Reet Bobõlski

Situatsioonipank
Idee tutvustus
Üks tulemuslikumaid aktiivõppe meetodeid on kindlasti situatsiooniülesannete
lahendamine: võimaldavad ju situatsiooniülesanded siduda teoreetilised teadmised
praktilise olukorraga. Lisaks on sellised ülesanded õpilaste jaoks elulised ning
mängulised. On tore, et mänguline element on ka uues õppekavas senisest enam
tähelepanu pälvinud.
Mina julgen oma kogemuste põhjal väita, et mängulised tunnid sobivad suurepäraselt
ka gümnaasiumiastmesse. Lisaks konkreetsetele ainealastele teadmistele arendavad
situatsiooniülesanded õpilastes kindlasti ka teisi oskusi: suhtlusoskust ning
argumenteerimise ja väitlemise oskust; õpilased peavad nende ülesannete abil looma
seoseid varasemõpituga jne.
Situatsioonipank koosne ülesannetest, mis imiteerivad just tegelikke elulisi olukordi
ning on mingil viisil seotud rahamaailma, pankade, üksikisiku või majapidamise
toimetulekuga. Minu situatsioonipangas on mõned eri tüüpi ülesanded, mida saab
kasutada peamiselt majandusõpetuse tundides, aga miks mitte ka näiteks
klassijuhataja või ühiskonnaõpetuse tundides, koolide majandusnädalatel ja mujal.
Kui idee õpetajatele meeldib, võiks situatsioonipanka lisanduda ülesandeid tulevikus
ka teistelt õpetajatelt. Teen ettepaneku luua ühine situatsioonipank, mille võiks üles
panna kas Swedbanki Eraisikute Rahaasjade teabekeskuse lehele, majandusõpetajate
kogukonna lehele või Eestis majandusõpetust koordineeriva Junior Achievementi
lehele.
Situatsioonipanga eesmärk oleks tekitada õpetajatele suur situatsiooniülesannete
“pank” ehk laialdane ülesannete kogum, mida saaks täiendada ja kasutada kõik
soovijad. Kiirete muutuste tõttu raha- ja pangamaailmas vananevad ka õppematerjalid
kiiresti, kuid jooksvalt lisanduvate ülesannetega pank aitaks majandusõpetuse jm
tunde ajakohaseina hoida ja mitmekesistada. Olen siiralt seda meelt, et teooria kõrval
õpetavad just niisugused elulised ülesanded õpilasi asju paremini mõistma ja asjade
tegelikust olemusest aru saama.

Situatsiooniülesanne 1. Laenu võtmine – erandlik käitumine või eluviis?
Üldinfo:
Teema: laenamine
Aeg: 2 x 45 min
Aine: majandusõpetus, klassijuhataja tund
Töö liik: väitlus, töö rühmades, individuaalne töö
Ülesande taust ja tegevuste kirjeldus
Laenamine on tänapäeval võrdlemisi tavapärane tegevus, väga palju inimesi on kas
praegu või minevikus mingil viisil laenudega seotud olnud. Sageli on laenamine
inimese jaoks hästi läbi mõeldud ja kaalutletud lahendus, küllaga on aga kahjuks ka
juhtumeid, kui laenu võetakse liiga kergekäeliselt.
Jagage klass kaheks rühmaks. Kumbki rühm saab loosiga seisukoha, mida peab teise
rühma ees kaitsma. See, kui rühmaliikmete seisukoht ei ühti loositud variandiga, ei
tohiks väitluse ajal kuidagi silma paista. Õpilaste ülesanne on seista rühmas
veendunult loosiga saadud idee eest.
NB! Kui klassis on õpilasi kahe rühma jaoks liiga palju, võib osa jääda
“pealtvaatajateks”, kelle ülesanne on argumente üles kirjutada, võrrelda rühmade
argumenteerimisoskusi ning tuua esile esinemiste plusse ja miinuseid.
Kaks seisukohta:
Laenamine on alati ja igas
olukorras vale. Laenamine ei tule
kõne alla mitte ühelgi juhul ja mitte
kunagi. Laenamine on patt!

Laenamine on ainuõige viis
elamiseks. Elada tuleb täna, mitte
siis, kui on piisavalt raha teenitud.
Kogu maailm elab võlgu!

Kui seisukohad, mida rühmad väitluses kaitsma peavad, on välja loositud, saab iga
rühm 5-7 minutit aega, et üheskoos arutada, missugused on kesksed argumendid,
mida nad oma väite kinnituseks esitavad. Märksõnad võiks kirja panna – väitluse ajal
on neid hea vaadata.
Toimub väitlus. Rühm peab teisi veenma oma seisukoha õigsuses. Väiteid tuleb
esitada järjekorras, üksteisest üle rääkimine on lubamatu. Sõna soovija peab käega
märku andma. Ideaalis peaks vähemalt ühe korra sõna saama mõlema rühma iga liige.
Väitlus peaks igal juhul lõppema õpetaja (või ka mõne tublima õpilase) kokkuvõttega
toimunud väitlusest, kus analüüsitakse väidete esitamist, nende eest seismist ning
vastasmeeskonnaga argumenteerimist.
Teema kokkuvõtteks (kui aega on vähe, võib see olla ka kodune ülesanne) kirjutab iga
õpilane 15-minuti-essee sellest, missugused on tema seisukohad laenamise kohta.
Essees ei pea õpilane langetama valikut kahe tunnis väideldud äärmusliku seisukoha
vahel, vaid esitama oma seisukoha. Oma seisukohtade ilmestamiseks oleks hea tuua
näiteid (oma perekonna või tuttavate põhjal, ajakirjanduses kajastatu jms põhjal).

