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SELGITUS KIRJETE JA LINKIDE LOETELULE
Finantskirjaoskuse temaatikat hõlmavat kirjete ja linkide loetelu koostamisel on arvestatud, et neis käsitletakse raha, eelarve, laenamise,
investeerimise, säästmise ja kindlustuse temaatikaid. Esitatud kirjed ja lingid aitavad kaasa alushariduse õppekava (2008), põhikooli riikliku
õppekava (2011) ja gümnaasiumi riikliku õppekava (2011) õpipädevuste saavutamisele. Finantshariduse valdkonda puudutavaid teadmisi, oskusi,
suhtumist ja käitumist kujundtakse eelkõige majandusõpetuse tunnis. Temaatilist õppematerjali on ühiskonnaõpetuse, emakeele, matemaatika jt
ainetundides käsitlemiseks ja kasutamiseks.
Kroonilt eurole üleminek toimus Eestis 2011 aasta alguses. Seetõttu peab kirjete ja linkide kasutaja arvestama, et enne 2011.aastat avaldatud
õppe- ja metoodiliste vahendite rahaühikud on vajalik kroonidest eurodeks ümber arvestada.
Kirjete ülevaade on koostatud kasutades Rahvusraamatukogu E-kataloogi ESTER liitotsingu printsiipi. Otsitavateks märksõnadeks olid:
finantsharidus, eelarve, laen*, investeerimine, säästmine ja kindlustus.
Kirjete ja linkide loetelu on koostatud arvestades alljärgnevaid põhimõtteid.
Loetelu:
-

kirjed ja lingid on vastavuses ja aitavad kaasa alushariduse, põhikooli ning gümnaasiumi riiklikes õppekavades finantsharidusega seotud
õpieesmärkide täitmisele ja õpipädevuste saavutamisele.

-

kirjed ja lingid aitavad kaasa õpilaste finantshariduse teadmiste, oskuste, hoiakute ja käitumise arendamisele ja kujundamisele.

-

kirjed ja lingid aitavad õpetajal kasutada tunnis aktiivõppe- ja uurimusliku õppe meetodeid.

-

vastab rahandusministri kinnitatud käskkirja (17. mail 2013), Eesti elanikkonna finantskirjaoskuse edendamise programm aastateks
2013–2020, põhimõtetele.

-

kirjed ja lingid on avaldatud ajavahemikul 2002 – 2013, viimati vaadatud novembris 2013.

Aimekirjanduse loetelu on huvitav lugemismaterjal õpetajatele ning jõukohane õpilastele, kes tunnevad majandusõpetuse vastu suuremat huvi.
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ALUSHARIDUS
LINGID
Autor

Pealkiri
RIKAS ELU
Swedbank õppematerjalide konkurss
https://www.swedbank.ee/about/privatefinances/
finances/contest?language=EST

Väljaandja,
väljaandmise aasta
Swedbank,
Eraisikute Rahaasjade
Teabekeskus

Sisu kokkuvõte, märksõnad,
Eakohased ülesannete kogud, töölehed jm
finantshariduse käsitlemiseks nii
majandusõpetuse kui teiste õppainete
tundides.
Õppematerjalid kajastavad termineid raha,
pere- eelarve, kindlustus, laenamine ja
säästmine.
Mitmesuguseid õppematerjale finantshariduse
teema käsitlemiseks: tunnikavad, mängud,
ristsõnad, multifilmid jm. Iga õppematerjali
juures on lühiülevaade märksõnadest;
vanuseaste, kellele materjal on eakohane.

Õppematerjalid
http://www.tarbijakaitseamet.ee/interaktiivsedoppematerjalid/

Tarbijakaitseamet

Interaktiivne mäng RAHAMAA
http://rahamaa.ee/
http://www.tarbijakaitseamet.ee/interaktiivsedoppematerjalid/

Tarbijakaitseamet, 2010

Rahamaal leiduvate interaktiivsete tegevuste
kaudu saavad õpilased teadmisi mitmesuguste
raha ja selle kasutamisega seotud teemade
kohta: kuskohast raha tuleb, mis on raha
väärtus, kuidas rahaga ümber käia ja seda
koguda.

