KOOLI VALIKAINED GÜMNAASIUMIASTMES
Valikaine „Rahandus“
Õppetundide arv aastas: 35 tundi
Õppekeel: eesti keel
1. Kursuse 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.
2. Kursuse sisu
Õppesisu

Õpitulemused

Õppetegevus

Hindamine (viis ja
vahendid) Märkused

Märkused
(läbivad teemad,
lõiming, IKT,
metoodika)

Raha ja rahaasjade
planeerimine

•

•

•

•

•

•
•

•

Nimetavad oma eesmärke ja ootusi ainele.
Teevad endale selgeks testi abil, millised
rahakulutajad nad on, vaidlevad või
nõustuvad sellega. Analüüsivad, miks tuli
välja just selline tulemus.
Seletavad puhasväärtuse mõistet.
Kirjutavad selle arvutamise valemi.
Seletavad iga valemikomponendi.
Nimetavad rikkuse viis astet, saavad aru,
et rikkuse mõiste on suhteline.
Analüüsivad oma perekonna majandusliku
seisukorda.
Seletavad mõisteid: eelarve, finantsplaan.
Nimetavad eelarve ja finantsplaani
koostamise ja pidamise põhjusi.
Nimetavad allikaid, kust leida vajalikku
infot. Koostatud nimekirjast valivad oma
perele sobivaid toetusi. Eristavad toetuse
ja hüvitise mõistet, selitavad neid.
Seletavad kehtestavat pensioonisüsteemi
Eestis. Nimetavad pensioniliike
Nimetavad rahandusliku elukaara
põhietappe ja nende põhijooni, koostavad
skeemi või joonise juttu näitlikustamiseks.
Nimetavad põhilisi elusündmisi ja nende
mõju majanduslikule olukorrale
Nimetavad põhilised reeglid rikkamaks
saamiseks.

Loeng, arutelu, töö
Kodune töö
tekstiga, ettekanne, info
otsing, rühmatöö, töö
paaris

Majandusõpetus
Riigiportalid

Igapäevased
pangateenused

•

•
•

•
•

Finantsmatemaatik
a

•

•
•
•

•

Eristavad panke, makseasutusi ja e-raha
asutusi. Eristavad arve ja konto. Seletavad
mõisteid
Eristavad makse-, otse- ja püsikorraldusi,
seletavad nende põhimõisteid.
Nimetavad internetipanga kasutamise
plusse ja miinuse, ohte ja ohutuse nõudeid.
Nimetavad finantsteenuste pakkuja
valimise kolm sammu.
Nimetavad pangakaartide liike, eristavad
nende eesmärke
Eristavad esmakordseis ja teistkordseid
kulusi. Nimetavad kõige suuremate kulude
liike. Nimetavad valdkondi, kus võiks
kulusi vähendada.
Seletavad liht- ja liitintressi mõisteid.
Arvutavad välja liht- ja liitintressi.
Nimetavad nende kasutusvaldkonnad.
Tunnevad neid graafikutest ära.
Seletavad nominaal- ja reaalinterssi
mõisteid
Seletavad nüüdisväärtuse ja
tulevikuväärtuse võisteid.
Arvutavad välja nüüdis- ja
tulevikuväärtust. Nimetavad nende
kasutusvaldkonnad.
Lahendavad elulisi probleemülesandeid

Loeng, info otsimine,
ettekanne, arutelu,
rühmatöö, töö tekstiga

Testi tegemine,
arvutusülesannete
lahendamine

ettekanne

Eesti pankade
kodulehed

Matemaatika

Säästmine ja
investeerimine

Seletavad säästmise ja investeerimise
mõisteid, nimetavad nende erinevusi ja
ühesugususi. Nimetavad säästmise
eeldused ja puudused, sellega seotud
raskused.
• Nimetavad hoiuste liike, eristavad nende
eesmärke, nimetavad iga hoiuse plussid ja
miinused
• Seletavad aktsia, võlakirja ja
tuletisväärtpaberi mõisted. Jutustab
värtpaberituru töö printsiibist. Nimetavad
info saamise allikaid
• Nimetavad investeerimise eeldused ja
puudused, sellega seotud raskused.
Esitavad tegevuste järjekorda
investeerimise otsuse juhul
•

Loeng, arutelu,, töö
tekstigainfo otsing,
ettekanne, testimine

Ettekanne,

Majandusõpetus
Pankade
leheküljed
LT
”ettevõtlikkus”,
”Teabekeskkond”
”Tehnoloogia ja
innovatsioon”

