MAJANDUS- JA ETTEVÕTLUSÕPE

1. Üldalused
1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Majandus- ja ettevõtlusõpetusega taotletakse, et õpilane:
1. teab majanduse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning rakendab majandusteadmisi
üksikisikuna ning perekonna- ja tööelus;
2. teab oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ning ettevõtja;
3. teab üksikisiku, ettevõtte, riigi ja rahvusvahelise majanduse põhimõtteid ning saab aru nende
tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus;
4. valdab ülevaadet ja kogemusi erinevatest elukutsetest ning on motiveeritud elukestvaks
õppeks;
5. mõistab ettevõtlust kui karjäärivalikut ja oma võimalusi tegutseda ettevõtjana;
6. analüüsib ettevõtete, riikide ja maailmamajanduse kujunemist ning toimimist, mõistab
üksikisiku, ettevõtete ja riikide vastutust globaalprobleemide lahendamisel;
7. suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades säästva arengu põhimõtteid;
8. arendab loovust ja süsteemset mõtlemist; oskab seada eesmärke, vastutab ideede elluviimise
eest ning rakendab meeskonnatöö võtteid;
9. kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot, plaanib ning teeb
uurimistöid, töötleb kogutud andmeid, tõlgendab ja esitab neid.
1.2. Õppeaine kirjeldus
Majandus- ja ettevõtlusõpe jaguneb kaheks kursuseks:
1) majandusõpetus,
2) ettevõtlusõpetus.
Majandus- ja ettevõtlusõpetuse õppimise eesmärk on omandada arusaamine ühiskonnas toimuvatest
nähtustest ja protsessidest ning vastastikustest seostest nii üksiksiku, ettevõtte, riigi kui ka
rahvusvahelisel tasandil. Seejuures arendatakse õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning
säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi.
Kõik majandussüsteemid kasutavad oma tegevuseks erinevaid ressursse. Maailmas valitsev nappus
sunnib riike, ettevõtteid ja inimesi tegema väga erinevaid valikuid ning otsuseid. Majandus- ja
ettevõtlusõpetus aitavad paremini mõista inimese ja keskkonna vastastikuseid seoseid ning langetada
õiglasemaid otsuseid. Õppides näevad õpilased keskkonna, inimese ja majanduselu vastastikuseid
suhteid ning ka säästva eluviisi vajadust.
Õpilased saavad teavet erinevate elukutsete, elukutsetele esitatavate nõuete ja õppimisvõimaluste
kohta, õpivad koostama elulookirjeldust ning käituma töövestlustel. Õpitakse analüüsima tööturu
nõudmisi ja pakkumisi, nägema ja hindama oma soove ning võimalusi. Elukutset valides õpitakse
nägema töötaja rolli kõrval ka tööandja (ettevõtja) rolli. Õpilased mõistavad töötaja kui ühe põhilise
ressursi väärtust tööandja jaoks ja kõigi töötajate võrdse kohtlemise tagamise ja soolise
võrdõiguslikkuse edendamise vajalikkust.
Majandusõpetuse läbimisel omandavad õpilased oskuse otsida, kasutada, analüüsida ja hinnata
mitmesuguseid statistilisi materjale ning kasutada infotehnoloogilisi vahendeid. Õpitav materjal
esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ja õpilase igapäevaeluga ning majanduses toimuvaga
seostatult.

