
Kokkuvõte: Moderaator kopeerib teiste õpilaste kirjutatud tekstid Wordclouds keskkonda 
nii, et tekib ülevaatlik pilt enim kasutatud sõnadest. Tekkinud sõnapilve kuvatakse suurel 
ekraanil.
Arutlege:
Milliste sõnadega de�neeritakse mõistet vaesus.
Milliseid de�nitsioone peeti parimateks? 
Mida lisati olemasolevatele de�nitsioonidele? 
Mis on oluline vaesuse de�nitsiooni juures?   

Valige enda hulgast 1-2 õpilast, kellest saavad moderaatorid.
Moderaatorid loovad Tricider-keskkonnas küsitluse: “Mis on vaesus?” ning jagavad seda teiste 
õpilastega. Keskkonnas toimuvat kuvatakse suurele ekraanile. 

Kirjutage üksi või koos paarilisega, mis on sinu/teie arvates vaesus. 

Tutvuge teiste kirjutatud vastustega ning hääletage parimate de�nitsioonide poolt. 

Kommenteerige vähemalt 3 de�nitsiooni.

LÕIMING: Inglise keel, ühiskonnaõpetus, kunst 

KAOTADA  KÕIKJAL
VAESUS

KAOTADA  KÕIKJAL
VAESUS

Tööjuhis gümnaasiumiastme õpilastele: „Mis on vaesus?“
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Sissejuhatus: paar tsitaati vaesuse kohta. 

Rikas elab nõnda, kuidas tahab, vaene nõnda, kuidas saab. Eesti vanasõna
Vaesus on küll valus, aga mitte häbiasi. Šoti vanasõna
Vaene on see, kes ei tea, millal talle piisab. Jaapani vanasõna
Kui vaene mees seltsib rikka mehega, jääb ta varsti nii vaeseks, et ei jaksa enam püksegi osta. 
Hiina vanasõna 
Kõige suurem vaesus on harimatus. Ali Ibn Abi Talib
Vaesus võtab inimestelt sageli kogu vaimujõu ja hea tahte. Benjamin Franklin

Töö individuaalselt või paarilisega: Mis on vaesus?

Tsitaadid: https://tsitaadid.ee

https://www.tricider.com/-keskkonnas küsitluse: “Mis on vaesus?” ning jagavad seda teiste https://www.tricider.com/-keskkonnas küsitluse: “Mis on vaesus?” ning jagavad seda teiste 
õpilastega. Keskkonnas toimuvat kuvatakse suurele ekraanile. 

https://www.tricider.com/
õpilastega. Keskkonnas toimuvat kuvatakse suurele ekraanile. 

https://www.tricider.com/Moderaatorid loovad https://www.tricider.com/Moderaatorid loovad Triciderhttps://www.tricider.com/Tricider-keskkonnas küsitluse: “Mis on vaesus?” ning jagavad seda teiste https://www.tricider.com/-keskkonnas küsitluse: “Mis on vaesus?” ning jagavad seda teiste https://www.tricider.com/
https://www.tricider.com/

https://www.tricider.com/Moderaatorid loovad https://www.tricider.com/Moderaatorid loovad https://www.tricider.com/Moderaatorid loovad https://www.tricider.com/Moderaatorid loovad Triciderhttps://www.tricider.com/Triciderhttps://www.tricider.com/Triciderhttps://www.tricider.com/Tricider-keskkonnas küsitluse: “Mis on vaesus?” ning jagavad seda teiste https://www.tricider.com/-keskkonnas küsitluse: “Mis on vaesus?” ning jagavad seda teiste https://www.tricider.com/-keskkonnas küsitluse: “Mis on vaesus?” ning jagavad seda teiste https://www.tricider.com/-keskkonnas küsitluse: “Mis on vaesus?” ning jagavad seda teiste 
1.

2.

3.

4.

5.

Poverty has many faces, changing from place to place and across time, and has been described in 
many ways.  Most often, poverty is a situation people want to escape. So poverty is a call to action 
-- for the poor and the wealthy alike -- a call to change the world so that many more may have 
enough to eat, adequate shelter, access to education and health, protection from violence, and a 
voice in what happens in their communities.” WBO

https://www.wordclouds.com/ Moderaator kopeerib teiste õpilaste kirjutatud tekstid https://www.wordclouds.com/ Moderaator kopeerib teiste õpilaste kirjutatud tekstid Wordcloudshttps://www.wordclouds.com/Wordclouds keskkonda https://www.wordclouds.com/ keskkonda 
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Arutelu: Maailmapanga (Word Bank Organization) vaesuse definitsioon.

4
Rühmatöö. Vaesuse tähendus ja erinevad vormid.

Vaata videot New ways of looking at poverty (2:30): 

Vaata infograa�kut vaesuse kohta (2018):  

Lisaülesanne: Millised on Sinu teadmised vaesuse kohta? Testi ennast siin: 

https://www.youtube.com/watch?v=T5uMI2DsXlA 

http://www.worldbank.org/en/news/infographic/2018/10/17/infographic-poverty-and-sh
ared-prosperity-2018-piecing-together-the-poverty-puzzle

https://worldbank.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0dgQnZ4mqy58zAx 

Moodustage 2-3 liikmeline rühm. Valige video ja vaadake see koos rühmakaaslastega läbi. Sama 
videot võib valida mitu rühma, kuid sellisel juhul valige hilisemaks esitluseks (vt järgmist punkti) 
erinev viis.  

