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Üks harjutuste peamistest eesmärkidest on arendada õpilaste reageerimisvõimet 
ning otsuste tegemise oskust, valmistades neid ette olukordadeks, kus õppetükis 
käsitletud probleemidega päriselus silmitsi sattutakse.

Selle tegevuse eesmärk on teadlikkuse tõstmine meie rollist tarbijatena 
ning kriitilise tarbimise tutvustamine, mis rahuldaks vajadused, kuid ei 
suurendaks neid. 

Iga õpilane vastab kirjalikult küsimusele „Mis on minu põhivajadused, ilma milleta 
ma hakkama ei saa?” Harjutuse käigus analüüsitakse ühe päeva jooksul tarbitud 
esemeid ja teenuseid; kes teenuseid osutasid; kas toodetest jäi järgi näiteks prügi 
jne. Ühte tulpa kirjutatakse materiaalsed vajadused, teise mittemateriaalsed. 
Kirja pandud vajadused reastatakse tähtsuse järjekorras.

Seejärel kujutatakse ette järgmist situatsiooni: on hädaolukord, mille tõttu tuleb 
inimesed evakueerida ning igaüks võib kaasa võtta vaid 12 eset ning linnast 
otsekohe lahkuma. (Järjesta 12 eset.) Seejärel teatatakse, et igaüks peab loobuma 
veel neljast esemest. (Tõmba neli asja oma nimekirjast maha.) Tuleb välja, et ikka 
veel on inimeste ja asjade hulk kiireks evakueerumiseks liiga suur ning järgmised 
neli asja tuleb maha jätta (maha kriipsutada).

Nüüd, kus igaühel on vaid 4 asja kaasas, moodustatakse 5-6 isikust koosnevad 
grupid, kus arutatakse järgmistel teemadel: Mis tunne oli tähtsatest asjadest 
loobuda? Kuidas sa end tunneksid, kui su elu järsku muutuks ning su tavapärased 
võimalused isiklikuks arenguks väheneksid? Milliseid tagajärgi sellised piirangud 
võivad tuua? 

A) Kriitiline tarbimine, vastutustundlik tarbimine
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) Mida see solidaarsus veel tähendab?

Selle harjutuse peamiseks eesmärgiks on paremini mõista selliste sõna-
de tähendust nagu kompromiss, solidaarsus, koostöö jt. Samuti analüü-
sitakse, kuidas ühel terminil võib olla erinevate inimeste jaoks erinevaid 
tähendusi.

Õpilased jagatakse paaridesse ning igale õpilasele antakse viis arenguga seotud 
terminit. Igaüks kirjutab enda lehele terminite definitsioonid ja annab need oma 
paarilisele, kes püüab ära arvata, mis terminile iga definitsioon vastab. Sõnade 
põhjal võivad õpilased seejärel ka ristsõnu koostada.

Valik sõnu:
Arenguabi
Humanitaarabi
Arengukoostöö
Demokraatia
Tolerantsus
Solidaarsus
Konsensus
Koherentsus
…

   Vaata lisaks:   
terveilm.ee
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