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9 ülesannet
Järgnev töö sisaldab üheksat ülesannet, sh lisaülesanne ja vahukommiülesanne. Käesolevaid
ülesandeid võib läbi viia 12. klassis enne seda, kui õpilased alustavad valikute tegemist: kas
lähiajal on näiteks kavas autojuhiloa tegemine, kas pärast gümnaasiumi lõpetamist on plaanis
minna ülikooli või tööle või mistahes muud otsused, mis on vajalikud täisväärtuslikuks eluks.
Järgnevad ülesanded on üles ehitatud eeldusel, et õpilane ei pea valdama majandusteooria
põhjalikku käsitlust. See tähendab, et neid võib läbi viia ka majandust mitte õppinud õpilastega
erinevate tundide raames. Need ülesanded on ka väga sobilikud ühiskonnaõpetuse majandusosa
katmiseks. Samuti võib neid kasutada geograafia tundides ja karjääriõpetuses.
Teemad on järgnevad:
1. Põhiväärtused
2. Ajaplaneermine
3. Tööturu vajadused ja muutused
4. Motiveerimine
5. Otsustamine ja vastutamine
6. Sotsiaalne ettevõtlus
7. Eesti eksport ja import
8. Viljaterade paradoks
9. Vahukommi paradoks
Kõikide ülesannete eesmärk on mõtestada lahti olulisemaid väärtusi õpilase enda jaoks ja anda
võimalus vaadata ühiskondlikke, majanduslikke ja sotsiaalseid protsesse laiemalt. Läbi nende
ülesannete on õpilasel võimalik tutvuda vastutusega otsustamisel ning tulevikus sarnastesse
olukordadesse sattudes leida kiirem ja sobivam lahendus.

Õpetaja roll nende ülesannetega töötamisel on suunav ja selgitav. Õpetaja saab õpilastele teemat
tutvustada läbi arutluse ja/või videote. Vastuseid saavad antud küsimustele anda õpilased ise.
Kuna 100% õiged vastused puuduvad, saab õpetaja toonitada, et oma otsuste eest vastutuse
võtmist oodatakse ka reaalses elus, kus ei ole võimalik leida õiget vastust kellegi kolmanda abiga.
Õpetaja võib valida ülesannete lahendamiseks suulise või kirjaliku viisi.

Esimene ülesanne
Teema: Põhiväärtused
Eesmärk: Panna õpilasi mõtlema erinevate väärtuste üle. Selgitada nende olemasolu ja vajalikkust ning
erinevate väärtuste tagamaid. Õpilane õpib aru saama, et erinevad inimesed teevad erinevaid otsuseid
lähtuvalt oma väljakujunenud väärtustest.
Õpetaja roll: Näidata õpilastele kahte reklaami:.
1. “Sorry” Pealkiri Youtube’s: Mercedes Benz commercial 2010 - Sorry
http://www.youtube.com/watch?v=Ho4PI9zaZy4
2. „Polar Bear“ Pealkiri Youtube’s: Nissan LEAF™: Polar Bear
http://www.youtube.com/watch?v=BNeEVkhTutY
Lasta neil täita nähtu põhjal tööleht ning selgitada erinevate otsuste tagamaid: millised inimesed
milliseid väärtusi eelistavad.

Esimese ülesande lahendamiseks näitan Sulle kahte reklaami, analüüsi reklaame (põhjenda ja kirjelda,
toetudes põhiväärtustele) lähtuvalt järgmistest küsimustest:

1. Kes on reklaami „Sorry“ sihtrühm?
2. Kes on reklaami „Polar Bear“ sihtrühm?
3. Mis on reklaami „Sorry“ sõnum?
4. Mis on reklaami „Polar Bear“ sõnum?
5. Kumma auto sina ostaksid? Kas need reklaamid puudutasid/mõjutasid sinu
väärtushinnanguid? Põhjenda!
6. Kas oled autojuhiload juba teinud!
Kui jah, siis miks?
Too välja kolm punkti, miks on õige teha autojuhiload ja eelistada autoga sõitmist?
1.
2.
3.
Kui ei, siis miks?
Too välja kolm punkti, miks on õige eelistada jalgrattaga sõitmist autole?
1.
2.
3.
Lisaküsimus: Kas sa tead palju on autokütuse liitri hind? Kuidas kütuse hinna muutumine mõjutab
sind kui tarbijat?