Jänku- Jussi multifilmid, töölehed, puzzled
Lastekas.ee
http://www.lastekas.ee/index.php?go=find_page
&find=raha&x=22&y=6

Lasteveeb OÜ

Käsitletakse termineid raha, säästmine, pank,
investeerimine lastele arusaadavalt ja
eakohaselt. Üksikuid materjale (multifilm,
tööleht) saab kasutada ka komplektselt.
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ALGKOOL
KIRJED
Autor

Pealkiri

Law, F.,
Baylei G.

Sinu raha

Väljaandja,
väljaandmise aasta
Argo Kirjastus, 2011

Law, F.,
Baylei G.

Pane oma raha kasvama

Argo Kirjastus, 2008

Sisu kokkuvõte, märksõnad

Märkused

Lastele lihtsas keeles ja
humoorikasvõtmes selgitatakse
mõisteid: elukallidus, eelarve
koostamine, võlg, laenamine,
maksud, sotsiaalkindlustus, töö ja
pension jm.
Raamat annab õpetust ja head nõu,
kuidas raha juurde kasvatada,
selgitab arusaadavas keeles
rahandusalaseid termineid ja avab
finantsmaailma mõisteid.

Sari koosneb kuuest
raamatukesest: „Sinu raha”,
„Rahaga seotud elukutsed”,
„Raha ajalugu”, „Pane oma
raha kasvama”, "Ostujõud" ja
"Rikkad ja vaesed".
Raamatud sobivad nii
põhikooli majanduse algõppe
tundidesse kui
huvialaringidesse täiendava
õppematerjalina. Eestikeelne
tõlge arvestab meie kohalike
oludega. Tõlkinud Lii
Tõnismann.
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LINGID
Autor
Paal, H.
(Avaldaja)

Pealkiri,
link
Uued finantskirjaoskuse õppematerjalid, I
kooliaste, õppematerjalide kollektsioon.
http://koolielu.ee/waramu/view/1-e78fded05164-4eb3-9ae5-eddf5340abc2

Väljaandja,
väljaandmise aasta
Koolielu, Haridusportaal,
2013

Minuraha.ee
Kasulikku õpetajale
http://kool.minuraha.ee/opetajale/

Finantsinspektsioon

Minuraha.ee mängud
http://minuraha.ee/mangud/

Finantsinspektsioon

RIKAS ELU
Swedbank,
Swedbank õppematerjalide konkurss
Eraisikute Rahaasjade
https://www.swedbank.ee/about/privatefinan Teabekeskus
ces/finances/contest?language=EST

6

Sisu kokkuvõte, märksõnad
Tunni- ja harjutusvara, käsitlevad mõisteid: raha,
raha säästmine, eelarve planeerimine ja kulutamine,
mõistlik tarbimine, pangakaart, sularaha.
Õppematerjalid on saanud eksperthinnangu.
Töölehed on koostatud põhimõttel, et harjutusvara
ülesandeid saab kasutada nii üksikult kui
komplekselt.
Töölehed on kasutatavad erinevates ainetundides:
emakeel, kirjandus, matemaatika, ühiskonnaõpetus
jm.
Õppe- ja harjutusvara, mille abil saab selgitada
rahaasjade põhitõdesid. Metoodilised materjalid on
jaotatud õppeainete kaupa: matemaatika,
ühiskonnaõpetus, majandusõpetus,
klassijuhatajatund jm.
Õpetajad saavad ainetundides rakendada erinevaid
uurimusliku õppe võimalusi.
Seitse mängu: üldteadmised finantsteenustest,
laenamine, kindlustus, säästmine ja investeerimine,
pension, Oliver otsustab, rahatsirkus. Mängud
võimaldavad finantshariduse alaste teadmiste,
oskuste ja hoiakute kujundamist ja kinnistamist.
Eakohased ülesannete kogud, töölehed jm
finantshariduse läbiviimiseks nii majandusõpetuse
kui teiste õppainete tundides.
Õppematerjalid käsitlevad termineid raha, pereeelarve, kindlustus, laenamine ja säästmine.

