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11. klass „Praktiline majandus“ 

Moodul „Praktiline majandus“ on loodud gümnasistidele, kes huvituvad oma igapäevaste 

majandusasjade iseseisvast paremast korraldamisest ning praktilistest tööoskustest.  

Maksimaalne õppurite arv moodulis 25. 

Mooduli kursused ja nende lühitutvustused 

● Rahaasjade korraldamise alused 

Kursuse käigus tutvub õppija erinevate võimalustega kuidas omas rahaasjadega efektiivsemalt 

toime tulla ja kuidas tulevikus oma rahaga ümber käia. Kursuse jooksul räägime 

investeerimismaailma erinevatest võimalustest, uurime kuidas on võimalik saavutada 

finantsvabadust, tagada muretu pensionipõli ja kuidas paigutada oma vaba raha. Samuti 

tutvume oluliste teemadega, nagu kindlustused ja laenud. 

Kursuse eesmärk 

㇐ anda algsed teadmised, et korraldada enda rahaasju; 

㇐ anda teadmised finantskohustusega kaasnevatest ohtudest ja võimalustest; 

㇐ anda teadmised orienteerumiseks investeerimismaailmas ning algsed teadmised oma 
raha paigutamise võimalustest. 

● Projektide juhtimise alused  

Kursus on mõeldud õppijale, kes on huvitatud projektijuhtimisest ning soovib teada saada, 

millised on eduka projektijuhtimise põhimõtted ja tegevused, miks tänapäeval kasutatakse 

enamasti projektijuhtimise meetodeid. 

Kursuse käigus õpitakse, kuidas toimub projektipõhine töö. Kursuses on seotud nii teoreetiline 
kui ka praktiline õpe. Käsitletavad teemad puudutavad peamisi projektijuhtimise osaoskusi: 
probleem- ja hetkeseisundi analüüs, planeerimine, meeskonnatöö juhtimine jne. Õppijad 
koostavad kursuse käigus reaalse projektiplaan ning kaitsevad seda. 

Kursuse eesmärgid:  

− selgitada projektijuhtimist, kui peamist eesmärkide saavutamise vahendit; 

− käsitleda projektijuhtimise etappe ning praktiseerida neid oma projektiplaani põhjal; 

− koostada reaalne projektiplaan ning kaitsta selle teostatavust. 

● Meeskonnatöö ja liidriks olemine  

Oskusliku koostööna on võimalik oluliselt rohkem saavutada, kui individuaalselt. Kursusel 

käsitletakse erinevaid meeskondade koostöövorme, koostöötamise eeliseid ja puuduseid. Iga 

osaleja analüüsib, millist meeskonnatöö rolli tema kõige paremini täidab ja kuidas ta ennast 

selles arendada saab. Meeskonna olukordade paremaks tunnetamiseks tehakse erinevaid 

meeskonnatöö harjutusi. Eraldi käsitletakse liidri rolli, liidriks olemise eelduseid ja 

arenemisvõimalusi õppija seisukohast. 
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Kursuse eesmärgid:  

− anda teadmised ja oskused koostöötamise põhimõtetest;  

− analüüsida meeskonna erinevaid etappe ja liikmete rolle; 

− analüüsida ja hinnata ennast meeskonnaliikmena; 

− õppida tundma liidri rolli ja ennast selles. 