Teine ülesanne
Teema: Ajaplaneerimine
Eesmärk: Õpilane oskab paremini oma aega planeerida. Ta teab ja oskab eristada olulisemaid asju ning
analüüsida nende vajalikkust enese jaoks. Samuti suudab õpilane otsustada, mis tegevustest ta peab
loobuma ühe või teise asja saamiseks. Õpilased mõistavad, et aega kõigi asjade tegemiseks ei jätku ning
hakkavad aega ratsionaalsemalt kasutama.
Õpetaja roll: Annab kätte ülesannete lehed. Selgitab alternatiivkulu mõistet ja selle seost ajaga.

Kaasus:
Peeter on Tartu Ülikooli 2. kursuse füüsikateaduskonna tudeng, kes tegeleb aktiivselt nii oma
ettevõttgae kui ka ülikooliõpingutega. Idee oma ettevõte rajada tuli tal juba suvel ja
sügissemestri alguses saidi kõik vajalikud toimingud ettevõtte rajamiseks tehtud. Nüüd,
kevadsemestril, on Peeter avastanud, et ta ettevõtte on hakanud aina rohkem tema aega kulutama
ja noormees on hädas koolitöödega. Peeter on teadlik, et ettevõtlusega tegelemine toob talle raha
elamiseks ja annab praktilise kogemuse töötajana, kuid samas jätaks koolist loobumine ta ilma
vajalike teadmisteta.
Küsimused:
Kuidas sina sellist olukorda lahendaksid?
Mis oleks sinu valik? Miks?
Too välja mõlema võimaluse plussid ja miinused?
Kas Peetril oleks võimalik jätkata mõlemaid tegevusi ilma üht või teist ärajätmata? Kuidas?

Kolmas ülesanne:
Teema: Tööturu vajadused ja muutused
Eesmärk: Panna õpilasi mõtlema oma tegevuse väärtuslikkuse ning perspektiivikuse üle ning leida
võimalik lahendus meeldivaks ja jätkusuutlikuks tööks. Õpilased hakkavad rohkem väärtustama hobidest
ja huvialadest tulenevat kasu.

Õpetaja roll: Selgitada neile muutuva tööturu vajadusi. Läbi viia ülesanne.
Mõtle tegevuse/hobi/huvi peale, mis Sind kõige rohkem vaeva nägema paneb:
midagi, millest pääsemiseks Sa vabandusi välja ei mõtle ja milleks oled peaaegu alati valmis;
midagi, mis tekitab Sinus kõige parema tunde, kui see hästi välja tuleb;
midagi, mille ebaõnnestumisel oled valmis uuesti proovima.
Mõtle välja üks lahendus, kuidas saaksid läbi selle tegevuse/huvi/hobi abil end tulevikus piisavalt
hästi (sinu standardi järgi) ära elatada ning kirjelda seda tööd/ettevõtmist.
Kas sul oleks võimalik sellel ala tööd saada? Täpsusta!
Kas sul oleks võimalik luua enda ettevõte, mis selle alaga tegeleks? Täpsusta!
Kas sul oleks võimalik seda ala sügavamalt ka ülikoolis õppida? Täpsusta!
Lisaküsimused:
1. Milliseid töökohti ei olnud 10 aastat tagasi ja praegu on? Loetle kolm.
2. Milliseid töökohti oli 20 aastat tagasi ja praegu enam ei ole? Loetle kolm.
3. Milliseid töökohti võiks olla 15 aasta pärast, mida praegu veel ei ole? Loetle kolm.
Kas mõni neist tuleviku töökohtadest võiks sulle sobida? Täpsusta!

Neljas ülesanne:
Teema: Motiveerimine
Eesmärk: Tutvustada õpilastele motivatsiooni olemust ja selle mõjureid. Õpilased on teadlikud
motivatsiooni vahenditest, võimalustest ja vajalikkusest. Õpilased oskavad motiveerida nii ennast kui
teisi.
Õpetaja roll:
Näidata õpilastele Dan Pinki videot pealkirjaga “Dan Pink üllatavast motivatsiooniteadusest” / „Dan Pink
on the surprising science of motivation“ kodulehelt www.ted.com . Videot saab vaadata eestikeelse
tõlkega.
Anda õpilastele kätte tööleht. Pärast analüüsida tulemusi koos õpilastega.
Kaasus:
Sul on oma kiirtoidurestoran Tallinna kesklinnas. Sul on palgal 7 klienditeenindajat, kes kõik töötavad nii
päevaste kui ka öiste vahetustega. Viimasel ajal on kliendid hakanud esitama kaebusi halva teeninduse ja
toidu kehva kvaliteedi kohta (näiteks ei pidanud töötajad kinni hügieeninõuetest, katsusid raha ja
burgereid samade kinnastega ning ei küpsetanud liha piisavalt läbi, jättes selle tooreks). Probleemid on
tingitud su töötajate madalast motivatsioonist: nad nurisevad kehvade töötingimuste ja madala palga
pärast ning ei näita mingeid ilminguid töötahte tõusu kohta.
Küsimused:
Mida peaksid tegema sellises situatsioonis ettevõtte juhina?
Mis vahenditega on võimalik motiveerida töötajaid?
Kuidas motiveeriksid töötajaid sellises olukorras?
Kas suur palk on ainuke võimalus töötajate motiveerimiseks?Mis on alternatiivid?
Kuidas motiveeriksid ennast ise probleemiga tegelema?
Mis võimalusi on ettevõtte juhtidel inimeste motiveerimiseks?
Miks on motivatsioon oluline?

