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Kursuse nimetus: 

Karjääriõpetus 

 

Kursuse järjenumber: 

1 

 

Õppeaine: 

Karjääriõpetus 

Klass: 
11 või 12 
 

Eesmärgid: 
1) õpilane väärtustab õppimist elukestva protsessina ning arendab oma õpioskusi, 

suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi ja oskust endale 

eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt tegutseda; 

2) õpilane võtab teadlikult vastutuse oma karjäärivalikute ja -otsuste eest,  teadvustab oma 

huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu kujunemist ning 

konkreetsete karjääriotsuste langetamist; 

3) õpilane on teadlik erinevatest töövaldkondadest, ametitest/elukutsetest, tööseadusandlusest, 

haridus- ja koolitusvõimalustest, tööturu üldistest suundumustest ning kohalikust 

majanduskeskkonnast ja ühtlasi oskab kasutada asjakohast informatsiooni karjääri planeerimisel 

 

Õppesisu ja -tegevus: 

1. Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel -  
Isiksuseomadused, minapilt ja enesehinnang 

2. Karjääriinfo tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel -  
Muutuv tööturg: Majandustegevusalad, amet ja ametite rühmad, kutse ja kutseoskused, 

kutsestandardid, kutseeelistused. Haridustee. 

3. Planeerimine ja otsustamine -  
Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess kandideerimisdokumendid, karjääriplaneerimine, 

karjääriplaani koostamine. 

Õppetulemused: 
Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib enda isiksust ja kasutab eneseanalüüsi tulemusi elutee planeerimisel ja 

karjäärivalikute tegemisel; erinevad õpistrateegiad 

2) tunneb tööturu suundumusi, erinevaid töövaldkondi ning on teadlik võimalustest ja nõuetest 

tööturul; teab karjäärivõimalusi majandustegevusvaldkondades; 

3) mõistab hariduse ja tööturu vahelisi seoseid ning vajadust pidevaks enesearendamiseks; 

oskab leida infot tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta ning kasutab seda oma haridustee 

planeerimisel. 

4) kasutab vajaduse korral karjäärispetsialistide abi (karjäärinõustamist, tuge karjääriinfo 

hankimisel ja analüüsil); oskab koostada isiklikku karjääriplaani 
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Hindamine: 
 Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Karjääriõpetuse käigus 

ei hinnata õpilase hoiakuid ega väärtusi, vajaduse ja võimaluse korral antakse õpilasele nende 

kohta tagasisidet. Hindamisel väärtustatakse õpilaste isikupära ja toetatakse arengut. Kursuse 

jooksul koostab õpilane personaalse õpimapi, millesse kogub eneseanalüüsi, ettevõtete 

külastuse töölehed jt õpiülesannete tulemused ning muud huvipakkuvad elukutsete või 

erialadega seotud materjalid. Selles sisalduvad õpiülesanded võivad olla tehtud kas 

individuaalselt või rühmatööna. Õpilasele tutvustatakse kursuse alguses, mida, millal ja mille 

alusel hinnatakse. Hinnatakse: 

1) praktilisi töid: CV koostamine; motivatsioonikiri, kandideerimise avaldus, essee; ettevõtte 

külastuse ja/või töövarjupäeva konspekt või kokkuvõte, eneseanalüüsi kokkuvõte, isiklik 

karjääriplaan (õpiplaan); 

2) praktilise tegevuse mõtestamise oskust; 

3) oskust asjakohast informatsiooni otsida ja analüüsida (karjääriinfo analüüsi kokkuvõte); 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, õppeprogrammid 

jt): 
1.  ametite ja kutsealade andmebaas Rajaleidjas, vt http://www.rajaleidja.ee/akab/ 

2. Gümnaasiumi karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat 2011(Riina Aljas, Reet Jakobson, 

Terje Jürivete, Sirli Kriisa, Mare Lehtsalu, Kaie Saar, Tiina Saar, Marike Uusjärv; SA 

Innove 2011) 

3. TÄIENDAVAD SOOVITUSLIKUD TEGEVUSED KARJÄÄRIÕPETUSE TUNNIS 

GÜMNAASIUMIS (SA Innove, 2007) 

4.  http://rajaleidja.ee; 

5. http://www.cvkeskus.ee/career.php 

6. http://www.cv.ee/content/index.php 

7. http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11316 

8. Kuidas kujundada oma karjääri. Avatud Eesti Fond, 1998 
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