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1. ÜLDALUSED 

1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

11. klassi karjääriõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) teab oma ja teiste temperamendi omadusi, närvisüsteemi iseärasusi; 

2) oskab seostada elukutseid temperamenditüübiga, mõistab temperamenditüübi mõju 

olukordades toimetulekule ja iseloomujoonte seost tegevusega, karjääriotsingute ja 

töötamisega nii kodu- kui välismaal; 

3) mõistab väärtuste ja vajaduste tähendust ja seost elurollidega, teab lõppväärtuste tähendust 

ja kuidas nendeni jõuda; 

4) teab, kuidas hoiakud kujunevad. Teab, millised käitumisviisid on omased emotsionaalselt 

intelligentsele inimesele; 

5) oskab analüüsida enda ja teiste tundeid, huvisid, iseloomuomadusi; 

6) mõistab ameteid, töö sisu muutumist, ühiskonnas toimuvaid protsesse, oma ootusi tulevale 

tööle, karjäärivõimalusi; 

7) teab välismaal õppimise iseärasusi, oskab analüüsida töökuulutusi ja kohalikke 

töövõimalusi, teab oma kodukoha peamisi tegevusalasid; 

8) mõistab, millised on teda käivitavad jõud töökoha valikul, oskab lugeda ja koostada 

lepinguid; 

9) kasutab karjääriinfoallikaid, leiab infot ja oskab seda analüüsida, oskab kirjeldada endale 

sobilikku tööd. Oskab määratleda iseenda valikuid, teab oma eelistusi; 

10) mõistab karjääriplaneerimist kui elukestvat protsessi, tunneb oma tulevikuplaane, oskab 

hinnata alternatiive; 

11) oskab püstitatud eesmärke analüüsida ja koostada tegevusplaane, CVd, motivatsioonikirja, 

käituda tööintervjuul 

1.2. Õppeaine kirjeldus 

Karjääriõpetus on valikaine, kus käsitletakse kolme moodulit: enese tundmaõppimine, 

õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmaõppimine ning planeerimine ja otsustamine.  



Enesetundmise teema käsitlemine ja vastavate praktiliste harjutuste sooritamine aitab õpilasel 

kujundada enesemääratluspädevusi ning eneseanalüüsi tulemusel langetada edasise haridustee 

ja tööeluga seotud teadlikke otsuseid. Käsitletakse sotsiaalsete ja õpipädevuste seoseid 

tulevaste õpingute ja tööeluga. Õpiharjumuste teadlik kujundamine sidustatuna karjääriplaanis 

püstitatud lühema- või pikemaajaliste eesmärkidega aitab ennetada õpilase haridustee 

katkemist. 

Õppimisvõimaluste, erinevate töövaldkondade ja tööturu suundumuste tundmine on vajalik, et 

õpilane oskaks teadlikult kavandada oma karjääri. Kujuneb valmisolek paindlikuks 

reguleerimiseks tööturul toimuvatele kiiretele muutustele ja elukestvaks õppeks. Tööturuga                                   

praktilise tutvumise käigus saavad õpilased ülevaate erinevatest töövaldkondadest. Õpilast 

suunatakse uurima ja võimaluse korral katsetama erinevaid töid, vabatahtlikku tööd, otsima ja 

leidma seoseid õpingute ja töövaldkondade vahel.  

Planeerimise ja otsustamise põhimõtete tundmine  aitab õpilasel süstematiseerida 

informatsiooni iseendast, tööturu võimalustest ja seostada seda tulevikuplaanidega. Õpilane 

analüüsib erinevaid karjäärivalikuid mõjutavaid tegureid. Õpilasel kujunevad teadmised ja 

oskused eesmärkide püstitamiseks, karjäärialaste ostuste langetamiseks, võimalike 

probleemide äratundmiseks ja nende ennetamiseks ning töö ja eraelu ühildamise tähtsusest. 

Valikaine kursus keskendub õpilase adekvaatse enesehinnangu kujunemisele.   

 1.3. Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse gümnaasiumi üldisest riiklikust õppekava karjääriõpetuse ainekavast, kooli 

üldisest ainekavast; 

2) arvestatakse gümnaasiumi õppetöö, oma kooli ja õpilaste spetsiifikaga; 

3) tunnid on kavandatud läbiviimiseks 11.klassis ning selle üldine maht on 35 tundi. 

Valikaine koosneb kolmest moodulist: enesetundmine ja selle tähtsus 

karjääriplaneerimisel (11 tundi), karjääriinfo tundmine ning selle tähtsus 

karjääriplaneerimisel (12 tundi) ja planeerimine ja otsustamine (12 tundi); 

4) alateemade maht on 2-4 teemat ühe peateema raames , sõltuvalt nende käsitlemise 

ulatusest ja sisust. Teemasid käsitletakse õppetunni ulatuses või paaristundidena, lähtuvalt 

grupi, noorte, tegevuste ja kooli spetsiifikast. Vajadusel käsitletakse alateemasid 

integreeritult. Peateemadeks on: 



1. isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom, väärtused, 

vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid, võimed, intelligentsus, huvid, üld- ja 

erioskused; 

2. minapilt ja enesehinnang: identiteet, reflektsioon; 

3. muutuv tööturg: tööturu olukord, trendid, arengusuunad, prognoosid, tööandjate 

ootused, ettevõtluse vormid, töösuhteid reguleerivad õigusaktid, tööjõuturu 

nõudlus ja pakkumine, konkurents, elukestev õpe, töömotivatsioon; 

4. majandustegevusalad, amet ja ametite rühmad, kutse ja kutseoskused, 

kutsestandardid, kutse-eelistused; 

5. haridustee: erialad, haridussüsteem, formaalne ja mitteformaalne haridus, hariduse 

ja tööturu vahelised seosed; 

6. karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad 

tegurid, otsustamisraskused, karjääriinfo allikad, infootsimine, alternatiivid, 

sundvalikud, muutustega toimetulek, karjääriinfo, karjäärinõustamine, 

karjääriteenused; 

7. isikliku karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, karjäär, karjääri planeerimine, 

karjääriplaani koostamine, edu, elurollid, elulaad, õpimotivatsioon, omavastutus, 

kandideerimisdokumendid.  

5) kasutatakse aktiivõpet, arvutipõhist ja iseseisvat tööd, diskussioone, testide läbiviimist, 

õppekäike; 

6) valikaine kursuse läbiviimisel kasutatakse kaasaegset õppe- ja esitlustehnikat, interneti 

püsiühendust, põhikooli karjääriõpetuse valikaine kaasaegsel tasemel õppematerjali jne; 

1.4. Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavalt gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest.  

Kursuse läbimise hindamiseks töötatakse välja miinimumpakett tegevustest, mis peab õpilasel 

olema karjääriõpetuse kursuse lõpuks sooritatud. Õpitulemusi hinnatakse suuliste, sõnaliste 

ning numbriliste hinnetega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis 

hindamisvahendeid kasutatakse ja mis on hindamise kriteeriumid.  

  

  


