Avatud ülesanne ühiskonnaõpetust ja Euroopla Liiduga seonduvat õppinud õpilastele
Eesmärk:
a) Õpilane saab töötada koos teise õpilasega ning jagada teadmisi.
b) Õpilane kasutab arutiõpetuses omandatut
c) Õpilane viitab korrektselt ning seob oma arutluse viidetega
d) Õpilane oskab leida põhjendatud ning kvaliteetset infot ning seostada fakte ja neid
analüüsida
Lõiming:
a) Arvutiõpetus
b) Matemaatika
c) Majandusõpetus
d) Eesti keel
e) Õigusõpetus
Töökäik: Õpilased moodustavad paarid ning loevad tööülesande läbi. Edasi on neil lubatud
kasutatada kõiki infokanaleid, nii internetipõhiseid kui ka paberkandjal.
Lahendus: tuleb kirjutada arutlus, mis hõlmab nii arvutuskäiku kõigist raha kulutamistset
ning samas ka arutlust, et miks just nii otsustati ja kas see lahendus oli mõistlik. Ootan
õpilaselt, et ta seob oma arutlusse ka majandusterminid ning Euroopa Liidu tähtsamtest
lepingutest tulenevad õigused ja kohustused.
Kaasus:
Eestlastest abielupaar kolme lapsega (Koit 4 a, Karmen 16 a ja Kardi 16 a, kes on
lootustandvad suusatajad) otsustab Eestis mujale Euroopasse elama kolida, sest Eestis nad
soovivad pakkuda oma lastele võimalust näha teisi kultuure ning arendada nende silmaring.
Abielupaar loodab, et Eestis antav haridus võimaldab lastel jätkata oma õpinguid ning
Euroopas saadav haridus lubab paari aasta pärast naastes jätkata lastel siinset haridusteed,
ilma et nad peaksid midagi ümber õppima.
Nad müüvad oma kinnisvara Saaremaal ning annavad Tallinnas asuva korteri 4 aastaks
üürile. Kinnisvara müügist saavad nad 165 000 EUROt ning Tallinnas asuva korteri üürimine
tagab neile igakuise sissetuleku, et investeerida oma elamisse ühes Euroopa riigis.
Mees on töötanud Ida- Tallinna Keskhaiglas kardioloogia polikliiniku vanemarstina, on
lahtiste käte ja ettevõtliku loomuga, oskab eesti, inglise ja vene keelt.
Pereema on hariduselt inglise keele tõlk ( lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe suulise
tõle), kes on töötanud mitmetes tõlkebüroodes. Tal on ka hobi, mis on seotud aiandusega
ning ta soovib seda edasi arendada.
Perekond soovib kolida ühte sobivasse Euroopa Liidu riiki, kus nad saaksid oma elukvaliteeti
säilitades/ parendades elada ning töötada, kus lastele oleks tagatud õppimisvõimalused, mis
on aktsepeeritud ka Eestis ning ka võimalus säilitada eestimeelsus. Tähtis on ka, et lastel
oleksid erinavad vabajaveetmise võimalused ning vanemad tütred saaksid jätkata oma
sportlasteed. Pereema soovib ka tegeleda oma hobiga ning seda edasi arendada.
Töökäsk: Kaaludes Euroopa Liidu erinevaid liikmesriike nende plusside ja miinustega kõigis
nimetatud valdkondades ja lähtused Euroopa Liidu põhimõtetest leidke perekonnale parim
riik elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks, põhjendades oma otsust ning kalkuleerides, kas
nad ka oma finantsvahenditega toime tulevad ( kinnisvara müügitulu, palgad vanematel,
eluaseme hinnad, kommunaalkulud jne.)
Lahendamise aeg: Ülesande lahendamiseks on aega kaks päeva. Arutlus tuleb esitada
kirjalikult ning oma ideid tuleb kaitsta suuliselt klassi ees.

Ülesande
sisuline
mõistmine ja
lahenduse
püstitus või
tegevuskava
kirjeldus
10 punkti
Esitlus
20 punkti
Vormistamine
5 punkti

Kirjastiil „Times New Roman“ 12pt. kasutatud pealkirja laadi, kasutatud
rööpjoondust, kasutatud taandread, lisatud viitedvastavalt ainetunni
nõudmistele, lisatud täisnimed ning missuguse kooli ja haru õpilane

Arutluse
teostus
25 punkti

Ladus, veenev, sõnavara kasutus õige ja täpne. Informatiivne ning
illustreeriud esitlus

Arutluskäik
20 punkti

Maht 3 A4 - A4 tekst . Järgitud on arutluse nõudeid. Kirjutatud tekst on
slängivaba.

Vahendite
valik ja
nende
eesmärgipärasus
15punkti

Selgitatud välja, milliseid teenuseid ja toetusi vastav Euroopa Liidu riik
pakub, leitud töökoht või sissetulekute allikas, kirjeldatud laste õpi- ja/
hoiuvõimalusi
kirjeldada vaba aja veetmise võimalusi piirkonnas, kodanikeühenduste
tegevust.

Allikad on valitud teemakohased ja usaldusväärsed

On leitud olulised lähteandmed.
Kirjeldatud valitud piirkonna infrastruktuuri, määratletud selle erinevus
võrreldavatega, määratletud perekonna liikmete vajadused. Valitud
eluase vastab olemasolevale summale.
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