Majandus- ja ettevõtlusõpetusel on tihe integratsioon teiste õppeainetega, tuginedes matemaatika-,
geograafia- ja ajalooteadmistele ning toetades ühiskonna- ja inimeseõpetuse õppimist. Õpilasfirma
rakendamiseks on õpetajal vaja läbida eelnev koolitus.
1.3. Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.
Gümnaasiumi lõpetaja:
1. seletab ja kasutab majanduse põhimõisteid ning teab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid;
2. oskab hinnata tootmistegureid ja teguritulusid ning selgitada, kuidas turg ja hind määravad
tootmist ning tarbimist, analüüsib nõudlust ja pakkumist mõjutavaid tegureid;
3. hindab pideva õppimise ja oskuste täiendamise tähtsust iga elukutse puhul ning oma karjääri
plaanimisel, arendab suhtlemis- ja juhtimisoskusi, teeb koostööd ning väärtustab ärieetika
põhimõtteid;
4. tunneb tööseadusi ning oskab valida või leida tööd, arvutada bruto- ja netopalka ning tööandja
kulusid tööjõule;
5. saab aru, et tarbimise eelduseks on inimeste vajadused, tunneb oma õigusi ja vastutust
tarbijana, oskab tarbida säästlikult; plaanib ning koostab isiklikku ja pere eelarvet, analüüsib
eelarve piiranguid;
6. teab, et raha on üldtunnustatud maksevahend, väärtuse mõõdupuu ja kogumisvahend, võrdleb
laenudest saadava kasu ning kaasnevate kulutuste ja riskide vahekorda;
7. teab üksikisiku ja ettevõtte kohustusi riigi ees, analüüsib ettevõtte rolli turumajanduses ning
seletab ettevõtete põhitüüpide erinevusi;
8. selgitab tootlikkust, mastaabisäästu ja masstootmist, teab kvalifitseeritud tööjõu, nüüdisaegse
tehnoloogia ning ressursside efektiivse ja keskkonnasäästliku kasutamise otsest mõju
tootlikkusele;
9. hindab Eesti majanduse arengusuundi ja võimalusi, teab rahvusvahelise majanduse eesmärke
ning tähtsust maailma globaliseerumisel.
1.4. Õppetegevus
Õpet kavandades ja korraldades:
1. lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja
oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate
teemadega;
2. taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta
ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvialadega tegelda;
3. võimaldatakse õppida üksi ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ning rühmatööd), et toetada
õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks ning loovateks ja kriitiliselt
mõtlevateks isiksusteks;
4. kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
5. rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi
ning õppematerjale ja -vahendeid;
6. laiendatakse õpikeskkonda: ettevõte, arvutiklass jne;
7. seatakse õppes tähtsale kohale uurimistöö, arutelu, diskussioon, ajurünnak, väitlus; tabelite ja
skeemide koostamine ning analüüsimine; rollimäng, rühmatöö, projektides osalemine,
praktilised ülesanded, välitööd, õppekäigud ettevõtetesse ja asutustesse, kohtumised erinevate
elukutsete esindajatega koolis ning nende töö jälgimine töökohal; allikmaterjali, info ja
juhtumite kriitiline analüüs, referaatide ja lühiuurimuste koostamine jms. Uurimusliku õppe

käigus omandavad õpilased info otsimise, andmete töötlemise, probleemide esitamise,
hüpoteeside sõnastamise, töö plaanimise, vaatluste tegemise, tulemuste töötlemise,
tõlgendamise ja esitamise oskused. Üks majandusõpetuse õppevorme on majanduse
modelleerimise ülesannete lahendamine, mis võimaldab õpilastel omandada majanduse
printsiipide vahelisi seoseid. Õpilased saavad ennast proovile panna õpilasfirma tegevuses ning
seeläbi tunnetada oma ettevõtlikkust, oskusi ja võimalusi tegutseda ettevõtjana.
1.5. Füüsiline õpikeskkond
Kool:
1. korraldab valdava osa õppest klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber paigutada,
on internetiühendus ning auvise kasutamise võimalus;
2. võimaldab õppe sidumiseks igapäevaeluga õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi
(ettevõttes) vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul.
1.6. Hindamine
Valikõppeaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe” õpitulemuste hindamine lähtub gümnaasiumi riikliku
õppekava üldosas ja teistes hindamist reguleerivates dokumentides toodud hindamisalustest.
Õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja õpilase
individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks.
Hinnatakse nii teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi
suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel,
arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekava taotletavatele õpitulemustele.
Kontrollitakse ja hinnatakse õpilase teoreetilisi teadmisi, majandustekstide ja statistiliste andmetega
töötamise oskust, info leidmist ning situatsioonide lahendamist. Hinnatakse praktiliste tööde täitmise
oskusi, ülesannete lahendamise loovust, juhtumianalüüsi, kus hinnangu aluseks on põhjuslike seoste
loomine ja argumenteerimine. Kontrollitakse ja hinnatakse arutluse, argumenteerimise ning seoste
loomise oskust, õpilase iseseisvat tööd (uurimused, esseed), osalemist rühmatöödes ja aruteludes.
Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpilane peab teadma, mida ja
millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. Kursuse
hinne kujuneb kontrolltööde, praktiliste tööde ja uurimuste, iseseisvate tööde ning ettekannete
hinnetest.
Hindamise aluseks on töö iseseisev sooritus, loovus ja vormistamise korrektsus. Praktilised tööd on
mingi konkreetse üksikteema, materjali vms kohta. Iseseisvad tööd on kodused ülesanded, klassitööd
ja arvutitunnitööd, mida hinnatakse valikuliselt. Kursuse jooksul võib hinnata ka koduseid töid, suulisi
vastuseid, ülesannete lahendamist, osalemist rühmatöödes jne.
Majandusõppe kursus lõpeb kokkuvõtva hindamisega, mis hõlmab kogu kursuse materjali.
Ettevõtluskursus lõpeb sõltuvalt valitud õpetamismeetodist lõputesti, õpilasfirma tegevusaruande või
äriplaani esitamise ja kaitsmisega.

