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KURSUSE LÄBIVIIJAD

KURSUSE EESMÄRGID

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

Rahatarkuse olemus ja raha - finantsidega seotud mõisted, (Eesti) raha ajalugu, raha
funktsioonid, suhtumine rahasse, pangad ja pangateenused;
Eelarve planeerimine - eelarve planeerimise olulisus, sissetulekud ja kulud, kulutamine
ja säästmine (kuidas ja kuhu), finantseesmärkide seadmine; bilanns, meelerahufond;
Laenud, liisingud ja maksud - erinevad laenude ja liisingute vormid; mis makse peame
maksma; kuidas maksustatakse ettevõtteid, kuidas eraisikuid;
Investeerimine - kuidas alustada investeerimisega, investeerimise erinevad
strateegiad ja võimalused (aktsiad, kinnisvara, start-up-d, laenud jne), investeerimise
riskid; erinevad investeerimise platvormid;
Erinevad mõisted - liht- ja liitintress, nüüdisväärtus ja tulevikuväärtus; suhtarvude
leidmine;
Rikkus - investeerimisportfelli koostamine; järgmise 100a kujundamine; eesmärkide ja
visiooni seadmine.

Õpitavad teemad:

Õppimisprotsess käib veebikeskkonna vahendusel, kus omandatakse teadmisi läbi
videotundide, kirjalike veebiarutelude ja praktiliste tegevuste. Õppetöös uuritakse ja
analüüsitakse erinevaid (interneti)materjale ja investeerimiskeskkond, millest tehakse
kokkuvõtteid ja lühikesi analüüse. Koostatakse ja mõeldakse läbi enda investeerimis- ja
finantsplaani.

RAHATARKUSE ALUSED

10.-12. klasside õpilastele

Kursust viivad läbi Changemakersi kaks korraldajat: Erkki Kubber ja Kerly Piirsalu.
Erkki Kubber - on 4 aastat juhtinud Eesti suurimat noortele ettevõtlikkuse
programme ja koolitusi/kursuseid korraldavat Changemakersit. Ta on omandanud
Tartu Ülikoolis (TÜ-s) magistrikraadi, varasemalt bakalaureusekraadi Tallinna
Tehnikaülikoolits. Erkki on neli aastat käinud suvel USA-s Southwestern
Advantage´i programmi raames müümas hariduslikke raamatuid ukselt-uksele.
Kerly Piirsalu - Changemakersis olnud nii osaleja, mentor kui nüüd ka
kommunikatsioonijuht. Ta on omandanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis
ettevõtluse ja projektijuhtimise bakalaureuse. Ta on mentordanud mitmeid JA
õpilasfirmasi, olles ka ise selle programmi läbinud. Ta on teinud turundust
erinevatele ettevõtetele (näiteks: Rannarestoran Paat, MTÜ YFU, Trahter
Postipoiss).

Kursuse maht on 35 tundi, moodustudes 30-60minutilistest e-tundidest
(lühivideodena) ja harjutustest, lisaks iseseisvad ülesanded, tekstid jm.

ERKKI@CHANGEMAKERS.EE;  +372 59047365

Tekitada noores huvi ja anda algteadmisi oma raha-asjadega ümberkäimiseks.
Õpetada noori planeerima, säästma, investeerima, et olla tulevikus finantsiliselt
edukas. Innustada ja julgustada noori olema julge ja tark oma raha-asjade ajamisel.



KURSUSE ÕPITULEMUSED
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HINDAMINE

ÕPPEMATERJALID

KURSUSE VÄLJUND

saadakse selgus oma rahalisest tervikpildist ja sellest, mida finantsiliselt
soovitakse saavutada;
omandatakse teadmised rahatarkusega seotud põhimõistetest ja lähenemistest;
saadakse elus paremini hakkama, sest osatakse mõistlikult kulutada, säästa ja
investeerida;
tekib parem arusaamine investeerimisest ja investeerimise võimalustest;
saadakse selgus järgmise sammu ja tegevusplaani osas, kuidas rahatargaks
saamisel ise edasi liikuda; 
teab, kust leida vajalikku lisainformatsiooni finantskirjaoskuse ja investeerimise
kohta.

Kursuse tulemusel:

Õpilane oskab oma isiklikku eelarvet planeerida ja koostada, oskab
eesmärgistada ja analüüsida oma finantskäitumist. Õpilasel on
praktilised vahendid paremaks rahatarkuse rakendamiseks ning on
teadlikum ja julgem investeerimisega alustamises.

RAHATARKUSE ALUSED

10.-12. klasside õpilastele

ERKKI@CHANGEMAKERS.EE;  +372 59047365

Hindamine on mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud). Valikaine on läbitud,
kui õpilane on osalenud veebitundides ja sooritanud positiivsele tulemusele
iseseisvad testid ja kodutööd.

Kursuse jooksul jagatakse vajaminevad materjalid - õpetaja poolt koostatud
töölehed ja õppematerjalid (esitlused, artiklid jne).
Kasutatud kirjandus hõlmab järgmisi teoseid:
Roosaare, J. (2016). Aktsiatega rikkaks saamise õpik. Tallinn.
Roosaare, J. (2014). Rikkaks saamise õpik. Tallinn.
Kiyosaki, R. T. (2014). Rikas isa, vaene isa. Tallinn.
Clason, G. S. (2015). Babüloni rikkaim mees. Tallinn.
Saare, K. (2018). Kuidas alustada investeerimisega. 
Tallinn.Siegel, J. J. (2019). Aktsiad pikaajalise investeeringuna. Tallinn.
Lisamaterjalid, mis toetavad kursuse eesmärkide saavutamist, täpsustab kursuse
läbiviija enne kursuse algust ja/või  jooksvalt kursuse käigus.


