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Sihtrühm

Põhihariduse omandanud täiskasvanud õpilane (kinnipidamisasutuses)
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Mooduli nr
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Mooduli maht 1,5 EKAP
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Toomas Hinnov

Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad.

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused teenuste osutamiseks allhanke korras.

Õpiväljundid

Hinde- ja hindamiskriteeriumid

Õpilane

Arvestatud

1. omab ülevaadet Eesti tootevastutust,
ettevõtlust ja kauplemist reguleerivatest
õigusaktidest; ettevõtlusvormidest ja
ettevõtluse põhitõdedest;

Õpilane
*nimetab äriseadustikus nimetatud ettevõtlusvorme;
*teab ettevõtlusega alustamiseks vajalikke tegevusi;
*teab litsentseeritavaid tegevusalasid;
*teab Eestis kehtestatud makse;
*teab ettevõtluse tugistruktuure ja ettevõtlustoetusi;
*teab ettevõtlusinkubaatoreid.

2. tunneb FIE-raamatupidamise aluseid
ja seonduvat seadusandlust allhangete
osutamiseks vajalike operatsioonide
teostamisel – majandussündmuste
kajastamisel.

*omab ülevaadet FIE-raamatupidamist reguleerivatest õigusaktidest;
*mõistab raamatupidamise dokumentide vormistamise, süstematiseerimise ja arhiveerimise vajadust ja nõudeid;
*kajastab majandussündmused käsitsi ja tabelarvutuses rakendades finantsarvestuse meetodeid; järgides
seadusandlust ja kutse-eetikat ja peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi.
*kasutab teabe leidmiseks arvutit

Hindamismeetod Kirjalik test FIE-raamatupidamist reguleerivate seadussätete tundmise kohta.
Kompleksülesanne FIE raamatupidamisest.

Moodul hinnatakse mitteeristavalt.
Mooduli hinde saamise eelduseks on õpiväljundite saavutamine, sh iseseisvate tööde sooritamine lävendi tasemel.
sh kokkuvõtva hinde kujunemine Kutset läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult mooduli õpiväljundite ja kokkuvõtva hindamise juures.
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb koondhindena hinnatavate ülesannete ja õpilase koostatud mooduli õpimapi
alusel: õppematerjalid, testid, iseseisvad tööd ja eneseanalüüs ning tagasiside mooduli kohta.

Hindamine

Teemad Alateemad.
1. Eesti tootevastutust, ettevõtlust ja kauplemist
reguleerivad õigusaktid;
2. Ettevõtlusvormid ja ettevõtluse põhitõed
3.FIE-raamatupidamine. FIE-raamatupidamist reguleerivad
õigusaktid.

Õppemeetodid
Loeng- suunatud diskussioon.
Probleemülesanne. FIE-raamatupidamise ülesanded.
Iseseisev töö.

sh iseseisev töö 1. Töö teoreetiliste õppematerjalidega, õigusaktidega, konspekti koostamine.
2.FIE-raamatupidamisega seonduvate arvutusülesannete lahendamine
Praktika Puudub.
Õppematerjalid

Riigi Teataja jm temaatilised seadusandlikud aktid
Õpetaja koostatud materjalid
Summatavet, K. Käsitööga tööle. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, 2008