2. Kursuste kavad
2.1. Kursus „Majandusõpetus”
2.1.1. Õpitulemused ja õppesisu
Majanduse olemus
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) mõistab, kuidas sunnib nappus inimesi valima ressursside vahel ja kaaluma alternatiivkulusid;
2) analüüsib, kuidas lahendavad erinevad majandussüsteemid põhilisi majandusprobleeme.
Õppesisu
Nappus ja kompromiss, alternatiivkulu. Majanduse põhivalikud: mida, kuidas, kellele? Tootmistegurid:
loodusressursid, inimressursid ja kapital. Mikro- ja makroökonoomika. Turumajanduse alused:
eraomand, hinnasüsteem, turukonkurents, ettevõtlikkus. Motiiv. Kasum. Majandussüsteemid: käsu-,
tava-, turu- ja segamajandus.
Nõudlus pakkumine, hind
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) iseloomustab nõudluse ja pakkumise koosmõju tasakaaluhinna kujundamisel; saab aru
pakkumise ja nõudluse joonistest; hindab nõudluselastsuse mõju nõutavale kogusele;
2) selgitab defitsiidi ja ülepakkumise majanduslikke ning sotsiaalseid tagajärgi.
Õppesisu
Nõudlus, pakkumine, tasakaaluhind, nõudluselastsus, hinnamõju. Pakkumise ja nõudluse tabelid ning
graafikud. Nõudlust ja pakkumist mõjutavad tegurid. Defitsiit ja ülepakkumine.
Inimene kui omanik, tootja, töötaja ja tarbija
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) tunneb kodumajapidamiste ressursside ja isiklike oskuste tähtsust toimetuleku eeldusena;
2) analüüsib tööjõu iseärasusi sõltuvalt tegevusalast ja ametikohast;
3) oskab vormistada nõuetekohaselt elulookirjeldust ja töökohataotlust.
Õppesisu
Kodumajapidamised. Isiklik ja pere eelarve, eelarve piirangud. Oskused ja võimed. Tarbija, säästlik
tarbimine, tarbijakaitse. Tööjõud ja tööhõive. Tööturg. Palgad. Maksud ja maksed. Töötaja, juhi ja
alluva rollid. Töölevõtu vestlus, CV koostamine. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Ettevõtlus.
Ettevõtte õiguslikud vormid Eestis.
Raha ja finantsmajandus
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) tunneb Eesti rahasüsteemi iseärasusi ja arutleb Eesti rahanduspoliitika üle;
2) analüüsib kommertspankade rolli maksete teostajana ja vahendajana raharingluses, hoiuste
ning laenude tähtsust pankade bilansis;
3) teab keskpanga ülesandeid raharingluse korraldajana, valuutareservi hoidjana ja
kommertspankade järele valvajana;
4) tunneb kindlustuse olemust ja kindlustuse pakutavaid teenuseid;

