
KOOLI VALIKAINE „Finantskirjaoskus II“ (12. klass) 

 

Õppemaht 35 tundi 

Õppevorm 5 kontakttundi  

30 tundi iseseisvat tööd sh Moodles  

Õppekeel Eesti keel 

Õppe- ja 

kasvatuseesmärgid 

Rahanduse aine õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab; 

2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse; 

3) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid 

probleemülesandeid; 

4) omandab erinevaid info esitamise meetodeid; 

5) kasutab õppides IKT-vahendeid; 

6) rakendab rahanduse teadmisi igapäevaelus. 

Ainekava sisu 

lühikirjeldus 

Teemad, alateemad  

1) Raha ja rahaasjade planeerimine 

 Pensionikindlustus 

 Simulatsioonid 

 Probleemide lahendamise võimalused 

2) Invisteerimine 

3) Laenamine 

 Õppelaen 

Õpiväljundid 

(õpitulemus sh ka 

üldpädevused) 

Raha ja rahaasjade planeerimine: 
 Seletavad kehtestavat pensioonisüsteemi Eestis. Nimetavad pensioniliike 

 Nimetavad põhilised reeglid rikkamaks saamiseks. 

 

Invisteerimine: 
 Seletavad säästmise ja investeerimise mõisteid, nimetavad nende erinevusi ja 

ühesugususi. Nimetavad säästmise eeldused ja puudused, sellega seotud raskused. 

 Nimetavad investeerimise eeldused ja puudused, sellega seotud raskused. Esitavad 

tegevuste järjekorda investeerimise otsuse juhul 

 

Laenamine: 

 Seletavad käienduse mõistet, nimetavad sellega seotud ohte. 

 Seletavad õppelaenu ja tarbimislaenu mõisteid. Nimetavad õppelaenu võtmise, 

kasutamise ja tagastamise tingimusi. 

 Nimetavad kiirlaenude ohtlikke kohti, puudusi. Sõnastavad makseraskuste 

tekkimise korral tegevuste järjekorda. Nimetavad abi ja info saamise kohti. 

 Nimetavad probleemsete situatsioonide tekkimise põhjused ja tagajärjed, kohti kust 

võib leida ja saada infot. 

Hindamine (mitu 

ja mis tööd 

õpilased peavad 

tegema)  

Arvestatud  

1) Minu tulevik vanaduspension kehtiva süsteemi järgi (mina-vormis on 

kirjalikult kirjeldatud kehtestav pensionisüsteem (struktuur, finanseerimisallikad), 

õigesti arvutatud igakuune väljamakse, iga tehele on antud õige seletus) 

2) Suulised debaatid - dilemma lahendamine „Õppelaen – võtta või jätta“ 

3) Essee „Õppelaen – võtta või jätta“ 

4) Infograafika (n. Smore, Prezi jne) teemal „Erinevad invisteerimise 

võimalused“ 

5) Test Moodle’s teemal „Invisteerimine“ 

6) Test Moodle’s teemal „Makseraskused. Enda pankrootiks 

kuulutamine“ 

7) Kirjalik kaebus Tarbijakaitseametisse 

8) Kirjalik probleemiga pöördumine politseisse 

9) Mission „Invisteerimine“ keskkonnas „Valitse oma raha“ 

10) Mission „Iseseisev elu“ keskkonnas „Valitse oma raha“ 

11) Mission „Reis New-York’i“ keskkonnas „Valitse oma raha“ 

 