Autor

Pealkiri
Interaktiivne mäng RAHAMAA
http://rahamaa.ee/
http://www.tarbijakaitseamet.ee/interaktiivse
d-oppematerjalid/

Väljaandja,
väljaandmise aasta
Tarbijakaitseamet, 2010

Sisu kokkuvõte, märksõnad,
Rahamaal leiduvate interaktiivsete tegevuste kaudu
saavad õpilased teadmisi mitmesuguste raha ja selle
kasutamisega seotud teemade kohta: kust raha
tuleb, mis on raha väärtus, kuidas rahaga ümber
käia ja seda koguda.

Õppematerjalid
Tarbijakaitseamet
http://www.tarbijakaitseamet.ee/interaktiivse
d-oppematerjalid/

Mitmesuguseid õppematerjale finantshariduse
teema käsitlemiseks: tunnikavad, mängud,
ristsõnad, multifilmid jm. Iga õppematerjali juures
on lühiülevaade märksõnadest; märgitud on
vanuseaste, kellele materjal on eakohane.

Nupukas
Noore tarbija info
http://www.nupukas.ee/

Interaktiivne tarbijaharidusprogramm, kus
ülesannetes käsitletakse raha, laenu, säästmise
teemasid. Ülesannete juures on veebilehtede lingid
täiendava info leidmiseks.

Tarbijakaitseamet,
Ziil OÜ

7

PÕHIKOOL
KIRJED
Autor

Pealkiri

Finantsinspektsioon,
Zirnask, V.
(koostaja)

Finantsaabits. Rahaasjade korraldamise
käsiraamat

Väljaandja,
väljaandmise aasta
Finantsinspektsioon,
NASDAQ OMX Tallinn
AS, 2011

Sisu kokkuvõte, märksõnad

Väljaandja,
väljaandmise aasta
Avita,
ilmumas 2014

Sisu kokkuvõte, märksõnad,

Koolibri,
2013
Avita,
2012

I peatükk, Majandus: isiklik eelarve,
tarbimiskäitumine
III peatükk, Töö ja tarbimine: mina ja raha, pere
eelarve.

Üldised põhimõtted pere-eelarve koostamisest,
investeerimisest ja laenamisest.
Mõtteid, kuidas finantshariduse kaudu on
võimalik integreerida õppetegevusi
majandusõpetuse, ühiskonnaõpetuse ja
matemaatika ainetundides.

Finantshariduse temaatika ühiskonnaõpetuse ainetunnis
Autor

Pealkiri

Terreping, A-R.

Inimene ja ühiskond. Õpik 9.klassile

Toots, A.

Sootsium 9. klassi ühiskonnaõpetuse
õpik
Inimene ja ühiskond. Õpik II
kooliastmele,
II osa

Hvostov, A., Lahe, J.,
Ugur, K., Arrak, A.,
Sellenberg, U.,
Klementi, K.,
Realo,A., Uriko K.
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IV peatükk Majandus: isiklik majanduslik
toimetulek; pere-eelarve;
säästmine, investeerimine, laenamine.

Autor

Pealkiri

Toots, A.

Ühiskonnaõpetus, 9. klassi õpik

Väljaandja,
väljaandmise aasta
Koolibri,
2003

Sisu kokkuvõte, märksõnad,
IV peatükk, Majandus avatud ühiskonnas:
eelarve, kuidas koostatakse, millele kulub.
V peatükk, Üksikisik ja majandus: raha
teenimine ja kasutamine, peremajanduse
planeerimine, tarbimiskäitumine

LINGID
Autor

Pealkiri

Paal, H. (Avaldaja)

Uued finantskirjaoskuse
õppematerjalid, II kooliaste,
õppematerjalide kollektsioon.
http://koolielu.ee/waramu/view/147def13b-88ea-4b7e-a0eb018277429278

Paal, H. (Avaldaja)

