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Euroopa rahatarkuse viktoriin – juhised õpetajale 
01.12.2017 
 
Sissejuhatus 
 

Viktoriinist 

2018. aastal toimub esimest korda Euroopa rahatarkuse viktoriin (European Money Quiz), 
üle-Euroopaline võistlus, mille eesmärgiks on 13-15-aastaste laste finantskirjaoskuse paran-
damine. 
 
Viktoriin viiakse läbi kahes etapis. Esmalt toimuvad internetis riiklikud viktoriinid, et selgi-
tada iga riigi finalistid, kes saadetakse võistlema Brüsselis toimuvale Euroopa rahatarkuse 
viktoriini finaalvõistlusele 2018. aasta võitja tiitlile. Eesti finaal toimub 2018. aasta 15. märt-
sil kell 9:00-9:45 ning Euroopa finaal 8. mail Brüsselis.  
 
Viktoriin on osa  Euroopa rahanädalast (European Money Week),  iga-aastasest algatusest, 
mille korraldavad Euroopa pangaliidud Euroopa Pangandusföderatsiooni koordineerimisel 
eesmärgiga edendada finantsharidust üle kogu Euroopa. Igal aastal toimub märtsis ühe nä-
dala jooksul  rohkem kui kahekümnes riigis sadu üritusi, et edendada eurooplaste finantskir-
jaoskust. 
 
Euroopa Pangandusföderatsioon ja selle liikmed on finantskirjaoskuse edendamise enda sü-
dameasjaks võtnud. Meile on selge, et oskus oma isiklikke rahaasjadega targalt ümber käia 
on oluline kõigile, eriti aga noortele. 
 
Järgmine Euroopa rahanädal toimub 12.-18. märtsini 2018.  
 
Euroopa rahatarkuse riiklike viktoriinide ja Euroopa finaali toimumiskuupäevad avaldatakse 
veebilehel www.europeanmoneyquiz.eu. Eesti finaal toimub 2018. aasta 15. märtsil kell 
9:00-9:45 ja rohkem infot leiab veebilehelt www.pangaliit.ee/rahatarkus.  
 

Osalemine 

Viktoriin on avatud 13-15-aastastele õpilastele, kes soovivad panna proovile  oma finants- ja 
rahandusalaseid teadmisi. Riiklikud finaalid toimuvad järgmistes riikides: Albaania, Austria, 
Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, 
Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Montenegro, Holland, Norra, 
Poola, Portugal, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik.   
 
  

http://www.europeanmoneyweek.eu/
http://www.ebf.eu/about-us/
http://www.europeanmoneyquiz.eu/
http://www.pangaliit.ee/rahatarkus
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Mis on Kahoot!? 

Kahoot!  on tasuta mänguline õppeplatvorm, mis on mõeldud aktiivsete õpilaste õpetajatele. 
Kahoot mänge on kõige parem mängida rühmas, näiteks oma klassiga. Mängijad vastavad 
küsimustele oma isiklikest nutiseadmetest ning mängud kuvatakse jagatud ekraanile, et män-
gijaid ühendada. See tekitab mõnusa koosolemise tunde ning julgustab mängijaid oma ekraa-
nidelt üles vaatama ja ühiselt edu tähistama. 
 
Tutvu lähemalt aadressil getKahoot.com. 
 
Euroopa rahatarkuse viktoriin viiakse läbi Kahoot! platvormil. Õpetajad leiavad harjutamiseks 
mõeldud Kahoot teste finantskirjaoskuse kohta Eesti Pangaliidu  kodulehel  
http://www.pangaliit.ee/rahatarkus/harjuta  
 
 

Auhind – mida õpilased võidavad? 

Riiklike voorude võitjad kutsutakse mais Brüsselis toimuvale Euroopa finaalvõistlusele. Eesti 
finaali võitjate reisi Brüsselisse, mille kulud katab Eesti Pangaliit, on osa auhinnast. 
 
8. mail Brüsselis toimuval finaalipäeval ootab õpilasi ees põnev programm, mis annab neile 
võimaluse vahetada kogemusi teiste Euroopa riikide õpilastega ning saada rohkem teada 
Brüsseli ja Euroopa Liidu kohta. 
 