1.

Videod:

Andrew Youn: 3 reasons why we can win the �ght against poverty,  TED 
https://www.youtube.com/watch?v=wlR1ojoiue0

Esther Du�o: Social experiments to �ght poverty, TED 
https://www.youtube.com/watch?v=0zvrGiPkVcs

Teva Sienicki: We can end poverty, but this is why we haven't, TEDxMileHighWomen 
https://www.youtube.com/watch?v=vvlozhvQPJw

Dumisani Nyoni: Poverty Understood
http://www.globalissues.org/video/765/dumisani-nyoni-poverty-understood

Natasha Kirsch: Fighting poverty, two generations at a time, TEDxKCWomen 
https://www.youtube.com/watch?v=i3gz-Jz7zEc 

How we can End Poverty by 2030. | Carin Jämtin | TEDxNorrköping 
https://www.youtube.com/watch?v=WvxQH8L4zFY 

Bill Gates: Living in extreme poverty 
https://www.youtube.com/watch?v=efnHiz0USQE

Arutle, mille poolest see Maailmapanga poolt välja pakutud de�nitsioon sarnaneb sinu kirjuta-
tud vaesuse de�nitsiooniga/erineb sinu kirjutatud vaesuse de�nitsioonist?

Pane kirja viis sõna, mida sa enne ei teadnud - de�nitsioonid eesti ja inglise keeles. 
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Koosta video põhjal animatsioon, plakat, infograa�k, küsimustega esitlus või küsimustega 
video. 
Võid kasutada ka lisamaterjali antud probleemide täpsemaks käsitlemiseks (vt eelmisi punkte ja 
lisamaterjale lõpust).

Kuidas esineja käsitles vaesuse teemat? Millised olid olulised aspektid?

Milliseid lahendusi pakuti välja vaesuse probleemi lahendamiseks?

Kuidas antud videos välja toodud probleemid või nende lahendused mõjutavad looduskesk-
konda?

Esitle tehtud tööd klassikaaslastele.

Võimalikud vahendid:

Lisamaterjalid huvilistele:

Animatsioon: PowToon, Animaker, 

                            Biteable (kasutusjuhend)

Plakat/infograa�k: Canva, Piktochart

Esitlus küsimustega: Nearpod, Spiral.ac

Video küsimustega: EdPuzzle, Spiral.ac

https://live.worldbank.org/new-ways-looking-poverty 

https://datacatalog.worldbank.org/

Maailmapanga konverents “New Ways of Looking Poverty”, 17.10.2018: 

Kuidas mõõdetakse vaesust? 
Indikaatorid:

HCI - Human Capital Index e inimkapitali indeks (The Word Pank Organization)

http://povertydata.worldbank.org/poverty/region/ECS 
HDI - Human Development Index e inimarengu indeks (ÜRO) 
http://hdr.undp.org/en/countries 

MPI - Global Multidimensional Poverty Index (ÜRO)
http://hdr.undp.org/en/2018-MPI 

„Vaesuse individuaalne ja sotsiaalne olemus.“ Tiiu-Liisa Laes. Kogumik Vaesus Eestis. 
Poverty in Estonia. Eesti Statistika kvartalikiri. 1/13  Loetud aadressilt: 
https://www.stat.ee/dokumendid/68620

Eesti. 
Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus. Statistikaamet: 
https://www.stat.ee/sotsiaalne-torjutus-ja-vaesus 

Eesti Statistikaamet: vaesusega seotud näitajad:
https://www.stat.ee/sab-uuendus?db_update_id=20142

https://www.animaker.com/Animakerhttps://www.animaker.com/Animaker, https://www.animaker.com/, Animaker, Animakerhttps://www.animaker.com/Animaker, Animakerhttps://www.powtoon.com/home/?Animatsioon: https://www.powtoon.com/home/?Animatsioon: PowToonhttps://www.powtoon.com/home/?PowToon

https://biteable.com/                            Biteablehttps://biteable.com/                            Biteable (kasutusjuhend)https://biteable.com/ (kasutusjuhend)

https://koolielu.ee/tools/rea

https://www.canva.com/Plakat/infograa�k: https://www.canva.com/Plakat/infograa�k: Canvahttps://www.canva.com/Canva https://piktochart.com/Piktocharthttps://piktochart.com/Piktochart
https://nearpod.com/Esitlus küsimustega: https://nearpod.com/Esitlus küsimustega: Nearpodhttps://nearpod.com/Nearpod https://spiral.ac/Spiral.achttps://spiral.ac/Spiral.ac

https://spiral.ac/Spiral.achttps://spiral.ac/Spiral.achttps://edpuzzle.com/Video küsimustega: https://edpuzzle.com/Video küsimustega: EdPuzzlehttps://edpuzzle.com/EdPuzzle