5) teab inflatsiooni ja deflatsiooni põhjusi ning arutleb nende tagajärgede üle;
6) analüüsib tarbijahinnaindeksi kujunemist ning selle muutusi seoses hindade ja palkade
muutumisega;
7) tunneb tähtsamate väärtpaberite (võlakirjade ja aktsiate) olemust ning erinevust, selgitab
väärtpaberituru tegevust ja tähtsust riigi majanduses.
Õppesisu
Raha funktsioonid. Finantsvahendus. Pangandussüsteem, keskpank ja kommertspangad, nende
ülesanded ja roll raharingluses, pakutavad teenused. Hoiustamine ja laenamine, riskid. Eesti
rahasüsteem, valuutakomitee ja rahanduspoliitika. Euro ja selle kasutamine Euroopas. Kindlustus ja
kindlustuse pakutavad teenused. Väärtpaberid: võlakirjade ja aktsiate olemus ning erinevus.
Väärtpaberiturg ja selle mõju majandusele. Inflatsioon, deflatsioon. Tarbijahinnaindeks.

Valitsuse osa majanduses
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) toob näiteid valitsuse pakutavate hüvede kohta;
2) tunneb valitsuse reguleerivat ja suunavat rolli majandusringluses ning hüvede ümberjagamisel;
3) analüüsib valitsuse majanduspoliitikat majandusliku stabiilsuse, riigikaitse ja sotsiaalse
turvalisuse tagamisel;
4) arutleb riigieelarve moodustamise, maksupoliitika ja tulude ümberjaotamise üle.
Õppesisu
Valitsuse roll majanduses. Majandusringlus. Riigieelarve moodustamine, tulud ja kulud. Eesti riigi
eelarve. Erinevad maksusüsteemid, nende eelised ja puudused. Otsesed ja kaudsed maksud Eestis.
Fiskaal- ja monetaarpoliitika. Eesti maksupoliitika. Majanduse tsüklilisus.
Rahvusvaheline majandus
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) analüüsib kaubanduse rolli nii riigi kui ka rahvusvahelises majanduses;
2) selgitab suhtelist ja absoluutset eelist;
3) tunneb raha vahetusväärtuse mõju riigi ekspordile ja impordile;
4) tunneb maailma regioonide majandusliku arengu iseärasusi ja erinevusi;
5) mõistab tehnoloogilise arenguga saavutatud majanduskasvu ja elatustaseme tõusuga
kaasnevaid võimalikke negatiivseid muutusi ühiskonnas: linna ja maa vastandumist, tööpuuduse
kasvu, tulude ebavõrdset jaotust ja elanikkonna kihistumist, ressursside ammendumist;
6) teab spetsialiseerumise ja globaliseerumise mõisteid, toob nende kohta näiteid
maailmamajandusest;
7) teab mitmesuguseid kaubanduspiiranguid: tollimaks, kvoodid, tollivälised kaubandustõkked,
dumping; analüüsib kaubanduspiirangute mõju üksiktarbijale ja ettevõtetele nii koduriigis kui ka
teistes riikides.
Õppesisu
Riikide võrdlemine ja rühmitamine erinevate majandusnäitajate alusel: SKT, IAI, THI jne.
Rahvusvaheline majandus. Suhteline ja absoluutne eelis, spetsialiseerumine. Eksport, import.
Globaliseerumine. Õiglane kaubandus. Valuuta, valuutaturg, valuutakurss, ostujõu pariteet.
Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid. Euroopa Liit ja vabakaubandus. Kaubanduspiiranguid:
tollimaks, kvoodid, tollivälised kaubandustõkked, dumping. Eesti sise- ja välismajandus,
arengusuunad. Nüüdisaegsed suunad maailmamajanduses. Regioonide majandusliku arengu

iseärasused ja erinevused. Tööpuuduse kasv, tulude ebavõrdne jaotus ja elanikkonna kihistumine,
ressursside ammendumine.

