MÄRKSÕNA „SINU RAHAASJAD“

Projekt „Arukalt rikkaks!“
Kõik me, täis illusioone ja lootusi, usume, et võime materiaalselt nii mõndagi
endale lubada kohe, kui oleme iseseisvad! Ja võimegi, kuid ennetamaks
ootamatusi, on targem järele proovida!
Liigse enesekindluse mahavõtmiseks on soovitav mängida rahamänge aadressil
www.minuraha.ee/mangud.
Nii nagu eluski on oma osa fortuunal, tõmbab iga õpilane loosiga kaardi, millele on
märgitud tema brutopalk. Iga paar hakkab majandama leibkonnana.
Ja algabki „elu“. Tuleb otsustada, kus elada, kuidas elada, et edukalt toime tulla.
Esimese etapi tulemuseks on ettekanne elumudelist 5 aasta pärast.
Järgmine etapp algab uue loosiga, mille hulgas võib kaardil olla ka ootamatusi,
nagu töökaotus, loteriivõit või pärandus. Tuleb kaaluda, kuidas edasi, missuguseid
muudatusi uues olukorras ette võtta.
Projekti eesmärgiks on noortes kasvatada teadlikkust oma finantsiliste valikute
tegemisel.
• saada teada info otsimise võimalustest
• kasutada arvutit info otsimisel
• õppida elama vastavalt oma võimalustele
• tutvuda tarbijaveebi www.minuraha.ee-ga
• tutvustada erinevaid võimalikke situatsioone, neid läbi mängides
Projekt koosneb 4 tunnist arvutiklassis.
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1. TUND Kuidas planeerin oma tulusid?
Eesmärk: Panna õpilased arutlema oma tulude ja tegelike kulude üle.
Kuidas oleks mõistlikum neid planeerida?
Bruto-ja netopalga olemus.
Tegevused:
1.

Õpilased võtavad loosi, saades sellega teada enda sissetuleku suuruse.
Kuna töö toimub paarides, siis tuleb kokku kahe inimese sissetulek. Juhul,
kuion paaritu arv õpilasi, siis üks saab teha üheliikmelise pere elumudeli.

2.

Loosiga saadakse brutopalk, seega tuleb arvutada netopalga suurus. Siinjuures
õpetaja seletab bruto- ja netopalga mõiste ja ka arvestusliku käigu.
Kasutada saab www.minuraha.ee/kalkulaatorid/palgakalkulaator, mille abil
saab teada, milline on tema brutopalgast tulenev netopalk.
Tunni lõpuks peaks teada olema pere netosissetulek.

3.

Seejärel peavad õpilased omavahel jagama koduse töö, sest tuleb koostada
pere kuueelarve. Selleks tuleb kokku leppida, milline eluase neile sobiks
(maja, korter, elamine vanemate juures). Kas eluase osta või rentida ja milliste
vahenditega?
Kas ja millist transpordivahendit on vaja? Kuidas see soetada?
Kodus tuleks teha eeltöö kulude kohta: millised võimalused ja variandid
sobiksid?
Selleks on väga hea abivahend aadressil www.minuraha.ee/teenused, kust on
võimalik saada ülevaade ja võrdlustabelid erinevate pangateenuste kohta. Seal
on olemas palju võimalusi ja teavet teenuste kohta, võrdlustabelid, kalkulaator
ja ka sõnaraamat. Saab vastuse paljudele tekkinud probleemidele ja infot,
kuidas oleks soodsam oma otsuseid teha, kas laenata, rentida või liisida.
Millistel tingimustel?
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2. TUND Pere eelarve koostamine.
Eesmärk:
Ühe kuu pere eelarve koostamine. Kuidas säästa ja kuhu säästud paigutada?
Tegevused:
1. Õpetaja annab paaridele kuu eelarve koostamise blanketi, mis on
olemas
samas veebikeskkonnas www.minuraha.ee/teen-eelarve. Õpilased täidavad
selle ja saavad tulude-kulude vahekorra.
2. Säästude puhul peab nüüd uurima, mida nendega teha: hoiustada,
investeerida? See on taas võimalik aadressil
www.minuraha.ee/investeerimine. Miks on üks otsus/valik soodsam ja parem
kui mõni teine? Mida sealjuures jälgisin?
3. Arvestus tuleks teha 5 aasta pikkuse perioodi kohta. Selle aja jooksul on perel
välja kujunenud elumudel.
4. Nüüd jääb õpilastel veel koostada ettekanne väljakujunenud elumudelist
(3 min.)