Euroopa finaali võitjad saavad auhinna, mida kodus oma klassikaaslastega jagada. 
 
Õpetajad 
 

Teie roll 

Õpetajatel on Euroopa rahatarkuse viktoriini juures väga oluline ning samas lihtne roll. Te ei 
pea tegema muud, kui liituma reaalajas toimuva kohaliku Kahoot! viktoriiniga. See võimaldab 
teie klassil YouTube’i otsepildi kaudu teiste klassidega võistelda.  
 
Teie peamiseks ülesandeks on koordineerida klassi osalemist ning olla kontaktisik, kes hoiab 
ühendust viktoriini koordinaatoriga Eesti Pangaliidu juures.  
 
Samuti peaksite juhendama oma klassi viktoriiniks valmistumisel ning julgustama õpilasi enne 
finaali kodus harjutusteste tegema. Kui teie klass võidab, siis on võimalik, et peate olema kahe 
õpilase saatjaks Brüsselis toimuvas finaalis. Reisil osaleb ka Eesti Pangaliidu esindaja. 
 

Allikad 

Et asja lihtsamaks teha, oleme ette valmistanud mitmeid allikaid, mille abil saavad klassid Eu-
roopa rahatarkuse viktoriiniks harjutada: 
 

http://www.pangaliit.ee/rahatarkus/harjuta
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• Euroopa rahaviktoriini koduleht, millel uuendatakse pidevalt võistlusega seotud infot 
ja materjale 

• Kahoot! koduseks harjutamiseks mõeldud 10 viktoriini, mida saab õpilastega valmis-
tumisel kasutada 

• Euroopa rahanädala Twitteri ja Facebooki lehed, kust saab leida värsket infot võistluse 
kohta ja näpunäiteid erinevateks voorudeks 

 

 
Protsess 
 

Registreerimine 

Rahatarkuse viktoriini kohalike finaalide korraldus sõltub konkreetsest riigist. Riiklike 
viktoriinide vahel on teatud erisusi, mis võtavad arvesse kohalikke tegureid. 

Eestis peavad klassid, kes tahavad võidu korral kvalifitseeruda riiklikeks võitjateks, eelnevalt 
registreeruma Eesti Pangaliidu juures täites registreerimisvormi. Viktoriinil on võimalik 
osaleda ka ilma registreerumata, kuid siis ei võimalik võitjat tuvastada. 

Eesti riiklikul viktoriinil osalemiseks peavad osalejatest klassid tegema endale kasutajanime, 
mille formaat on järgmine:  
 
(riigi lühend) (postiindeks)_(kooli lühinimi)_(klassi number/täht). 
 
Nt: Saue gümnaasium, Eesti, 8a klass = EE76506_SaueG_8A 
 
See võimaldab meil osalejatega hõlpsasti ühendust võtta ning olulist viktoriini puudutavat 
infot jagada. 
 

Eesti finaal 

Euroopa rahatarkuse viktoriini esimeseks vooruks on kohalikud finaalid, milles osalevate rii-
kide klassid võistlevad internetis üksteise vastu. 
 
Õpetajatel soovitatakse viktoriiniks valmistumisel anda õpilastele kodutööna harjutusteste. 
Õpilased ja õpetajad saavad harjutamiseks kasutada internetis toodud teste, seda kas kodus 
või kogu klassiga. Kahoot! harjutustestid on saadaval Eesti Pangaliidu kodulehel 
http://www.pangaliit.ee/rahatarkus/harjuta. 
 
 
Eesti riiklik finaal toimub 15. märtsil kell 9.00 -9.45. 
 