Uued finantskirjaoskuse
õppematerjalid, III kooliaste,
õppematerjalide kollektsioon.
http://koolielu.ee/waramu/view/1b642d81b-3ff8-4fe8-96744d66029055d7

Väljaandja,
Väljaandmise aasta
Koolielu,
Haridusportaal,
2013

Sisu kokkuvõte, märksõnad

Koolielu,
Haridusportaal,
2013

Tunni- ja harjutusvara, käsitlevad mõisteid: raha;
isikliku eelarve koostamine; toimetulek; tarbimine,
tarbimislaen; kaup, teenus, hind; pension,
säästmine.
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Tunni- ja harjutusvara, käsitlevad mõisteid:
taskuraha; pere eelarve ja raha kulutamine;
säästmine; kogumine; kaup, teenus, hind.
Õppematerjalid on saanud eksperthinnangu.
Töölehed on koostatud põhimõttel, et harjutusvara
ülesandeid saab kasutada nii üksikult kui
komplekselt.
Töölehed on kasutatavad erinevates ainetundides:
emakeel, kirjandus, matemaatika, ühiskonnaõpetus
jm.

Autor

Pealkiri
RIKAS ELU
Swedbank õppematerjalide konkurss
https://www.swedbank.ee/about/priv
atefinances/finances/contest?languag
e=EST

Finantsinspektsioon,
Zirnask, V. (Koostaja)

Finantsaabits. Rahaasjade
korraldamise käsiraamat
http://minuraha.ee/finantsaabits/
http://www.minuraha.ee/finantsaabit
s_rus/

Butler, F.,
Cottschau, J.,
Gunnlaugsdottin, S.A.,
Gudmundsottir, S.,
Jepson, M., Melo, N.,
Petyrkova, L.,
O`Donoghue, M.,
Piscopo, S.,
Torkar, G.
Raudvee, R.

Finantskirjaoskus, oma rahaasjade
korraldamine
,,Pildid ja esemed“
Aktiivse metoodika õppevahendid 3
SPLASH: finantskirjaoskuse mäng
http://www.artdesign.ee/finants/finan
cial-toolkit-est-210x297-ilmableedita.pdf
Igapäevased pangateenused
Laenamine
http://www.minuraha.ee/public/Fina
ntsaabits_Ringo_Raudvee.pdf

Väljaandja,
väljaandmise aasta
Swedbank,
Eraisikute Rahaasjade
Teabekeskus

Sisu kokkuvõte, märksõnad,
Eakohased ülesannete kogud, töölehed jm
finantshariduse läbiviimiseks nii majandusõpetuse
kui teiste õppainete tundides.
Õppematerjalid käsitlevad termineid raha, pereeelarve, kindlustus, laenamine ja säästmine.

Üldised põhimõtted pere- eelarve koostamisest,
investeerimisest ja laenamisest.
Mõtteid, kuidas finantshariduse kaudu on
võimalik integreerida õppetegevusi
majandusõpetuse, ühiskonnaõpetuse ja
matemaatika ainetundides.
PERL (Partnership for
Mäng aitab õpilastel:
Education and Research saada teadmisi rahaasjade haldamise põhimõtetest,
about Responsible
tutvuda teemakohaste terminitega,
Living), 2011
teha vastutustundlikke valikuid nii enda kui teiste
huvides.
Mängu põhieesmärk on edendada rahandusalase
sõnavara tundmist ning aitab õpitut mõista ja
seostada.
Finantsinspektsioon,
NASDAQ OMX
Tallinn AS, 2011

LHV Privaatpangandus
Eesti Pangaliit
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Käsitletakse järgmisi finantsharidusega seotud
igapäevaseid valdkondi ja mõisteid:
arvelduskonto, pangakaart, internetipank;
interneti kaudu ostmine, kaardimaksed,
mobiilimaksed, sularaha;
pere eelarve, isiklik eelarve, kulutuste jälgimine;
õppelaen, õppelaenu käendamine;
laenud, kiirlaenud, krediitkaardid.

