2. Moodul „Ettevõtlus ja majandus“

Selle mooduli näol on tegu TÜ Pärnu Kolledži majandus- ja ettevõtlusõppe programmiga
Pärnu Ühisgümnaasiumis.
Programmi läbimine annab võimaluse saada Tartu Ülikooli tunnistuse, millel kajastub õpitu
EAP-na, mis kehtivad Euroopa ülikoolides ja mida arvestatakse kõrgkoolides õppimisel.
Õppetöö käigus on võimalus sooritada gümnaasiumi praktiline töö (nn aastatöö), tegutsedes
õpilasfirmas. Kõik saavad praktilise kogemuse kirjaliku töö vormistamisest ja esitlemisest.
Õpilasfirma kursuse läbijad saavad lisaks Junior Achievementi tunnistuse ja soovi korral
sooritada rahvusvahelist ettevõtluseksamit ESP (Entrepreneurial Skill Pass).
Kaasatud on külalislektorid. Konsultantideks on praktikud, ettevõtjad, kes jagavad oma
karjääri põhjal teadmisi ja kogemusi.
Õppimise ajal toimuvad õppekäigud ettevõtetesse, osaletakse ettevõtlusnädala
ideekonkurssidel ja ettevõtmistel, tegutsetakse vabatahtlikena kooli üritustel ja õpilasfirmade
laatadel, õpilasfirmad osalevad kohalikel ja võimalusel rahvusvahelistel õpilasfirmade
laatadel.
KURSUSE NIMETUS
Majandusteaduse alused
Ettevõtluse alused
Õpilasfirma (praktika)
Ärimudel. Äriõigus ja lepingud.
Majandusarvestuse alused
Eneseturundus personaalses arengus
Majandusmatemaatika

MAHT
(kursustes)
1
1
1
1
1
0,5
0,5

KLASS
10
10
11
11
12
12
12

KURSUS: Majandusteaduse alused
Sissejuhatav kursus majandusteadusesse, mis käsitleb järgmisi teemasid: majanduse
põhialused, majanduse olemus, põhiterminid, mudelid; mikroökonoomika, isiklik majandus ja
toimetulek, rahaasjade juhtimine; makroökonoomika, riigi majandus ja seos
maailmamajandusega, majandusarengud.

KURSUS: Ettevõtluse alused
Sissejuhatav kursus ettevõtlusesse, mis käsitleb järgmisi teemasid: ettevõtlus, ettevõte,
ettevõtja; ettevõtluskeskkond; ettevõtlus kui karjäärivalik, ettevõtluse vormid, roll
majanduses; ettevõtja ja ettevõtluskeskkonna vastastikune mõju. Eraettevõtlus kui ühiskonna
eduka toimimise alus.

KURSUS: Õpilasfirma (praktika)
JA Eesti õpilasfirma programmi läbimine ja praktiline tegevus meeskonnaga loodud
õpilasfirmas ühe õppeaasta jooksul. Õpilasfirma tegevuse käigus rakendatakse ettevõtluse ja
majanduse kursustel omandatud teadmisi, teostatakse oma äriidee õpilasettevõtte loomisest,
tootmisest müügitegevuseni ja firma likvideerimiseni. Arendatakse juhtimise ja meeskonnatöö
oskusi. Müüki teostatakse vähemalt kolmel õpilasfirmade laadal ja firma lõpetamisel
koostatakse aruanne. Parimad saavad osaleda vabariiklikul õpilasfirmade võistlusel ning
soovi korral saab sooritada rahvusvahelist ettevõtluseksamit (ESP).

KURSUS: Ärimudel. Äriõigus ja lepingud

Sissejuhatav kursus äriseadusesse. Käsitletakse teemasid nagu äriseadustik, ärilepingud;
ärimudeli põhjal koostatakse õpilasfirmale äriplaan, ideede elluviimiseks kavandatakse
tegevusplaan, tehakse eelarvestamine.

KURSUS: Majandusarvestuse alused

Kursus annab teadmised ja oskused isiklike rahaasjade ja ettevõtte tegevuses vajalike
majandustehingute arvestuse kohta. Õpitakse planeerima rahaasju, koostama isiklikku ja
ettevõtte
eelarvet,
saadakse
baasteadmised
raamatupidamisest
ja
ettevõtte
majandusdokumentidest, nende täitmisest. Lisaks käsitletakse teemasid nagu maksude ja
töötasude arvestus, tulude deklareerimine jne. Kursus on seotud õpilasfirma raamutupidamise
ja aruandlusega.

KURSUS: Eneseturundus personaalses arengus

Käsitletakse teemasid nagu isiksuse personaalne areng, huvide ja tegevuste suunamine oma
tulevase tööelu ja karjääri planeerimiseks; enese ja aja juhtimine. Kursuse raames tuleb
osaleda töövarjupäeval.

KURSUS: Majandusmatemaatika

Kursuse sisu: majandusvaldkonna matemaatilised seosed, praktilised maksunduse, töötasude
arvestamise, panganduse, majandusprognoosi ja eelarvestamise ülesanded.