Sel kuupäeval ja kellajal saavad osalejad finaaliga liituda järgneval moel:  

• YouTube’i lehel avaldatakse ligipääs Rahatarkuse viktoriini Eesti finaali live videole 

• YouTube live videos avaldatakse riigispetsiifiline PIN 

http://www.europeanmonequiz.eu/
http://pangaliit.ee/et/rahatarkus/harjuta
https://twitter.com/EUMoneyWeek
http://www.pangaliit.ee/et/?option=com_formmaker&view=formmaker&id=22&lang=et
http://www.pangaliit.ee/rahatarkus/harjuta
https://www.youtube.com/channel/UCdx8GRHw9g7lQxWGpkyRC8w


 

 

 

4  

www.ebf.eu 

• Kahoot! viktoriiniga liitumiseks tuleb sisestada see PIN ning oma klassi kasutajanimi ja 
vähemalt üks hüüdnimi. 

 
Iga klass määrab kindlaks ÜHE isiku, kes vastuseid vabalt valitud seadmega sisestab. Finaal 
koosneb kümnest küsimusest, mida ükski osaleja enne näinud ei ole. Internetis üheaegselt 
toimuvas kohalikus finaalis võistlevad üksteisega kõik klassid kogu riigist. 
 
Et klassil oleks lihtsam vastuseid sisestavale isikule õiget vastust öelda, siis võib selleks kasu-
tada Kahoot! värvides hääletamiskaarte. Kõik klassi õpilased hoiavad üleval õigele vastusele 
vastavat värvikaarti. Kui kogu klass on sinine, siis valib klass vastuseks sinise variandi. PDF-fail 
Kahoot! Hääletamiskaartidega on kättesaadav siin. 
 
Kui viktoriin on lõppenud, siis selgitab ja kuulutab Kahoot! välja viktoriini võitja. Mõnedes rii-
kides saadetakse võitja nimi klassi kontaktisikule e-postiga. Teistes riikides kuulutatakse see 
välja Kahoot! otseülekandes. 
 
Eesti Pangaliit kuulutab välja võitja ja viis parimat võistkonda. 
 

Euroopa finaal 

Igas riigis võitnud klass valib välja kaks õpilast ja ühe täiskasvanust saatja (lapsevanema või 
õpetaja), kes sõidavad Brüsselis toimuvale finaalvõistlusele. 
 
Eesti Pangaliit võtab Eesti finaali võitjatega ühendust, et korraldada reis Brüsselisse ja majutus 
üheks või kaheks ööks 8.mail toimuva finaali ajaks.  
 
Brüsselis korraldab Euroopa Pangandusföderatsioon koos oma liikmetega õpilastele eriprog-
rammi, mis algab tervitusvastuvõtuga ning jätkub finaaliga. 
 
Euroopa finaalis osaleb igast riigist kaheliikmeline võistkond. Finaal toimub Euroopa Pangan-
dusföderatsiooni ruumides. Kohal on ka Kahoot! esindajad, kes viivad viktoriini läbi nii, et kõik 
õpilased saavad Euroopa finaali küsimustele vastata oma emakeeles. 
 
Kõigile võistkondadele antakse võrguühendusega seade, mille abil saavad nad finaalis osaleda 
oma emakeeles. Kõigi riikide küsimused kuvatakse samaaegselt ja võitja kuulutatakse välja 
kohapeal.  
 
Võitjatele antakse üle kogu klassile mõeldud auhind ning nende võitu kajastatakse laialdaselt 
meedias ja internetikanalites. 
 
Isikuandmete kaitse 
 
Kui riiklikul tasandil on nõutav eelregistreerimine, siis võidakse osalejatelt küsida nende kon-
taktisiku / õpetaja nime, vanust ja aadressi. Euroopa Pangandusföderatsioon ja selle liikmed 

http://pangaliit.ee/images/files/Dokumendid/Kahoot_h%C3%A4%C3%A4letamiskaardid.pdf
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kasutavad neid andmeid ainult seoses viktoriini läbiviimisega, mitte mistahes muudel ees-
märkidel. 
 
Isikuandmeid sisestades kinnitavad osalejatest õpilased ja õpetajad, et nõustuvad võitnud 
võistkonna ja osalevate õpilaste nimede avaldamisega Euroopa Pangandusföderatsiooni 
ja/või selle liikmete veebilehtedel ning kommunikatsioonis. Samuti on tõenäoline, et Eu-
roopa Pangandusföderatsioon ja selle liikmed teevad üritusel fotosid ja videoid. 


