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Õppeaine:  Majandusõpetus 
Klass:  7. klass  
Tunde nädalas ja õppeaastas:  1 tund nädalas, kokku 35 tundi    
Rakendumine:  1.sept. 2016 
Koostamise alus:  Põhikooli riiklik õppekava; Koeru Keskkooli õppekava 

 
 

ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 

Õpilane 

1) mõistab ametite vajalikkust ning ametioskuste saavutamise olulisust, 

2) teadvustab hariduse tähtsust tulevases elus ja ettevõtlikkuse panust kodukoha jaoks, 

3) orienteerub enda maakonna äritegevuses, 

4) saab aru ressursside vajalikkusest äritegevusele, 

5) teab teenuste pakkumise ja tootmise jaotamise põhjusi maakondades, 

6) tunneb õpitud majandusmõisteid ja oskab neid kasutada, 

7) väärtustab enda kodukohta, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; 

8) teab kuidas koostada pere eelarvet; 

9) oskab näha ettevõtlust isikliku karjäärivõimalusena, on positiivse hoiakuga ettevõtluse ja 
ettevõtja suhtes. 
 

ÕPPEAINE KIRJELDUS 

Majandusõppe ülesanne on toetada õpilase tervikliku maailmapildi kujunemist, milles on 

oluline osa enda kodukoha tootmise ja äritegevuse tundmaõppimisel. Majanduse arengut 

vaadeldakse seoses kohalike võimaluste ja ressursside olemasoluga. 

Olulisel kohal on sisemiselt motiveeritud ja õppimist ning haridust tähtsustava õpilase 

kujundamine, kes märkab ning oskab pakkuda lahendusi regionaalse majanduselu peamistele 

probleemidele. 

Teemapõhine käsitlus aitab orienteeruda enda kodukoha äritegevuses, rõhutada seoseid 

kohalike ressursside ja tootmise vahel. 

Õpilase teabe ja tehnoloogia kasutamise oskuse arendamiseks kasutatakse õppes nüüdisaja 

tehnoloogilisi vahendeid, sh IKT võimalusi, (ettevõtete, omavalitsus- ja riigiasutuste 

kodulehed, õigusaktid internetis, ettevõtjaportaal, interaktiivsed ettevõtlusmängud, 

väärtusmängud jne).  Ainet käsitletakse igapäevaeluga seostatult. On suunatud praktilistele 

tegevustele ja loovust ning kriitilise mõtlemise oskuste arendavate ülesannete lahendamisele.  



Koeru Keskkooli ainekava     PÕHIKOOL III KOOLIASTE   
 

Majandusõpetus 

 

 7.klass  

Õppes on olulisel kohal aktiivõppemeetodid nagu arutelud, rühmatööd, juhtumianalüüsid, 

rollimängud, projektid ja õppekäigud, kohalike ettevõtete külastused, kohtumised 

ettevõtjatega, ettevõtlike lapsevanematega ja  vabatahtlik tegevus kodukohas. 

Õpilased saavad teavet erinevatele elukutsetele esitatavate nõuete kohta,  tutvuvad töötaja ja 

ettevõtja (tööandja) rollidega, õpivad hindama oma oskusi, soove, arenguvajadusi ning -

võimalusi, koostama elulookirjeldust, hindama nii töötaja kui ettevõtja (tööandja) rolli. 

Õpilastes arendatakse ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat eluhoiakut, probleemide 

lahendamise ja uurimise oskusi ning juhtimise ja meeskonnatöö oskusi, finantskirjaoskust, 

digipädevusi 

Koeru Keskkoolis toimuvad majandusõpetuse tunnid  III kooliastmes 7. ja 8. klassis. 

 

ÕPPETEGEVUSED 

Õppetegevusi kavandades ja korraldades lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, 

õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja –tulemustest ning toetatakse lõimingut teiste 

õppeainetega ja läbivate teemadega, võimaldatakse õppida üksi, paaris, rühmas, kasutades 

erinevaid õppemeetodeid. Kasutatakse mitmekesist õppekeskkonda: klass, asutused, 

ettevõtted, virtuaalkeskkond, muuseumid, õppereisid, näitused jne. Teemade käsitlemisel 

kutsutakse koolitundi külalisi erinevatelt elualadelt, illustreeritakse õppesisu näidetega nii 

kodukoha kui Eesti majanduselust. 