Situatsiooniüleanne 2. Õppelaen on laen õppimiseks.
Üldinfo:
Teema: laenamine, õppelaen
Aeg: 2 x 45 min
Aine: majandusõpetus, matemaatika, klassijuhataja tund
Töö liik: paaristöö
NB! Ülesanne eeldab arvuti kasutamise võimalust.
Üha enam võib ajakirjandusest leida infot suurenevast õppelaenuvõlglaste hulgast.
Paraku on teada ka tõsiasi, et suhteliselt kergesti antavat laenu ei kasuta laenuvõtjad
sageli selleks ettenähtud otstarbel. Ülesande eesmärk on panna õpilasi mõtlema
laenamise üle üldiselt, aga ka laenamise eesmärgipärasuse üle.
Taustainfo ja tegevuste kirjeldus
Kerli on tore 19-aastane noor neiu, kes on lõpetanud hiljuti keskkooli ning astunud
Tallinna Ülikooli, et õppida eesti keele õpetajaks. Kerli on vastu võetud
riigieelarvelisele kohale ning ta ei pea õppemaksu tasuma. Kuna tüdruk on pärit
Lääne-Virumaalt, peab Tallinnas õppimiseks üürima ühiselamutoa. Peale eluruumi on
loomulikult vaja tasuda ka paljude teiste kulude eest (transport, toit, riided jm). Kerli
loodab leida õpingute kõrval väikese tööotsa. Ta on pannud internetti kuulutuse, et
annab raskustes algklassiõpilastele eesti keele tunde. Üks murelik lapsevanem on
temaga ka juba ühendust võtnud
Kerli vanemad on oma sissetulekud ja väljaminekud kokku löönud ning on Kerlile
lubanud, et saavad teda toetada 250 euroga kuus. Tallinnas elamiseks seda just palju
ei ole, kuid Kerli teab, et kokkuhoidlikult elades tuleks ta selle summaga toime. Paaril
korral kuus jääks raha ka vanematekodus käimiseks.
Samas teab Kerli, et on võimalus saada õppelaenu. Õppelaenu maksimumsumma on
sel aastal 1917.35 eurot. Õppelaenu intressimäär on 5%. Laen annaks tüdrukule
majandamiseks palju vabamad käed ja võimaldaks elada oluliselt vähem
kokkuhoidlikult. Samas hirmutavad Kerlit kaks küsimust: esiteks peab ta ülikooli
lõpetades soetama isikliku eluaseme, milleks tuleb tõenäoliselt laenu võtta, aga just
siis oleks vaja hakata ka õppelaenu tagasi maksma; teiseks on pidevalt kuulda, et
ülikooli lõpetanud noored ei leia kuigi kergelt tööd. Kerli ei tea, mida teha. Aita tal
otsustada.
1) Kerli ei oska vastata järgmistele küsimustele, millele tuleb teil kui headel sõpradel
aidata vastus leida:
 Mis ajast hakatakse arvestama intressi?
 Kas intresse peab maksma ka õppimise ajal või tuleb seda teha alles
siis, kui õpingud on lõpetatud?
 Millal tuleb hakata laenu tagasi maksma? Kui pika aja jooksul tuleb
laen tagastada?
 Mis juhtub siis, kui kool jääb mingil põhjusel pooleli?
Vastuseid neile küsimustele on kergesti võimalik leida iga suurema panga
kodulehelt, nt Swedbanki kodulehelt aadressil:
https://www.swedbank.ee/private/credit/loans/student/conditions?language=EST

2) Kerli soovib kokku arvutada, kui palju ta koos intressidega laenu tagasi maksma
peab? Aidake tal arvutada. Arvutamisel lähtuge järgmistest eeldustest:
 Kerli õpib ülikoolis 5 aastat.
 Õppelaenu võtab ta kõigil viiel aastal ning selle määr viie aasta jooksul ei
muutu.
 Kerli hakkab laenu tagastama aasta pärast ülikooli lõpetamist ning maksab
selle ära lubatud tähtaja jooksul.
Leidke summa, mis tuleb Kerlil pangale tasuda (laen + intressid).
3) Koostage +/- tabel, milles selgitate Kerlile, missugused on laenuvõtmise plussid ja
missugused miinused. Kujundage paaristööna otsus, mida soovitate Kerlil antud
olukorras teha. Põhjendage oma otsust!