Viies ülesanne:
Teema: Otsustamine ja vastutamine
Eesmärk: Luua olukord, kus õpilasel on vaja leida lahendus esialgu võimatuna näivas olukorras.
Õpetaja roll: Julgustada õpilasi antud kaasusega toime tulema ning kindlaks jääma oma
lahendusele, mis läheb ülesande piiridest välja.
Võimalikud lahendused:
Raamatupidajat ei ole vaja palgata, võib kasutada mõne raamatupidamisettevõtte teenust.
Klienditeenidajad ei pea kõik korraga tööl olema.
Tööaega võib lühendada.
Tegevjuht võib teha ka ise mõne töötaja tööd.

Kaasus:
Kujuta ette, et oled ettevõtte Kaunis Kalle tegevjuht ning oled parema asukoha pärast kolimas renditud
ruumidesse. Kuna soovid arvestada kõigi oma kuue töötaja huvidega, siis kuulasid ära iga töötaja
nõudmised:
Sekretär soovib töötada teisel korrusel arvutiga, aga mitte vannitoa ja köögi kõrval.
Programmihaldur soovib samuti töötada teisel korrusel arvutiga,aga mitte vannitoa ja köögi kõrval.
Raamatupidaja soovib samuti töötada teisel korrusel arvutiga, aga mitte vannitoa ja köögi kõrval.
Sinu kolm klienditeenindajat teavad, et peavad töötama esimesel korrusel, sest võtavad seal vastu kliente.
Kõik kolm klienditeenindajat soovivad samuti kasutada arvutit.
Kõik töötajad soovivad, et puhkeruum (vähemalt 12m2) oleks teisel korrusel.
Lähteandmed:
OÜ Kaunis Kalle on avatud klientidele kõikidel päevadel 9.00 – 19.00
OÜl Kaunis Kalle on võimalik jagada töötajate vahel 4 arvutit!
Ühele töötajale on riigi poolt kehtestatud normina vaja vähemalt 6 m2 pinda.
Uute ruumide suurus I korrusel on 24,5m2 ja II korrusel 23m2. Teisel korrusel asuvad 4m2 vannituba
ning 5m2 köök. Korruseid ühendab trepp. Teisel korrusel saad paigutada ainult ühe töötaja vannitoast ja
köögist eemale.
Leia tegevjuhina lahendus, mis on soilik nii ettevõttele kui ka töötajatele ning põhjenda igale töötajale
eraldi oma lahendust:
Vastus sekretärile arvuti, asukoha, korruse kohta:
Vastus programmihaldurile:
Vastus raamatupidajale:
Vastus klienditeenindajale 1:
Vastus klienditeenindajale 2:
Vastus klienditeenindajale 3:
Vastus kõigile töötajatele puhkeruumi asukoha ja suuruse kohta:

Kuues ülesanne:
Teema: Sotsiaalne ettevõtlus
Eesmärk: Suunata õpilasi reaalselt nägema võimalust sotsiaalse ettevõtlusega tegelemaks.
Õpetaja roll: Tutvustada õpilastele sotsiaalse ettevõtluse mõistet ning sotsiaalset ettevõtlust kui ühte
võimalikku viisi ettevõtlusega tegelemiseks. Samuti õpetama vormistama korrektset e-maili!
Näidata Mairi Jüriska kõnet Terve Eesti SA kodulehelt www.tedxtallinn.org
http://www.tedxtallinn.org/mairi-juriska/
Õpetaja leiab lisamaterjali Heateo Sihtasutuse kodulehekülgelt http://www.heategu.ee/
ja üleskutset: http://petitsioon.ee/: http://www.heategu.ee/?page_id=921

Vaata tahvlilt Heateo Sihtasutuse üleskutset. Loe see läbi!
Mõtle välja üks probleem ning sellel lahendamiseks toimiv äriidee!
Nüüd võta see sotsiaalse ettevõtluse äriidee ning kirjuta ametlik, viisakas kiri Heateo Sihtasutusele
info@heategu.ee, vastates eelkõige järgmistele küsimustele:
Miks just mina tahan seda probleemi lahendada? Miks see probleem on mulle oluline?
Mis on minu äriidee?
Sinu kiri:
Pealkiri:..................................................................................................................................................
Tere, Heateo Sihtasutus!

