
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1. TUNNIKAVA: TEEMA JA TEGEVUSED 

NÄIDISTUND 1 (maks. 45 minutit): säästev ja keskkonnasõbralik majanduskasv, 
inimväärsed töökohad ja ettevõtted.  
Lühiülevaade õpilastele jagatavatest materjalidest.  
 

 Juhised/töölehed tegevuseks klassis, milles õpilaste ette on seatud mõned rasked 
valikud 

 EYD temaatiline teabeleht  
(https://europa.eu/eyd2015/et/content/campaign-toolkit) 

 Asjakohane teave, Õiglase Kaubanduse Amet, arengupoliitika, 
(http://www.fairtrade-advocacy.org/fair-trade-and-the-eu/development-policy)  

 Valitud Eurobaromeetri teemakohased statistilised näitajad (kasutage EYD 
veebilehel olevat infograafikat ja lisateavet 

https://europa.eu/eyd2015/et/content/campaign-toolkit) 
 Teemaga seotud ELi ja riiklike/kohalike organisatsioonide loend (nt Fashion 

Revolution, http://fashionrevolution.org/)  
 Sobivate kodumaiste kuulsuste elulood  

 
1. osa: sissejuhatus (aega hinnanguliselt: maks. 15 min) 
Klassile tutvustatakse teemat EYD teabelehe abil. Õpetaja võib huvi äratamiseks / arutelu 

käivitamiseks kasutada ka teemakohaseid videoid populaarsetest allikatest (nt Rahvusvaheline 
Tööorganisatsioon, “Rohelise ettevõtluse edendamine Ida-Aafrikas”, 
https://www.youtube.com/watch?v=M-
EDC7urqx0&list=PL635910AB8F27F3A0&index=2)  
 

2. osa: faktid ja arvud (aega hinnanguliselt: maks. 5 minutit) 
Aasta-aruandes toodud olulisemad faktid ja Eurobaromeetri statistilised andmed 
esitatakse näiteks igakuise infograafika kujul. Kasutage neid materjale, et heita pilk 
hetkeolukorrale antud teemaga seoses, ärgitage klassi mõtlema jooksvatest 
sündmustest/probleemidest. Esitatud ettepanekud võivad tekitada uusi mõtteid ja/või 
lühiarutelusid.  
 
3. osa: otsesuhtlus tuntud inimesega (aega hinnanguliselt: maks. 10 minutit) 
Vastavas riigis tuntud isik annab teemale näo. VIPe tutvustavaid materjale, elulugusid, 
videoid, fotosid, tsitaate jne kasutades kontrollige õpilaste olemasolevaid teadmisi 
kodumaise kuulsuse kohta, seejärel lugege tema tegevustest, mis on seotud käsitletava 
teemaga. Teiseks võite kasutada EYD 2015 lugusid arenguriikides elavatest inimestest ja 
nende igapäevaelust, mis vastavad konkreetsele teemale, ning võrrelda neid õpilaste 
igapäevaeluga. 
 
4. osa: arutelud ja otsused (aega hinnanguliselt: maks. 15 minutit) 
Järgmisena mõõtke õpilaste teadmiste taset vastava teema alal. Millised on nende 
teadmised selles valdkonnas tehtavast tööst ELi ja riiklikul tasemel? Milline on olukord 
teie riigis? Kuidas saaks seda parendada, millised on õpilaste ettepanekud? Selles 
õppetunni osas julgustatakse õpilasi andma oma panust, käivitatakse arutelu ning 
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tutvustatakse ideid ja ettepanekuid tulevikus klassis toimuva arutelu või seminari 
organiseerimiseks, kui see vajalikuks osutub (toodud eraldi allpool). 
 
Punktid edasiseks aruteluks / essee kirjutamiseks / kodutööks 

 Miks sinu arvates mängib erasektor arenguriikides olulist osa?   

 Millised on erasektori osa eelised ja puudused arenguvaldkonnas? 

 Milline lisaväärtus tekib sellest, kui EL koos liikmesriikidega tegeleb erasektori 

rolliga arengus? 

 Millised tegevusvaldkonnad peaksid olema kohalike ettevõtete prioriteediks?  

 Kuidas on võimalik aidata partnerriikidel tagada erasektori vajadustele vastava 

kohaliku tööjõu olemasolu? Millist osa etendavad haridus ja kutseõpe?  

 Millised on rohelised ja inimväärsed töökohad? 

 Kui tähtis osa peaks jätkusuutlikult keskkonnasõbralikul arengul olema 

probleemi lahendamisel, mida kujutab endast 9 miljardi inimese toitmine 2050. 

aastaks?  

Korraldage oma lugude jutustamise tund. Võrrelge oma lugusid vastavatel Euroopa 
arenguaasta 2015 veebisaitidel avaldatud lugudega, näiteks looga „Vietnami 
turismitööstus paneb jätkusuutlikkuse maksma”, mis on kättesaadav aadressil 
https://europa.eu/eyd2015/et/european-union/stories/week-22-vietnam-tourism-
industry-making-sustainability-pay.  