Autor

Väljaandja,
väljaandmise aasta
Finantsinspektsioon

Sisu kokkuvõte, märksõnad,

Minuraha.ee mängud
http://minuraha.ee/mangud/

Finantsinspektsioon

Õppematerjalid
http://www.tarbijakaitseamet.ee/inter
aktiivsed-oppematerjalid/

Tarbijakaitseamet

Seitse mängu: üldteadmised finantsteenustest,
laenamine, kindlustus, säästmine ja
investeerimine, pension, Oliver otsustab,
rahatsirkus. Mängud võimaldavad finantshariduse
alaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamist
ja kinnistamist.
Mitmesuguseid õppematerjale finantshariduse
teema käsitlemiseks: tunnikavad, mängud,
ristsõnad, multifilmid jm. Iga õppematerjali juures
on lühiülevaade märksõnadest; vanuseaste, kellele
materjal on eakohane.

Nupukas
Noore tarbija info
http://www.nupukas.ee/?

Tarbijakaitseamet,
Ziil OÜ

Pealkiri
minuraha.ee
Kasulikku õpetajale
http://kool.minuraha.ee/opetajale/
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Õppe- ja harjutusvara, mille abil saab selgitada
rahaasjade põhitõdesid. Metoodilised materjalid on
jaotatud õppeainete kaupa: matemaatika,
ühiskonnaõpetus, majandusõpetus jm. Võimalik
kasutada klassijuhatajatunnis.
Õpetajad saavad, finantshariduse metoodiliste
materjalide abil, rakendada uurimusliku
õppemeetodi erinevaid võtteid ainetundides.

Interaktiivne tarbijaharidusprogramm, kus
ülesannetes käsitletakse raha, laenu, säästmise
teemasid. Ülesannete juures on veebilehtede lingid
täiendava info leidmiseks.

GÜMNAASIUM
KIRJED
Sisu kokkuvõte, märksõnad

Majandusõpik gümnaasiumile

Väljaandja,
väljaandmise aasta
Junior Achievement, EBS, 2011

Finantsaabits. Rahaasjade
korraldamise käsiraamat

Finantsinspektsioon, NASDAQ
OMX Tallinn AS, 2011

Üldised põhimõtted pere-eelarve
koostamisest, investeerimisest ja laenamisest.
Mõtteid, kuidas finantshariduse kaudu on
võimalik integreerida õppetegevusi
majandusõpetuse, ühiskonnaõpetuse ja
matemaatika ainetundides.

Autor(id)

Pealkiri

Vodja, E., Zirnask, V.,
Suitsu, P., Kulu, L.,
Pihlak, Ü., Luiker, L.,
Kägu, K., Zernand, M.,
Tillemann, K., Liivat, A.

Finantsinspektsioon,
Zirnask, V. (Koostaja)
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Tarbijad ja säästjad; ettevõtlus;
ettevõtte rahastamine; tootmine ja turundus;
valitsus ja riigieelarve; raha ja pangandus jt.
teemad.

LINGID
Autor
Paal, H. (Avaldaja)

Finantsinspektsioon,
Zirnask, V. (Koostaja)

Pealkiri,
link
Uued finantskirjaoskuse
õppematerjalid, IV kooliaste,
õppematerjalide kollektsioon.
http://koolielu.ee/waramu/view/1b642d81b-3ff8-4fe8-96744d66029055d7

Väljaandja,
väljaandmise aasta
Koolielu,
Haridusportaal,
2013

Sisu kokkuvõte, märksõnad

RIKAS ELU
Swedbank õppematerjalide konkurss
https://www.swedbank.ee/about/privat
efinances/finances/contest?language=
EST

Swedbank,
Eraisikute Rahaasjade
Teabekeskus

Eakohased ülesannete kogud, töölehed jm
finantshariduse läbiviimiseks nii majandusõpetuse
kui teiste õppainete tundides.
Õppematerjalid käsitlevad termineid raha, pereeelarve, kindlustus, laenamine ja säästmine.

