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Märts – rahatarkus e kuu

Külalistunnid, eesmärgiks üle 100 tunni
E- tunnid Tagasi Kooli keskkonnas
Rahatarkuse veebikonverents noortele 
23.03 kell 13 - 15.30  
https://pangaliit.ee/finantskirjaoskus/rahatar
kuse - veebikonverents - 2023

https://www.ebf.eu/europeanmoneyweek/
https://pangaliit.ee/finantskirjaoskus/rahatarkuse-veebikonverents-2023?fbclid=IwAR2z_wUBq7xqkReQDaFpRSvUhueI5p4X6rQ-j2xemqlAC3T26PB8A-Hxx1s




Rahatarkuse veebikonverents 2023 “Kas  m ina juhin
raha või juhib raha m ind?”
Kas mina juhin raha või juhib raha mind? See on küsimus, mida peaksime kõik endale tihedamini esitama. Ainuüksi raha 
omamine ei too vast kellelegi õnne, küll aga võib raha puudumine ja oskamatus sellega ringi käia tekitada muret ja stressi, 
ajada keeruliseks inimsuhted ning tuua kaasa muidki probleeme.

23.märtsil kell 13.00 - 15.30 toimub juba kolmandat korda gümnasistidele ja põhikooli lõpuklassidele suunatud rahatarkuse 
veebikonverents, mis seekord kannab nime „Kas mina juhin raha või juhib raha mind?“

Konverentsi avab Eesti eurovolinik Kadri Simson .

Oma rahaasjade korraldamisest räägib räppar Reket . Investeerimisklubi ja – festivali looja Marko Oolo , kes kõneleb 
investeerimise ABC - st. 

Paneelis arutavad edu aluseid ja tulevikuplaane mulluste edukate õpilasfirmade vedajad Rasmus Riim (ÕF Drycycle ), Kermo 
Nurmeoja (ÕF Rahatähed) ja Elisabet Jääger (ÕF Mani) . Paneeli veab Rudolf Gustav Hanni (ÕF Seik) . 

Teises paneelis arutavad rahaga seotud vaimsete ja olmeliste murede ning nendega toime tulemise teemadel 
kohtutäitur Risto Sepp , psühholoog Elina Kivinukk , investor ja koolitaja Peep Vain ning rahaasjade käitumusliku vaate 
uurija Leonore Riitsalu .

Üritust modereerib Äripäeva poolt värskelt aasta investoriks pärjatud saatejuht ja podcasti Blondcast ja Raha Reede 
eestvedaja Katri Teller.



Konverentsi lõpus saavad kõik osalejad panna oma rahaga seotud teadmised proovile 
veebiviktoriinis . 

Viktoriini parim ad s aavad Pangaliidult  auhinnad, kaks parim at 13- 15 aas tas t  os alejat  s aavad 
võim alus e es indada E es tit üleeuroopalis el rahatarkus e viktoriinil 15- 16. m ail B rüs s elis .

Viktoriiniks  s aab valm is tuda harjutus tes tide abil.

Registreeru konverentsile juba täna!

Õpetajad! Registreerige oma klass või mitu klassikooseisu ja saage oma koolis kohapeal 
tipptasemel konverentsielamus!
Õpetajatele vahel loos itaks e välja f inants kirjaos kus e e- kurs us  T eie poolt  valitud k las s ile. 

https://www.ebf.eu/priorities/financial-education/european-money-quiz/
https://pangaliit.ee/finantskirjaoskus/euroopa-rahatarkuse-viktoriin/emq-harjutustestid


Kutsuge külalisõpetajad tundi andma!

1-3 klass:
Räägime rahast; Põrsas väljaprintimiseks

4-6 klass:
Räägime rahast

7-9 klass:
Kuidas saada rikkaks?
Kuidas alustada investeerimisega?