 

ÕPITULEMUSED 

Õpilane seostab kodukandi äritegevust olemas olevate ressurssidega. Teab lihtsamaid 

majandusmõisteid ning oskab neid kasutada. 

Märkab kohaliku majanduselu probleeme ja oskab neile lahendusi pakkuda. 

Oskab võrrelda erinevaid maakondi lähtuvalt olemasolevatest ressurssidest ja äritegevusest. 

Väärtustab õppimist ja haridust, ettevõtlikku tegevust, ennast kui otsustajat ning tegutsejat. 

Mõistab elukestva õppe olulisust tänases ühiskonnas. 

 

LÕIMING 

Emakeelepädevuse arendamine lugemise, kirjutamise, teksti mõistmise ja loomise oskus.  

Matemaatikapädevuse kujunemist toetab erinevate majandusteemaliste mõõtmis- ja 

arvutusülesannete lahendamine, loetlemine, rahaga arvestamine. 
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Loodusteaduslike pädevuste kujunemisele aitab kaasa maavarade, loodusressursside ja 

keskkonnaprobleemide tundmaõppimine, kaartide kasutamine. 

Kunstipädevust arendab kaartide, plaanide, makettide, mudelite, mängualuste kujundamine ja 

valmistamine. 

Digipädevust arendavad erinevate IKT lahenduste kasutamine õppetöös, Simulaator 7 jne, 

 

LÄBIVAD TEEMAD 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine- ametite, tööülesannete, õppimisvõimaluste 

tutvustamine, õpimotivatsiooni kujundamine. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng- loodus- ja ressursisäästliku tootmise ja tarbimise 

propageerimine. 

Kodaniku algatus ja ettevõtlikkus- loovuse, iseseisvuse algatusvõime, julguse, hoolivuse 

kasvatamine, sest need on kodanikuks ja täisväärtuslikuks ühiskonna liikmeks olemise 

põhilised väärtused. 

Kultuuriline identiteet- väärtustada ja suhtuda lugupidavalt nii enda kui teiste rahvaste 

kommetesse. 

Teabekeskkond- mõista ajakirjanduse kui ühe meedialiigi rolli ühiskonnas, vajaliku info 

leidmine ja edastamine. 

Tehnoloogia ja innovatsioon- IKT vahendite kasutamine õppeprotsessis, info otsimine, 

tekstitöötlus ja kujundamine. 

Väärtused ja kõlblus- väärtustada õppimist ja haridust, kodukohta kui elukeskkonda, ennast 

kui otsustajat ja tegutsejat. 

 
ÕPPEAINE SISU 

Turumajandus ehk vaba ettevõtluse süsteem. Ressursside nappus, eraomand, konkurents, 

ettevõtlikkus, kasumi motiveeriv roll ettevõtluses. Eesmärkide püstitamine, planeerimine. 

Ettevõtlikkus, ettevõtjate roll majanduses. Ettevõtja, ettevõte. Ettevõtja kohustused, riskid, 

vastutus, kasum. Peamised ettevõtlusvormid Eestis. Õpilasfirma ja minifirma. Ettevõtja 

karjäär ja elustiil. Kohalik ettevõtlus. Enda ja kaaslaste ettevõtlikkuse hindamise võimalused. 

Meeskonnatöö väärtustamine. 
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HINDAMINE 

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpilane peab teadma, 

mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise 

kriteeriumid. Olulisel kohal on kujundav hindamine, mille kaudu arendatakse arutluse, 

põhjendamise ja seoste loomise oskust, õpilase iseseisvat tööd, osalemist rühmatöödes ja 

aruteludes, kirjalike tööde vormistamise nõuetega arvestamist, üldist korrektsust julgust ja 

loovust. Õpitulemuste hindamisel lähtutakse Koeru Keskkooli hindamisjuhendist. 

Kokkuvõttev hinne kujuneb tunnitööde, praktiliste ja uurimuslike tööde, iseseisvate tööde ja 

ettekannete hinnetest. 

Eesmärk on anda õpilastele motiveerivat tagasisidet.  

 

KASUTATAV KIRJANDUS: 

  

„Mina ja Majandus“ Õpetaja tööjuhend, Tallinn 2016 

 


