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Gümnaasiumi valikaine “Karjääriõpetus”
Valikaine maht 35 tundi õppeaasta jooksul
1.Õppe- ja kasvatus eesmärgid
Kursusega taotletakse, et õpilane:
1) väärtustab õppimist elukestva protsessina;
2) arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga
ümberkäimise oskusi;
3) arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt
tegutseda;
4) võtab teadlikult vastutuse oma karjäärivalikute ja -otsuste eest;
5) teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse
enesehinnangu kujunemist ning konkreetsete karjääriotsuste langetamist;
6) on teadlik erinevatest töövaldkondadest, ametitest/elukutsetest, töösuhteid
reguleerivatest õigusaktidest, haridus- ja koolitusvõimalustest, tööturu üldistest
suundumustest ning kohalikust majanduskeskkonnast;
7) kasutab asjakohast informatsiooni karjääri planeerimisel;
8) analüüsib oma õpitulemusi ja senist töökogemust ning kavandab oma karjääri.
2. Valikaine lühikirjeldus
Aine „Karjääriõpetus” raames käsitletakse teemasid, mis kujundavad õpilases
valmisolekut optimaalseks rakenduseks tööjõuturul, iseseisva otsustamisvõime
arendamiseks, erinevate elurollide täitmiseks ja elukestvaks õppeks. Karjääriõpetus
võimaldab ühiskonna inimressurssi tööturul paremal viisil rakendada, viies inimeste
oskused ja huvid kokku töö- ja õppimisvõimalustega.
3. Kasutatav õppevara
M.Lehtsalu Karjääriõpetus. Aineraamat gümnaasiumile (Eesti Haridus- ja
Teadusministeerium 2014)
Gümnaasiumi karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat (SA INNOVE 2011)
Karjääriteenuste osutamine täiskasvanutele. Karjäärispetsialisti käsiraamat (SA INNOVE
2014)
T.Paes “Istuda või astuda?” Praktilised sammud oma elutee kavandamiseks (SA
INNOVE 2014)
Abiks valikutel (Eesti Töötukassa 2018)
OSKA valdkonnauuringud https://oska.kutsekoda.ee/
Eesti Töötukassa Minu Karjäär https://www.minukarjaar.ee/
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4. Õppetegevus
1) rollimängud ja teised aktiivõppe meetodid, multifunktsionaalsed meetodid;
2) eneseanalüüsi ja töövaldkonna tundmise küsimustike ning mõttearenduslehtede
täitmine;
3) auditoorsed loengud või iseseisev töö veebikeskkonnas teoreetiliste teadmiste
omandamiseks;
4) diskussioonid, väitlused;
5) töö karjääriinfo allikatega, info kriitiline analüüs;
6) essee kirjutamine;
7) uurimistöö koostamine (valikuliselt nt konkreetse töövaldkonna kohta);
8) intervjuu läbiviimine (nt konkreetse ametiala esindajaga);
9) kutsesobivustestide läbiviimine koostöös Eesti Töötukassa
karjäärispetsialistidega;
10) Töövarju- või Tudengivarjupäeval osalemine, iseseisev töö (nt erinevate
tööaladega/erialadega tutvumiseks);
11) karjääriplaani koostamine;
12) õpimapi koostamine;
14) avalik esinemine jne.
5. Õpitulemused
Teema: 1. Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel
Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom. Isiksuseomadused:
väärtused, vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid. Isiksuseomadused: võimed,
intelligentsus, huvid, oskused (üldoskused, erioskused) Minapilt ja enesehinnang,
identiteet, refleksioon.
Teema: 2. Karjääriinfo tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel
Muutuv tööturg: tööturu olukord, trendid, arengusuunad, prognoosid, tööandjate ootused,
ettevõtluse vormid, töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Muutuv tööjõuturg: tööjõuturu
nõudlus ja pakkumine, konkurents, elukestev õpe, töömotivatsioon.
Majandustegevusalad, amet ja ametite rühmad, kutse ja kutseoskused, kutsestandardid,
kutseeelistused. Haridustee: erialad, haridussüsteem, formaalne ja mitteformaalne
haridus, hariduse ja tööturu vahelised seosed.
Teema: 3.Planeerimine ja otsustamine
Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad tegurid,
otsustamisraskused, karjääriinfo allikad, infootsimine, alternatiivid, sundvalikud,
muutustega toimetulek, karjääriteenused. Koostöös Eesti Töötukassa
karjäärispetsialistidega infotunnid ja nõustamisteenus. Isikliku karjääriplaani koostamine:
elukestev õpe, edu, elurollid, elulaad, karjäär, õpimotivatsioon, omavastutus,
kandideerimisdokumendid, karjääriplaneerimine, karjääriplaani koostamine.
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6. Füüsiline õpikeskkond
Õpilastele on tagatud järgmised tingimused ja vahendite kasutamine:
1) erinevad enese ja tööturu tundmaõppimise töölehed, küsimustikud,
mõttearenduslehed;
2) õppevisiidid reaalsesse töökeskkonda (Töövarjupäev);
3) arvutiklassi kasutamine (vastavalt vajadusele personaalseks või rühmatööks)
ainetunnis veebist karjääriplaneerimisalase informatsiooni otsimiseks
4) karjäärispetsialisti personaalne tugi, erapooletu ja usalduslik nõu vastavalt õpilase
vajadustele.
7. Hinnatakse
1) praktilisi töid: CV koostamine; motivatsioonikiri, kandideerimise avaldus, essee;
ettevõtte külastuse ja töövarjupäeva kokkuvõte, eneseanalüüsi kokkuvõte, isiklik
karjääriplaan (õpiplaan) jms;
2) praktilise tegevuse mõtestamise oskust;
3) oskust asjakohast informatsiooni otsida ja analüüsida (karjääriinfo analüüsi
kokkuvõte);
4) loomingulisust ja ratsionaalsust;
5) teadlikkust peamistest karjääriotsust mõjutavatest teguritest;
6) iseseisva analüüsi oskust;
7) õppekavas ettenähtud õpitulemuste saavutamist, mida õpilane tõendab arutelude,
rühmatööde õpimapi esitlemise jt tegevuste käigus.
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