Laenamine

•

•
•

•

•

•

•

•

•
Kindlustamine

•

•

Nimetavad laenude nimetused, liigitavad
neid mingi tunnuse järgi. Võrdlevad
mitme panga laenuvõimalusi. Nimetavad
laenule mõjuvaid tingimusi
Seletavad tagatise ja käienduse mõisteid,
nimetavad sellega seotud ohte.
Seletavad õppelaenu ja tarbimislaenu
mõisteid. Nimetavad õppelaenu võtmise,
kasutamise ja tagastamise tingimusi.
Nimetavad eluasemelaenuga kaasnevaid
kulusi. Seletavad teemaga kaasnevad
mõisted.
Nimetavad kasutuse- ja kapitalirendi
eeldused ja puudused. Liisingu
kasumlikumad perioodid.
Valivad sobivat laenu, põhjustades oma
valiku; arvutavad välja ligikaudset
lõppsummat
Nimetavad kiirlaenude ohtlikke kohti,
puudusi. Sõnastavad makseraskuste
tekkimise korral tegevuste järjekorda.
Nimetavad abi ja info saamise kohti.
Nimetavad probleemsete situatsioonide
tekkimise põhjuted ja tagajärjed, kohti
kust võib leida ja saada infot.
Nimetavad deklaratsiooni osad, esitamise
eelised
Toovad kindlustatavate objektide
nimetused. Seletavad kindlustamise
põhimõtet. Liigitavad kindlustusi tüüpi ja
eesmärgi järgi, toovad iga jaoks näiteid.
Nimetavad kindlustustingimusi.

Rühmatöö, arutelu,
rühmatöö, loeng, info
otsimine, praktiline töö

Töö tekstiga, rühmatöö,
arutelu,

Rühmatöö, praktiline töö

Majandusõpetus

3. Hindamine (sh kujundav hindamine)
Hindamine (viis ja
vahendid)
kodutöö

№

Teema

Õpitulemused

1.

Puhasväärtus

•
•

Arvutab oma perekonna puhasväärtust;
Annab tulemusele hinnangu

•
•

Teab Eestis kehtestava süsteemi struktuuri; Kodutöö
Arvutab igakuuse väljamakse suurust, et
tulevik pensioon vastaks soovile/vajadusele.

Esitab täielikku infot ühe pangakaardi liigi
kohta.
Koostab oma perekonna eelarvet;
Annab hinnangu, teeb järeldusi ja
ettepanekuid endale/perele
Esitab täielikku infot ühe hoiuse liigi kohta.

2.

Minu tulevik pension kehtestava
süsteemi järgi

3.

Pangakaardid

•

4.

Oma perekonna veebruaari kuu
eelarve

•
•

5.

Hoiused

•

Investeerimisfondid ja -hoiused.

•
•

6.

•
•
7.

Laenule mõjuvad tingimused

8.

Võtan laenu

•
•

Võrdleb riske, tulu;
Teeb valiku oma eeldatava investeeringu
jaoks;
Põhjendab valiku
Teab tingimusi ja faktoreid, mis mõjuvad
laenu tingimustele (summa, intress,
ajavahemik).
Valib ülesandele vastavat laenu;
Arvutab ostu tegelikku väärtust.

ettekanne
esitlus

ettekanne
arutluses
osalemine, oma
valiku tegemine ja
selle põhjendamine
klaster/mõistekaart

praktiline töö

Hindamiskriteeriumid
Arvestus (arvutuskäik on
selge, on tehtud kokkuvõted ja
järeldused)
Arvestus (sisaldav kehtestava
süsteemi lühikirjeldust kas
teksti või skeemina, toodud
igakuuse väljamakse
arvutused)
Arvestus (täis ülevaade
pangakaardi antud liigi kohta)
arvestus (päeviku pidamine,
aruandlusvormi täitmine,
järelduste sõnastamine)
Arvestus (täis ülevaade hoiuse
antud liigi kohta)
arvestus

Arvestus (klasteri/mõistekaardi
esitamine ja kaitsmine)
arvestus (sobiva laenu
valimine, ostu tegeliku
väärtuse arvutamine)

•
9.

Valitse oma raha
•

Jälgib ühte isikut, kes tegeleb
rahaasjadegam konkretse elulise probleemi
nimele
Teostab arvutusi ning arvestab mitmeid
rahaga seotud küsimusi ja asjaolusid.

missioni tegemine
Arvestus (mission edukalt
veebikeskkonnas
lõpetatud: 15-30 punkti)
www.valitseomarah
a.ee