Situatsiooniüleanne 3. Ütle mulle, missugused on sinu tarbimisharjumused, ja
ma ütlen, kes oled sina.
Üldinfo:
Teema: tarbimisharjumused, säästmine
Aeg: 45 min tund + hilisem projektitöö
Aine: majandusõpetus, klassijuhataja tund
Töö liik: paaristöö
NB! Ülesanne eeldab arvuti kasutamise võimalust.
Eestlastel on vanasõna “Ütle mulle, kes on su sõber, ja ma ütlen, kes oled sina”.
Viimasel ajal on väga palju juttu olnud kulude ülesmärkimistest, nende analüüsimisest
ning võimalike säästmiskohtade otsimisest. Sellise tegevuse eesmärgiks on parem
toimetulek ja säästmine võimaluste piires.
Taustainfo ja tegevuste kirjeldus
Karl ja Mart on kaks head sõpra, kellel on mõlemal korralik sissetulek. Mõlemad
mehed teenivad kuus 700 eurot (neto). Kuna nad üürivad kahepeale korterit, on nende
eluasemekulud võrdsed. Kahe noore mehe tarbimisharjumused on aga võrdlemisi
erinevad. Nad märkisid üles oma kulutused mitme kuu vältel ja tõid välja ühe kuu
keskmised. Keskmised andmed on allpool kummagi noormehe kohta eraldi toodud.
1) Uurige paaristööna meeste kulutusi ning võrrelge neid omavahel. Missugust infot
te nende inimeste kohta leidsite? Tooge välja peamised erinevused noormeeste
tarbimisharjumustes. Kui hästi annab niisugune rahaline kulude tabel teie arvates
teavet inimeste, nende loomuse ning harjumuste kohta?
KARL

MART
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2) Uurige pankade kodulehtedelt, missuguseid võimalusi pakuvad oma kulude
grupeerimiseks suuremad pangad. Kuidas on võimalik arvestust pidada? Missuguseid
kulude gruppe pangad välja pakuvad?

3) Kujutlege, et olete finantsnõustaja. Missuguseid soovitusi annate neile kahele
noormehele nende tarbimisharjumuste ning säästmisvõimaluste kohta? Lisage oma
soovitustele ka asjakohased põhjendused.
Individuaalne ülesanne.
4) Pidage ise kõigi oma kulude kohta ühe kuu jooksul arvestust. Grupeerige kulud
liigiti (aluseks ei pea võtma selles ülesandes või pankade kodulehel olevat jaotust)
ning analüüsige oma kulusid. Millele kulub liiga palju raha? Kas kuskilt annaks ka
säästa? Kirjutage oma tarbimisharjumustest analüüs.
5) Koostage valminud analüüsi abil järgmise kuu eelarve.

Projektiüleanne 4. Rahateemaline memoriin
Üldinfo:
Teema: euro vms
Aeg: projektiülesanne (nt ettevõtlusnädalaks)
Aine: majandusõpetus
Töö liik: grupitöö
Taustainfo ja tegevuste kirjeldus
Paljudes koolides toimuvad ettevõtliku mõtteviisi propageerimiseks majanduse
ainenädalad, konverentsid jms. Üks väga hariv ning õpilastele palju põnevust
pakkunud idee on majandusteemaliste mängude koostamine selliste nädalate või
konkursside raames. Eriti toredad on olnud mängud, mis võimaldavad mängijatel
mitmel tasemel mängida.
Näide:
Grupitööna tuleb koostada memoriini-mäng. Teema on laias laastus „raha“. Nii saab
näiteks koostada euromüntide memoriini. Müntide üks külg on kõigil sarnane (nt
kujutavad kaheeurost münti), kuid teisel küljel on iga maa sümbolid. On ju iga maa
puhul valitud mündi tagakülgedele millegipoolest sellele riigile oluline isik, paik vm.
Mängides tuleb paaride leidmisel nimetada lisaks riigile, mille rahaga on tegemist, ka
mingit lisainfot selle riigi kohta. Samuti võib mängu reegliks olla, et nimetataks, mida
on täpselt mündil kujutatud (nt Eesti riigi kontuur, Belgia kuningas Albert II).
Loomulikult tuleb niisuguse ülesande puhul hilisema (võistu)mängimise eel anda
õpilastele teadmisi, missuguseid asju küsitakse, et nad saaksid ette valmistada.
Mängu mängimisel saab lisada erinevaid nüansse. Nt tuleb lisada iga mündi riigi
nimetamisel selle pealinn (lõiming geograafiaga), riigikeel(ed) (lõiming
keeleõpetusega) või naaberriigid (geograafia) jms.
PS! Sarnaseid majandusmemoriinimänge annab koostada väga erinevatel teemadel: nt
olulised majandusteemalised mõisted (paari leidmisel tuleb siis mõistet selgitada ja
lahti rääkida. Kui see ei õnnestu, saab järgmine paar/rühm sama paari võtta ning peab
ise selgitama); Eesti või maailma majanduses olulised isikud jne jne.

