse lugu ja neisse suhtutakse
õiglaselt.
Tema sõnul algab kõik suhtumisest. «Euroopa Sotsiaalharta artiklite 23 ja 30
ratifitseerimine ei muuda suhtumist eakatesse, kuid võimaldaks pöörata sellele suuremat
seaduspõhist tähelepanu,» ütles ta.
Ergma sõnul on eakatel väärtuslik elukogemus, mida ei saa omandada õppimise teel ega
raha eest.
«Kahjuks ei ole meie radikaalses turumajanduse mudelis leitud selles kasulikku olevat.
Halvustades absoluutselt kõike eelmisest süsteemist on halvustamine teenimatult üle
kandunud ka üldiselt vanemale põlvkonnale,» ütles Ergma.
«Need rahvad, kes ei austa oma vanemaid, ei jää kestma,» meenutas ta Idamaade
mõttetera ning soovitas elukogemuslikke nõuandeid kuulda võtta.
«Ei saa ka öelda, et kõik pensionärid on ülalpeetavad. Üle 25 protsendi neist töötavad ja
teenivad oma pensioni ise,» pole Ergma rahul eakate taagana kujutamisega.
«Osaleda oma elukogemust kasutades kasulikus ja võimalusel ka meeldivas tegevuses see on see, mis võimaldab eakatel tunda end täisväärtusliku ühiskonna liikmena,» rääkis
ta.
Ergma sõnul peavad vanaemad või vanaisad nüüd tihti üle võtma vanemate funktsioonid.
Vanavanemad on tema väitel ainsad, kel on aega ära kuulata laste mured, kui vanemad
on tööga väga kinni või töötavad hoopis välismaal.
Ergma tõi eakate inimeste tööoskustest rääkides välja, et autot parandatakse siiani
mutrivõtmega ning keevitatakse põhimõtteliselt samade tehnoloogiatega nagu 15 aastat
tagasi. Tema sõnul korvab teatud uue tehnika mittetundmise töökogemus.
Eesti Pensionäride Ühenduste Liit on pöördunud valitsuse ja riigikogu poole
ettepanekuga laiendada töö leidmist ja ümberõpet toetav tööturu teenus ka
pensionäridele ja puuetega inimestele, arvestades seejuures osalise tööajaga
töötamisega seonduvat.
«Koos tarbijakaitsega kooskõlastame tegevuste vorme, kuidas saaks kasutada eakaid
hinnadünaamika jälgimisel,» tõi Ergma välja.
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Kasutatud ja soovitav kirjandus

http://www.minuraha.ee/
http://www.dolceta.eu/eesti/Mod7/+-Uhiskonnaopetus-+.html
http://www.fi.ee/
http://www.sm.ee/
http://www.ensib.ee/avaleht-3/http://www.pensionikeskus.ee/?index.php
http://www.debate.ee/vaitlus/mis-on-vaitlus
http://www.cvkeskus.ee/career.php?menu=1&lastmenu=22&career_style
http://www.volanoustaja.ee/et/laenaja-abc/eraisiku-pankrot.html
http://www.ut.ee/oppimine/uliopilasele/toetused
Finantsaabits, rahaasjade korraldamise käsiraamat, 2011
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