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Karjääriõpetuse ainekava III kooliastmes

Karjääriõpetuse aine üldkirjeldus ja eesmärgid:

• õpilane analüüsib oma oskusi, huvisid, teadmisi, tugevaid külgi jm, et seostada

neid  enda  edasiõppimise  (ja  töötamise)  võimalustega  ning  omab  ülevaadet

edasiõppimisvõimalustest.

• õpilane mõistab hariduse ja tööturu vahelisi  seoseid ning oskab sihipäraselt

kasutada haridustee ja töö- ja eraeluliste valikutega seotud asjakohast informatsiooni.

• õpilane  mõistab,  milliste  erinevate  teguritega  on  tal  vaja  arvestada  oma

karjääri planeerides, määratleb enesekohased alternatiivsed võimalused, sõnastab eesmärgid

ning langetab teadlikud otsused.

• õpilane   viib  ellu   erinevaid  tegevusi  oma  eesmärkide  saavutamiseks,

positiivsete ja toimivate suhete loomiseks/hoidmiseks ning haridusteele või tööle asumiseks ja

seal püsimiseks (huvitegevus, õppekäigud, töövarjutamine, suvine töö, praktika, töömalev). 

• õpilane  näeb  ja  mõistab  seosed  oma  erinevate  tegevuste   (huvitegevus,

loovtöö,  esmased  töökogemused,  töövarjutamine,  tudengivarjutamine)  ja  tulevikuplaanide

vahel.

 

Karjääriõpetust õpetatakse 9. klassis 17 tunni mahus. 

TEEMAD ÕPIVÄLJUNDID

Eneseteadlikkus

Eneseanalüüs.  Huvid,  hobid,  oskused,

tugevused,  võimed.  Minu  arengukohad.

Isiksuseomadused.  Unistused  ja  eesmärkide

seadmine nende elluviimiseks

Arutleb  selle  üle,  miks  inimesi  motiveerivad

väga erinevad tegurid. Saab aru, mis teda ennast

motiveerib  õppima,  hobiga  või  huvialaga  jms

tegelema.

Analüüsib  oma  huvisid,  võimeid,  oskusi,

väärtusi ja arenguvajadust.  

Võimaluste analüüs

Karjääriinfo  –  mis  see  on.  Info  otsimine  ja

kasutamine.  Elukestev  õpe.  Haridussüsteem.

Haridusinfo.  Erialad  ja  õppevaldkonnad.

Õppimisvõimalused:  pärast  põhikooli,  pärast

gümnaasiumi, kutsekoolis, kõrgkoolis. Järgmise

taseme  õppeasutusse  sisseastumise  tingimused.

Õppevormid.  Õppesuunad  gümnaasiumis.

Teab karjääri planeerimise põhimõtteid. 

Mõistab kuidas on ühiskond, haridus, tööturg ja

omavahel seotud.

Mõistab  erinevate ametite väärtust ja olulisust.

Tunneb  endale  huvipakkuvat  töö-  või

kutsealavaldkonda. Selgitab kaaslastele, milline

on selle töö iseloom, töötingimused ning eeldusi



Hariduse ja tööturu vahelised seosed.

Töömaailma  tundmaõppimine:

majandusvaldkonnad,  ametid  ja  ametialad.

Tööturg  ja  tööjõuturg.  Tööturu  nõudlus  ja

pakkumine. Tööturu trendid. Tuleviku töökohad.

Tööõigust  reguleerivad  õigusaktid,  töötaja

õigused  ja  kohustused.   Tööleping.  Palk.

Töökeskkond. Töö ja tervise seosed, tööohutus.

Alaealiste töötamine, vastav seadusandlus. 

selle tegemiseks.

Eesmärkide seadmine 

Karjäär ja sellega seotud mõisted. Karjääri seos

elukestva  õppega,  muutustega  maailmas,

ühiskonnas.  Elurollid.  Karjääriotsuste

langetamise  põhimõtted.  Väärtuste  mõju

valikutele  -  mida  tahan  saavutada.

Karjääriotsuseid  mõjutavad  tegurid  ja  nende

arvestamine.  Üldise  eesmärgi  seadmine  ja

alternatiivide  kaardistamine.  Otsustamine.

Tulevikuplaani koostamine. 

Seostab  eneseanalüüsi  tulemusi

tulevikuvõimalustega haridus- ja tööelus.

Kasutab juhendamisel asjakohaseid infoallikaid

ja  analüüsib  infot  oma  haridustee  jätkamise

võimaluste kohta.

Mõistab, millised tegurid võivad mõjutada neid

tema  otsuseid,  mis  on  seotud  tema

tulevikuplaanidega.  Koostab  esmase

karjääriplaani.

Tegutsemine 

Konkreetsed  sammud  eesmärgile  lähemale

jõudmiseks.   Teistelt  enda  kohta  tagasiside

küsimine  enda  tugevuste  ja  arenguvajaduse

kohta.  Teistelt  abi  palumine  tulevikuga  seotud

otsuste  langetamisel,  sh  karjäärispetsialistilt.

Õppekäik, töövarjutamine vms

Analüüsib oma töötamise kogemust. Põhjendab,

mis  talle  selle  juures  meeldis  ja  mis  ei

meeldinud. Toob esile, mida olulist ta töö käigus

õppis ja enda kohta teada sai. 

Hindamine:

Hindamisel kasutatakse alljärgnevaid meetodeid: eneseanalüüs  (oma tugevuste kirjeldamine); kiri 

tulevikku: unistusest eesmärgini; huvipakkuva(te) ameti (te) uurimine: individuaalne; töövarjupäeva 

kokkuvõte; tööleht: Minu karjääriplaan. Võimalusel kandideerimisdokumendid suviseks 

töötamiseks/malev.