2.2. Kursus „Ettevõtlusõpetus”
2.2.1. Õpitulemused ja õppesisu
Turumajandus
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) teab, et turumajanduses määrab turg toodetava toodangu ja kasum motiveerib ettevõtlust;
2) tunneb erinevate ressursside kasutamise vajalikkust ettevõtte tegutsemisel ning kapitali ja
investeerimise tähtsust.
Õppesisu
Ressursside nappus, majanduslik käitumine, alternatiivkulu, kompromissid. Majanduse kolm
põhiküsimust. Ettevõtluse tugisambad. Hinnasüsteem, eraomand, konkurents, ettevõtlikkus, kasum.
Nõudlus. Pakkumine. Hinnamõju. Nõudluse ja pakkumise muutused. Tasakaaluhind. Tootmise
muutuste mõju hindadele.
Ettevõtlus
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) teab ettevõtja kohustusi, riske ja tasusid;
2) analüüsib ettevõtte põhilisi kohustusi oma töötajate, klientide, aktsionäride ja kohaliku
ühiskonna ees;
3) mõistab ettevõtlust kui elatise teenimise võimalust.
Õppesisu
Ettevõtlikkus, ettevõtjate roll majanduses. Ettevõtja, ettevõte. Ettevõtja kohustused, riskid, kasum.
Ettevõtjate strateegiad. Ettevõtte õiguslikud vormid. FIE, osaühing, aktsiaselts. Ettevõtja karjäär.
Äriseadustik.
Ettevõtte alustamine
Õpitulemused
Kursuse lõpus oskab õpilane koostada lihtsamat äriplaani oma äriidee teostamiseks.
Õppesisu
Oma ettevõtte alustamine. Äriidee, äriplaan. Toode ja teenus. Algkapital, investeerimine.
Väärtpaberid. Tootlikkus, kvaliteet. Püsi- ja muutuvkulud. Nüüdisaegse tehnoloogia ning ressursside
efektiivse ja keskkonnasäästliku kasutamise mõju tootlikkusele.
Ettevõtte raamatupidamine
Õpitulemused
Kursuse lõpus tunneb õpilane raamatupidamise aluseid ning oskab pidada lihtsat majandusarvestust,
teeb vahet püsi- ja muutuvkulude vahel.
Õppesisu
Bilanss. Kasumiaruanne. Aktiva, passiva, kasum, kahjum, amortisatsioon. Põhivara, käibevara,
kohustused. Üksikisiku ja ettevõtte tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, töötuskindlustusmakse.

Juhtimine
Õpitulemused
Kursuse lõpus oskab õpilane kasutada juhtimisprobleemide lahendamiseks ajurünnakut.
Õppesisu
Eesmärkide seadmine, plaanimine. Meeskonnatöö, tööjaotus, motiveerimine, kontrollimine.
Ajakasutus.
Tööjõud
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) oskab hinnata enda võimeid ja vastutust, töötades ühel ametikohal õpilasfirmas;
2) oskab vormistada elulookirjeldust ja töökohataotlust.
Õppesisu
Tööjõud ja tööhõive. Tööturg. Palgad. Töötaja, juhi ja alluva rollid. Töölevõtu vestlus, CV koostamine.
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Sooline segregatsioon tööturul.
Konkurents ettevõtluses
Õpitulemused
Kursuse lõpus tunneb õpilane konkurentsiliike ning konkurentsi positiivseid ja negatiivseid mõjusid.
Õppesisu
Konkurentsi vormid. Konkurentsi positiivne ja negatiivne mõju tootmisele ning tarbijale. Litsents,
patent, kasulik mudel, tööstusdisaini lahend ja autoriõigus.
Turundus
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) oskab seada tootmise ja müügi eesmärke;
2) tunneb turunduse mõistet ja rolli ettevõtte tegevuses;
3) oskab hinnata ja võrrelda turustruktuure ning strateegiaid, teha reklaami ja müüa tooteid.
Õppesisu
Põhiülesanded. Toode, hind. Hinnakujundus. Müügistrateegiad. Turundussuhtlus ja müügikoht.
Reklaam, reklaami koostamine. Ostja ja müüja rollid.
Ärieetika
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) oskab tuua selliste eetiliste äriotsuste näiteid, mis mõjutavad ühiskonda;
2) hindab seoseid väärtuste ja käitumiste vahel.
Õppesisu
Vastutus tarbija, ühiskonna ja ettevõtte omanike ees. Sotsiaalne ettevõtlus.