10-12 klass:
Kuidas saada rikkaks?
Kuidas alustada investeerimisega?

https://pangaliit.ee/files/R%C3%A4%C3%A4gime%20rahast_1-3%20klassid_Pangaliit.pptx
https://pangaliit.ee/files/1-3_4-6%20klasside%20t%C3%B6%C3%B6leht.pdf
https://pangaliit.ee/files/R%C3%A4%C3%A4gime%20rahast_4-6%20klassid_Pangaliit.pptx
https://pangaliit.ee/files/Kuidas%20saada%20rikkaks_7-9_10-12%20klassid_Pangaliidu%20p%C3%B5hi.pptx
https://pangaliit.ee/files/Kuidas%20alustada%20investeerimisega%20(pangaliidu_p%C3%B5hi_k%C3%BClalistunnis%202022).pptx
https://pangaliit.ee/files/Kuidas%20saada%20rikkaks_7-9_10-12%20klassid_Pangaliidu%20p%C3%B5hi.pptx
https://pangaliit.ee/files/Kuidas%20alustada%20investeerimisega%20(pangaliidu_p%C3%B5hi_k%C3%BClalistunnis%202022).pptx


Räägime rahast 1- 3.kl ja 4- 6. kl

 Milline on rahatark inimene? Milline on mitte rahatark 
inimene?

 Miks on rahatarkus oluline?
 Mis on eelarve? Kuidas eelarvet pidada?
 Kuidas koguda ja miks on kogumine hea?
 Harjutus



Kuidas saada rikkaks_7 - 9_10- 12 klas s id

Märts 2023

Mis on eelarve ja miks meil seda vaja on?

Miks me ei suuda säästa?

50-30-20 reegel – kuidas seda mõista ja kasutada?

Eelarve haldamise vahendid



Kuidas alustada investeerimisega?

 Miks üldse võiks või peaks investeerima?
 Mida on vaja teada enne, kui hakkad investeerima?
 Kuhu investeerida?
 Millised on hirmud ja takistused ?
 Kuidas alustada?
 Kahoot !

Märts 2023



Soovitused õpetajale



Tunnustame rahatarkuse edendajaid
Eesti Pank, Finantsinspektsioon, Pangaliidu finantshariduse toimkond ja Rahandusministeerium 
annavad koos välja rahatarkuse valdkonna tunnustused positiivse mõjuga väljapaistva pikaajalise 
tegevuse eest rahatarkuse inimesteni viimisel.
Tunnustused antakse välja kolmes kategoorias:

• Aasta rahatarkuse õpetaja – tiitel antaks e õpetajale, kes  järjepidevalt  annab om a õpilas tele 
edas i rahatarkus e teadm is i ja os kus i ning innus tab ka kaas õpetajaid s am a tegem a. Oluline on 
s üs teem ne õpetam is tegevus .

• Aasta rahatarkuse edendaja – tiitel antaks e rahatarkus e edas iviijale või as utus ele, kelle 
aas tatepikkus e või s üs tem aatilis e töö tulem us ena on ees tlas te rahakäitum ine paranenud. T öö 
võib hõlm ata las te või täis kas vanute koolitam is t , tem aatilis te m aterjalide väljaandm is t  
(m ängud, (e- )raam atud, kurs us ed, ka art ik lite k irjutam ine ja intervjuude andm ine), ka 
platvorm i loom is t , et  rahatarkus  jõuaks  rohkem ate inim es teni järjepidevalt .

• Aasta rahatarkuse tegu – tiitel antaks e vabatahtlikule algatus ele, m is  on ees tlas te 
rahakäitum is t  parandanud, olgu s elleks  korduva üritus e korraldam ine, s uure m õjuga algatus  
või väljakuts e, platvorm i loom ine rahatarkus e alas e info jagam is eks  jm t.

K andideerida s aab is e või es itada ka kedagi teis t ! K andideerida või kandidaate es itada s aab 5. aprillini.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrgkwutZqTQ2KDmSkOtZPJT6qBvSMaO1stqBjSf3nlbiNvhQ/viewform


Küsimusi?

Õpetajad, Te olete imelised, aitäh, et te seda 
tööd teete ja ka ennast harite!
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