2. ARUTELUD JA SEMINARID (maks. 45 min, sh 15 min 
ettevalmistuseks) 

Tegemist on konkreetse arutelu soovitusliku ülesehitusega, sh sobiva ajakavaga 
konkreetse teema käsitlemiseks, mis järgneb ülalviidatud sissejuhatavale tunnile ja 
toimub kogutud teabematerjali põhjal. Ülesanne tuleks teatavaks teha vähemalt kaks 
nädalat enne üritust, sissejuhatava temaatilise tunni lõpus. Õpilased tuleb eelnevalt 
jagada kahte rühma (poolt või vastu), et neil oleks piisavalt aega teemat põhjalikumalt 
uurida ning valmistada ette oma argumendid, mida arutelu käigus kasutada.  
 
Sõltuvalt tunni pikkusest ja/või õpilaste vanusest, tasemest ja huvist võite soovitatud 
järjekorda ja arutelu teemat muuta ning keskenduda hoopis mõnele uudistes või 
muudes allikates kajastatud päevasündmusele. 
 
Õpieesmärgid ja eeldatavad tulemused 
 

 Tõstke õpilaste teadlikkust antud teema kohta – peamised teemaga seotud 
probleemid ja hetkeolukord ELi/arenguriikides, ELi tegevus olukorra 
parandamiseks, eeldatavad tulemused, võimalikud sammud. 

 Julgustage õpilasi mõtlema kriitiliselt – toetage õpilasi oma arvamuse 
väljakujundamisel antud teema kohta. Esitage neile selleks kogu oluline 
informatsioon, et luua alus järelduste tegemiseks, vaidlemiseks ja vastuväidete 
esitamiseks. Eesmärk on ergutada õpilasi osalema ja toetama antud teemat. 

 Ergutage õpilasi esitama teemaga seotud erinevaid aspekte ja probleeme 
ning nende üle vaidlema, samuti välja tooma võimalikke meetmeid, mis 
võiksid olukorda muuta:  
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o praeguse majandus-, sotsiaalse ja poliitilise olukorra parandamine, mis 
mõjutab olukorda; 

o teavituspüüdluste toetamine ja osalemine tulevastes poliitilistes 
arengutes; 

o inimõiguste ja väärtuste toetamine oma ümbruskonnas, samas tõstes 
teadlikkust teema toetamise olulisusest nii ELis kui arenguriikides. 

 Esitage teemaga seotud arutelude tulemused. 
 
Soovituslikud teemad 

 Kas arenguriikide ja nende jätkusuutliku majanduskasvu seisukohast on olulisem 
avaliku või erasektori roll? 

 Jätkusuutliku arengu, keskkonnasõbraliku majanduskasvu ja tööturu positiivse 
toimimise seosed võivad olla vastastikku toetavad. Arutelu.  

 Kas keskkonnasõbraliku majanduskasvu saavutamine on arenguriikide jaoks 
pigem suurem probleem? 

 Liikumine jätkusuutliku arengu / keskkonnasõbraliku majandusarengu suunas 
on oluline strukturaalsete muudatuste mootor kogu majanduse ulatuses. Kuidas?  

 Millistel tingimustel suudavad arenguriigid välja töötada / tugevdada oma osa 
maailma majanduskasvus? 

 Milline mõju võib sellistel kriisidel nagu ebolapuhang ja tuleoht nt Bangladeshi 
tekstiiliettevõtetes olla partnerriikide majandusarengule?  

 
Teil läheb vaja  

• Koosoleku juhatajat ning ajakavast kinnipidamise jälgijat (õpetaja) 
• Pool klassi, määratud ettepaneku eestkõnelejat (poolt) 
• Pool klassi, määratud vastuväidete eestkõnelejat (vastu) 

 
Ettevalmistav osa (maks. 10-15 min). 
Enne tegeliku väitluse algust andke rühmadele 10-15 minutit aega ettevalmistuseks, 
kõikide argumentide ülevaatamiseks ja eestkõneleja valimiseks.   

 Õpetaja peab tagama, et õpilased on jagatud kahte rühma. Mõlemad rühmad 
abistavad oma eestkõnelejat rühma põhipunktide ja argumentide lõplikul 
ettevalmistamisel ja struktureerimisel.  

 Õpilased peavad kaasa aitama veenvate argumentide väljatöötamisele oma 
rühmas sõltumata oma tegelikust seisukohast antud küsimuses. 

 
Väitluse ajakava (maks. 30 min). 

 Koosoleku juhataja (õpetaja) avab väitluse ja tutvustab kahte esimest kõnelejat 
(1 minut). 

 Mõlemal kõnelejal on 4 minutit oma väidete esitamiseks. Ettepanekut pooldava 
rühma eestkõneleja alustab, järgneb vastasrühma kõneleja (8 minutit). 

 Koosoleku juhataja (õpetaja) annab sõna klassile (1 minut). 
 Kõik võivad esitada küsimusi, argumente ja vastuargumente. Koosoleku juhataja 

(õpetaja) võtab aega. Rühmade eestkõnelejaid ja liikmeid ergutatakse esitama 
uurimistööl põhinevat teavet, mitte lihtsalt oma isiklikku arvamust (10 minutit). 

 
 
Väitluse lõppedes palub koosoleku juhataja (õpetaja) käega märku anda, kes on 
ettepaneku poolt, kes vastu, esitab tulemused ja annab üldist tagasisidet (10 minutit). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