2.3. Valikaine „Õpilasfirma“
2.3.1. Õppesisu- ja tegevus
1) Kasutatakse Junior Achievement’i õpilasfirma programmi, mille raames viiakse läbi tegevus
ettevõtte loomisest kuni lõpetamiseni. Selle variandi valimise korral peab õpetaja läbima vastava
koolituse Junior Achievement’i Arengufondi juures (vt http://www.ja.ee/).

2) Kasutatakse arvutipõhiseid ettevõtlusprogramme, näiteks TITAN või PIZZERIA, mis
modelleerivad ettevõtete tegutsemist konkureerival turul. Õpilased õpivad tegema olulisi
majandus- ja juhtimisotsuseid ning saavad interaktiivses vormis esimesi ettevõtluskogemusi.
TITANi variandi valimise korral on soovitatav õpetajal läbida vastav koolituse Junior
Achievement’i Arengufondi juures (vt http://www.ja.ee/) või kasutada lihtsustatud versiooni
internetis
http://titan.ja.org.
Programm
PIZZERIA
on
kättesaadav
aadressil
http://www.pizzeria.ee.
3) Kasutatakse ettevõtlusteemade õpetamisel äriplaani, mille koostamise käigus tehakse
teoreetiliselt läbi ettevõtte loomiseks vajalikud etapid äriideest finantsarvutusteni.
4) Õpetaja võib omal valikul kasutada eelnevaid meetodeid kombineeritult.
5) 3D printerit kasutatakse õpilasfirma projektide tootearendusprotsessis ning vajadusel toodete
valmistamisel. 3D printeri abil saavad õpilased töötada põhjalikumalt prototüübiga ning viimistleda
seda kuni lõpliku disaini valmimise ja tootmise alustamiseni. Selliselt tekib õpilastel sügavam
arusaamine tootearendustsüklist, mille käigus valmib esialgsest ideest lõplik produkt, mis on valmis
turustamiseks.

3.3.2. Õpitulemused
1) teab, et turumajanduses määrab turg toodetava toodangu ja kasum motiveerib ettevõtlust;
2) tunneb erinevate ressursside kasutamise vajalikkust ettevõtte tegutsemisel, kapitali ja
investeerimise tähtsust.
3) teab ettevõtja kohustusi, riske ja tasusid;
4) analüüsib ettevõtte põhilisi kohustusi oma töötajate, klientide, aktsionäride ja kohaliku
ühiskonna ees;
5) mõistab ettevõtlust kui elatise teenimise võimalust.
6) oskab koostada lihtsamat äriplaani oma äriidee teostamiseks.
7) tunneb raamatupidamise aluseid ja oskab pidada lihtsat majandusarvestust, teeb vahet püsi- ja
muutuvkulude vahel;
8) oskab lugeda bilanssi ja kasumiaruannet.
9) teab juhi peamisi ülesandeid meeskonna liidrina;
10) tunneb üldiselt tööseadusandlust ja oskab valida või leida tööd;
11) tunneb konkurentsiliike, konkurentsi positiivseid ja negatiivseid mõjusid.
12) väärtustab kvalifitseeritud tööoskusi ja haridust;
13) käitub keskkonnateadlikult.
14) oskab hinnata ja võrrelda turustruktuure ja strateegiaid, teha reklaami ja müüa tooteid;
15) oskab faktiliselt põhjendada oma seisukohti;
16) oskab ette näha, võimaluse korral vältida ja lahendada väärtuste ja kõlbeliste normidega seotud
konfliktsituatsioone.

