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Ettevõtlusõpetus   

e-kursus Moodle e-õppe keskkonnas  
 
See kursus on Sulle, kui  
• õpid gümnaasiumis 
• soovid saada praktilisi teadmisi ettevõtluse valdkonnas 
• tahad teada, kuidas luua oma äriplaani 
• soovid tulevikus õppida majanduse erialal ja/või tegeleda ettevõtlusega 
 

Kursuse läbinud õpilane: 
• orienteerub ettevõtluse ja ettevõttega seotud põhimõistetes; 
• omab teadmisi erinevate ressursside kasutamise tähtsusest ettevõtte tegutsemisel; 
• oskab valida ettevõtlusvormi ning analüüsida äriideed; 
• omab teadmisi ettevõtte käivitamisest, rahastamisest ja juhtimisest; 
• oskab püstitada tootmise ja müügi eesmärke ning teha reklaami;  
• oskab arvutada tööjõukulusid ja tunneb raamatupidamise aluseid; 
• omab teadmisi konkurentsi positiivsetest ja negatiivsetest mõjudest ning oskab koostada SWOT 

analüüsi;  
• oskab koostada elulookirjeldust ja töökohataotlust; 
• omab teadmisi tegutsemaks ettevõtjana eetiliselt ja vastutustundlikult. 

 
Kursuse maht 3 EAP, 78 akadeemilist tundi  
Sihtrühm 10.-12. klasside õpilased 
Vastutav 
õppejõud  

Merike Kaseorg, MBA (ärijuhtimine), TÜ majandusteaduskonna lektor, 
merike.kaseorg@ut.ee 

Osavõtutasu 
õpilastele 

25 EUR 
NB! Kui osaletakse lisaks ka kursusel „Majandusõpetus“, siis on kahe 
kursuse hind kokku 40 EUR. 

Õpetamise aeg 2016/2017. õ.-a. alates  10. oktoobrist 2016 
Õppetöö vorm Õppetöö toimub Moodle e-õppe keskkonnas 
Hindamise vorm 
ja lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne kujuneb 12 kodutöö ja 
ainekursust hõlmava testi eest saadud punktide summast (max 100 punkti). 
Eriti loovate ja sisukate kodutööde eest on võimalik saada boonuspunkte. 
Lisaks on enesetutvustuse ülesanne (arvestatud/mitteilmunud). Kodutööd 
sisaldavad nii individuaalseid kui ka rühmatöid. Rühmatööde puhul jagavad 
rühmaliikmed õppejõu poolt antud punktid omavahel vastavalt tehtud tööle.  

Sisu 
lühikirjeldus 
 

Kursuse eesmärgiks on tekitada huvi ettevõtluse vastu, kujundades 
ettevõtlushoiakut, arendades ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi. Käesolev 
kursus vastab riiklikule õppekavale. 
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Teemad Hinnatavad tööd 
1. Majanduse olemus, turumajandus. Individuaaltöö 
2. Ettevõtlusprotsess, ettevõtja, ettevõte ja selle seosed turgude ning 
riigiga. Ettevõtete liigid ja ettevõtlusvormid. 

Rühmatöö 

3. Oma ettevõttega alustamine. Äriidee, äriplaan. Toode ja teenus. 
Kapital, tulud, kulud. 

Individuaaltöö 
Rühmatöö 

4. Ettevõtte raamatupidamine. Bilanss, kasumiaruanne. Kasum, 
kahjum. 

Individuaaltöö 
Rühmatöö 

5. Inimese rollid majanduses. Ettevõtte visioon, missioon, eesmärgid. Rühmatöö 
6. Tööturg ja tööjõuga seotud kulud. Eluloo kirjeldus ja töökoha 
taotlus. 

Individuaaltöö 
Rühmatöö 

7. Konkurents ettevõtluses. SWOT analüüs. Rühmatöö 
8. Turunduse põhiülesanded. Hinnakujundus. Müügistrateegiad. 
Reklaam. 

Rühmatöö 

9. Ärieetika. Vastutustundlik ja sotsiaalne ettevõtlus.  Rühmatöö 
10. Test Individuaaltöö 

 

Kursuse õppematerjalid on kättesaadavad Moodle’i keskkonnas 
 
Näiteid kodutöödest: 
 
Individuaaltöö: 
• Pane kirja enda poolt ühe tavalise päeva jooksul tehtavad majanduslikud otsused, tuues iga 

otsuse juures valikuvõimalused ning enda tegeliku valiku koos põhjendusega. Keda ja 
kuidas Sinu otsused majanduslikult mõjutavad? Milliseid vajadusi tehtud otsustega 
rahuldad? Sisuka analüüsi eest antakse boonuspunkte. 

• Koosta CV ja motivatsioonikiri oma unelmate töökohale kandideerimiseks (võib teha nö 
tuleviku perspektiiviga, et juba omate haridust ja mingit töökogemust). 

 
Rühmatöö:  
• Koostage mõistekaart etteantud ettevõtlusvormi kohta. 
• Koostage oma ettevõtte toote/teenuse reklaam. Reklaam võib olla kirjutatud, joonistatud, 

filmitud, lindistatud jne. Loovuse eest antakse boonuspunkte. 
 

 
 

Õpilaste hinnang antud kursusele: 

• Mulle meeldis see kursus ja sain palju uusi teadmisi selles valdkonnas. 
• Rühmatööd on parim osa, kus sa tutvud uute põnevate inimestega ja kellega saad hiljem ka mõnda 

plaani teostada. Õppematerjalidest saab palju uut infot, mida on vaja ettevõtluses. 


	Ettevõtlusõpetus
	e-kursus Moodle e-õppe keskkonnas
	See kursus on Sulle, kui
	 õpid gümnaasiumis
	 soovid saada praktilisi teadmisi ettevõtluse valdkonnas
	 tahad teada, kuidas luua oma äriplaani
	 soovid tulevikus õppida majanduse erialal ja/või tegeleda ettevõtlusega
	Kursuse läbinud õpilane:

