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1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid:  

 turumajanduse õppimisel omandavad õpilased majanduse põhimõisteid ja tutvuvad 

tänapäeva turumajanduse põhimõtetega;  

 õpivad hindama ressursside tähtsust;  

 võrdlevad erinevaid majandussüsteeme. 

 

2. Õppesisu:  

 Majanduse olemus.  

 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 

 

3. Õpitulemused: 

õpilane  

- teab majanduse põhimõisteid 

- orienteerub turumajanduse põhimõisteis 

- tajub ressursside olulisust 

- oskab näha majandussüpsteemide erinevusi. 

 
4. Füüsiline õpikeskkond 
 
1. Majanduses lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosast ja teistest õpikeskkonda 
reguleerivatest õigusaktidest. 
2. Kool korraldab valdava osa õppest klassis, kus on võimalused iseseisvaks tööks, 
rühmatööks ja ümarlauavestluseks ning toetavad demonstratsioonivahendid. 
3. Õppe sidumiseks igapäevaeluga võimaldab kool õpet väljaspool klassi. 

 

 



 
5. Hindamine 
 
Valikaine „Majanduse algõpetus” õpitulemuste hindamine lähtub 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, majandusalaste tekstide ja 
statistiliste andmetega töötamise oskust, informatsiooni leidmist ja situatsioonide 
lahendamist. Hinnatakse praktiliste tööde täitmise oskusi, loovust ülesannete lahendamisel, 
juhtumianalüüsi, kus hinnangu aluseks on põhjuslike seoste loomine ja argumenteerimine. 
Kontrollitakse ja hinnatakse arutluse, argumenteerimise ja seoste loomise oskust, õpilase 
iseseisvat tööd (uurimused, esseed), osalemist rühmatöödes ja aruteludes.  
 
Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega.  
 
Kursuse hinne kujuneb kontrolltööde, praktiliste tööde ja uurimuste/iseseisvate 
tööde/ettekannete hinnetest. 
Hindamise aluseks on töö iseseisev sooritus, loovus ja vormistamise korrektsus. Praktilised 
tööd on mingi konkreetse üksikteema, materjali vms kohta. Iseseisvateks töödeks 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.  
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