Lugupidamisega
Kontakt
................................................................................................................................................................

Seitsmes ülesanne:
Teema: Eesti eksport ja import
Eesmärk: Õpilased mõistavad ekspordi olulisust ning mõtlevad sügavamalt huvitavatele Eestis loodud
toodetele/teenustele.
Õpetaja roll:
Õpetaja tutvustab õpilastele Ettevõtluse Arendamise Sihtastuse kodulehekülge www.eas.ee
ning suunab õpilasi mõtlema riigi rollile majanduse elavdamisel. Samuti võib õpetaja tutvustada
Statistkaameti kodulehekülge www.stat.ee ning toonitada Eesti majanduse konkurentsivõimelisuse
tugevdamise olulisust läbi ekpordi.
Õpilased võivad vaadata saadet “Kapital” ETV arhiivist ekspordi ja impordi teemadel.
Näiteks 03-03-2011, 17-02-2011, 28-04-2011

Ekspordi toetamine EASi kaudu on üks peamistest võimalustest eksportivate ettevõtete arvu
kasvatamiseks.
Mullu novembris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 861 miljoni euro väärtuses ja
imporditi 901 miljoni euro eest, teatab Statistikaamet 24. jaanuaril 2011. Eksport euroala
riikidesse moodustas 29% Eesti koguekspordist ja import euroala riikidest 38% koguimpordist.
Ekspordi sihtriikide seas oli esikohal Rootsi (20% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (17%)
ja Venemaa (10%).
Nimeta kolm peamist ekspordiartiklit, mida võiks Eesti ekportida ning millistesse riikidesse.
Põhjenda!
1. Mida? Kuhu? Miks?
2.Mida? Kuhu? Miks?
3.Mida? Kuhu? Miks?

Lisaülesanne:
Teema: Viljaterade paradoks
Eesmärk: Õpilased mõistavad, et ühiskonnas enda kuuldavaks tegemiseks on vaja suurt massi ja suur
mass koosneb indiviididest.
Õpetaja roll: Annab õpilastele kätte töölehe. Innustab õpilasi arutlema filosoofiliselt viljaterade
paradoksi üle ja tutvustab õpilastele http://petitsioon.ee/ kodulehte.

Üks kukkuv hirsitera ei tee mingit heli. Ning iga arvu n puhul on n x0=0. Aga kui kukub suurem
lõplik arv viljaterasid ehk kui korrutada need nullhelid, siis on tulemuseks tajutav lõpliku
suurusega heli! Tõene või väär?
Milliseid paralleele näed viljaterade paradoksi ja ettevõtluse vahel?
Kas sina üksinda saaksid midagi Eesti ühiskonnas ära teha?
Kui ei, siis miks?
Kui jah, siis miks?

Vahukommiülesanne:
Teema: Vahukommi paradoks
Eesmärk: Panna õpilasi mõtlema ja arvestama ettenägematute juhtumistega erinevates projektides.
Õpetaja roll:
Vajalikud vahendid vahukommiülesande edukaks läbiviimiseks leiab www.prez.com kodulehelt,
vajutades nupule EXPLORE ja kirjutades otsingusse: vahukomm
http://prezi.com/66chfbyvw9gr/vahukomm/
Õpetajal tuleb iseendal muretseda järgnevad asjad: spagetid, nöör või niit, teip, vahukommid
Lisaks võib õpetaja tutvuda ka ingliskeelse koduleküljega
http://marshmallowchallenge.com/Welcome.html
Ülesande paremaks lahendamiseks võib võimalusel panna tahvlile suurelt elektroonilisise kella:
http://www.timeleft.info/ või http://www.orzeszek.org/blog/2009/08/21/simple-countdown-timer-forwindows/
Ülesande lahendamise ajal võib lasta õpilastele ka muusikat õpetaja enda valikul.

Küsimused õpilastele:
Mis oli vahukommi ülesande peamine õpetus? Põhjenda!
Kuidas saad sina seda teades enda elus paremaid otsuseid langetada? Planeerida?