Finantsaabits. Rahaasjade
Finantsinspektsioon,
korraldamise käsiraamat
NASDAQ OMX
http://minuraha.ee/finantsaabits/
Tallinn AS, 2011
http://www.minuraha.ee/finantsaabits_
rus/
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Tunni- ja harjutusvara, käsitlevad mõisteid: isiklik
eelarve, õppelaen, säästmine ja kogumine,
tarbimislaen, pension, investeerimine.
Õppematerjalid on saanud eksperthinnangu.
Töölehed on koostatud põhimõttel, et harjutusvara
ülesandeid saab kasutada nii üksikult kui
komplekselt.
Töölehed on kasutatavad erinevates ainetundides:
emakeel, kirjandus, matemaatika, ühiskonnaõpetus
jm.

Üldised põhimõtted pere- eelarve koostamisest,
investeerimisest ja laenamisest.
Mõtteid, kuidas finantshariduse kaudu on
võimalik integreerida õppetegevusi
majandusõpetuse, ühiskonnaõpetuse ja
matemaatika ainetundides.

Väljaandja,
väljaandmise aasta
PERL (Partnership for
Education and
Research about
Responsible Living),
2011

Sisu kokkuvõte, märksõnad,

Finantsharidus
Säästmine, investeerimine &
pensionid
http://www.minuraha.ee/public/Koolit
us_InvesteeriminePension.pdf

The NASDAQ OMX
Group, Inc., 2010

Materjalist saab ülevaate: säästmise,
investeerimise, põhimõtetest,
investeerimistoodete riskist ja tulust, hoiused,
aktsiad, pensionite kogumisest

Igapäevased pangateenused
Laenamine
http://www.minuraha.ee/public/Finant
saabits_Ringo_Raudvee.pdf

LHV
Privaatpangandus
Eesti Pangaliit

Käsitletakse järgmisi finantsharidusega seotud
igapäevaseid valdkondi ja mõisteid:
arvelduskonto, pangakaart, internetipank;
interneti kaudu ostmine, kaardimaksed,
mobiilimaksed, sularaha;
pere eelarve, isiklik eelarve, kulutuste jälgimine;
õppelaen, õppelaenu käendamine; laenud,
kiirlaenud, krediitkaardid.

Autor

Pealkiri

Butler, F.,
Cottschau, J.,
Gunnlaugsdottin, S.A.,
Gudmundsottir, S.,
Jepson, M., Melo, N.,
Petyrkova, L.,
O`Donoghue, M.,
Piscopo, S.,
Torkar, G.

Finantskirjaoskus, oma rahaasjade
korraldamine
,,Pildid ja esemed“
Aktiivse metoodika õppevahendid 3
SPLASH: finantskirjaoskuse mäng
http://www.artdesign.ee/finants/financ
ial-toolkit-est-210x297-ilmableedita.pdf

Raudvee, R.
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Mäng aitab õpilastel:
saada teadmisi rahaasjade haldamise põhimõtetest,
tutvuda teemakohaste terminitega,
teha vastutustundlikke valikuid nii enda kui teiste
huvides.
Mängu põhieesmärk on edendada rahandusalase
sõnavara tundmist ning aitab õpitut mõista ja
seostada.

Autor

Väljaandja,
väljaandmise aasta
Finantsinspektsioon

Sisu kokkuvõte, märksõnad,

Õppematerjalid
http://www.tarbijakaitseamet.ee/intera
ktiivsed-oppematerjalid/

Tarbijakaitseamet

Mitmesuguseid õppematerjale finantshariduse
teema käsitlemiseks: tunnikavad, mängud,
ristsõnad, multifilmid jm. Iga õppematerjali juures
on lühiülevaade märksõnadest; vanuseaste, kellele
materjal on eakohane.