3. TUND Erinevate elumudelite võrdlemine-elan vastavalt oma võimalustele.

Eesmärk:
Panna õpilased mõtlema ja arutlema erinevate elumudelite üle ja selle üle, et
ei ole võimalik elada üle oma võimaluste.
Tegevused:
1. Õpilased teevad 3 min. ettekande+ 2 min. teiste õpilaste küsimused.
Sealjuures on teistele välja jagatud ettekandjate eelarve.
2. Kaasõpilased peavad ettekannet kuulates tegema märkmeid selle kohta, mis
nende arvates on väga hea.
3. Kõik eelarved ja kaasõpilaste kirjalikud märkused lähevad õpetaja kätte, kes
kasutab neid hindamisel.
4. Tunni lõpus (kui kõik ettekanded on kuulatud) toimub uus loositõmbamine,
aga seekord on kaartide hulgas uued väljakutsed:töökaotus, emapalk,
pärandatud kinnisvara, lotovõit, välismaal elava sugulase rahaline pärandus.
5. Mis siis toimub peres ja kuidas oma elu finantsiliselt ümber korraldada?
Milline on elu 5 aasta pärast?
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4. TUND Milleks on vaja oma tulusid-kulusid planeerida?

Eesmärk:
Kuidas olen võimalik elumuutuste korral toime tulla?

Tegevused:
1. Õpilased koostavad seoses muudatustega uue strateegia hakkama saamiseks,
sealjuures arvestades, mis neil eelnevalt olemas on (säästud/võlad).
Abimeheks taas www.minuraha.ee/kui-on-probleem.
2. Annavad lühiülevaate oma muudatusplaanist.

HINDAMINE:

Hindamisel arvestatakse tulemust, milleni jõuti, kui reaalne see on.
Lisaboonuse annavad kaasõpilaste poolt tehtud positiivsed märkused eelarve kohta.
Õpilastel on võimalus hinnet argumenteeritult vaidlustada.
Õpetaja arvestab lõpphindamisel ka argumente, mis välja tuuakse, kui hinnet
vaidlustatakse.
Hinnet alandatakse, kui toimuvad eksimused, mida oleks võimalik vältida, sest õpilased
on eelnevalt läbinud veebimängud, kus on saanud ennast testida.

TULEMUS:
Õpilased peaksid aru saama tulude-kulude planeerimise vajalikkusest. Saavad teada,
kust on võimalik hankida kasulikku teavet ning kelle poole pöörduda abi saamiseks, kui
on vaja.

Läbi selliste tegevuste avanebki noortel võimalus saada arukalt rikkaks ehk lasta
oma unistustel täituda!
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LISA
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12 210 EEK/ 780 EUR

19 950 EEK/ 1275 EUR

40 050 EEK/ 2559 EUR

60 190 EEK/ 3846 EUR
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Kaotasid töö

Kaotasid töö

Kaotasid töö

Kaotasid töö

Said 1 000 000 EEK lotovõidu

Võitsid loteriiga 500 000 EEK
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Võitsid loteriiga 100 000 EEK

Said päranduse-talumaja Lõuna-Eestis

Said päranduse-10 000 USD

Said päranduse-10 000 USD

Pärandus-korter Tallinna vanalinnas

Pärandus-talumaja Kesk-Eestis

Võitsid loteriiga 300 000EEK

Kaotasid töö

Emapalk

Kaotasid töö

Emapalk

Emapalk

Emapalk

Emapalk