„Minu raha päeva“ materjalid
http://kool.minuraha.ee/minu-rahapaev/

Finantsinspektsioon,
Eesti Pangaliit,
NASDAQ OMX
Tallinn AS,

Mitmesuguseid ülesandeid, viktoriiniküsimusi ja
teste, mis on koostatud erinevates Eesti
koolides 2011-2012 toimunud „Minu raha päeva“
jaoks. Sihtgrupp põhikool ja gümnaasium

Pealkiri
Minuraha.ee
http://kool.minuraha.ee/opetajale/
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Õppe- ja harjutusvara, mille abil saab selgitada
rahaasjade põhitõdesid. Metoodilised materjalid
on jaotatud õppeainete kaupa: matemaatika,
ühiskonnaõpetus, majandusõpetus.
Õpetajad saavad, finantshariduse metoodiliste
materjalide abil, rakendada uurimusliku
õppemeetodi erinevaid võtteid ainetundides.

AIMEKIRJANDUS
KIRJED
Kooliaste

Sisu kokkuvõte, märksõnad

Igaühele majandusest

Väljaandja,
väljaandmise aasta
Koolibri, 2013

põhikool,
gümnaasium

Käsitletakse igaühe igapäeva majandusega
seotud teemasid. Teooriaid, põhimõtteid ja
mõisteid seletatakse majandusteadlaste
poolt lühidalt ja arusaadavalt.

Parring, T.

Kuidas kodustada raha

Äripäev, 2012

gümnaasium

Säästmine, varad, kohustused, bilanss,
tulud, kulud, isiklik finantseerimisskeem;
abivahendid tulude, kulude, varade ja
kohustuste üle arvepidamiseks;
investeerimine.
Peatükkide lõpus töölehed.

Zirnask, V.
(Toimetaja)

Väärtpaberite teejuht
Eesti Päevaleht AS,
Võimalik alla laadida:
2008
http://www.nasdaqomxbaltic.com/files
/tallinn/bors/koolitus/Vaartpaberite_te
ejuht.pdf

gümnaasium

Mille poolest erinevad aktsia ja osa? Mis
rolli täidab fondiosaku juures
fondivalitseja? Miks võlakiri on vähem
riskantne väärtpaber kui aktsia? Kuidas
käituda tuletisväärtpaberitega? Mida
pakuvad muud instrumendid –
väärismetall, kinnisvara, pangahoius?
(http://www.rahakompass.ee/raamatud)

Autor(id)

Pealkiri

Kishtainy, N.,
Abbot, G.,
Farndon, J.,
Kennedy, F.,
Meadway, J.,
Wallace, Chr.,
Weeks, M.
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Väljaandja,
väljaandmise aasta
Äripäev, 2007

Kooliaste

Sisu kokkuvõte, märksõnad

gümnaasium

Raamat on mõeldud algajale
investeerimishuvilisele. Eesmärk on
juhatada huvilised säästmis- ja
investeerimismaailma.
Investeerimis- ja säästmisotsused
puudutavad väga pikka perioodi inimese
elust ja seetõttu on mõtestatud ja teadliku
valiku tegemine väga oluline.
(http://www.rahakompass.ee/raamatud)

Tüdruk ja raha

Koolibri, 2006

põhikool,
gümnaasium

Raamat õpetab valima sobivat
arveldusarvet, koostama isiklikku eelarvet
ja sellest kinni pidama, reisima võimalikult
soodsalt ja ohutult ning annab nõu, kuidas
välja tulla majanduslikust kitsikusest ning
seljatada kuhjunud krediitkaardi- ja muud
võlad. Raamatu väärtust tõstavad arvukad
praktilised ja teostatavad nõuanded.

Peremajanduse ABC
(lisaks CD plaat)

OÜ Vastus, 2005

gümnaasium

Raamat koosneb majandusartiklitest.
Kuidas pere- eelarvet koostada,
sissetulekuid ja väljaminekuid planeerida.
Millest sõltub palk. Mis kasu on
kindlustusest ja tutvustab erinevaid
kindlustusliike.

Autor(id)

Pealkiri

Nurga, A.
(Toimetaja)

Investeerimise teejuht
Võimalik alla laadida:
http://www.nasdaqomxbaltic.com/files
/tallinn/bors/koolitus/Investeerimise_t
eejuht.pdf

Brady, L.

Liivak, A.,
RootammValter, J.
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