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TARTU KESKLINNA KOOLI KARJÄÄRIÕPETUSE AINEKAVA 

 

DIGIPÄDEVUS 

 

Karjääriõpetuse tundides kasutatakse digivahendeid tööturul toimuva kohta info 

otsimiseks internetis asuvatest teabeallikatest. Arendatakse oskust digitaalselt väljendada 

oma seniseid ja leida oma tulevasi potentsiaalseid tugevusi ning näha digitaalsete 

keskkondade võimalikku seotust isikliku karjääri tegemisega. Õppijat julgustatakse 

kujundama ja hoidma oma positiivset profiili digimaailmas ning suhtluskeskkondades. 

 

Nädalatundide arv klassiti: 

 

Õppeaine 

Nädalatunde klassiti  

1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl Ko

kku 

Karjääriõpetus        1  1 

 

ÕPITULEMUSED JA ÕPPESISU III KOOLIASTMES 

 

8.KLASS 

Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel 

Õpitulemused 

Õpilane: 

 analüüsib enda isiksust;  

 eristab oma tugevaid ning nõrku külgi ja seostab neid erinevatel kutsealadel töötamise 

eeldustega 

 kasutab eneseanalüüsi tulemusi karjääri planeerimisel. 

Õppesisu  

 Isiksuseomadused: temperament ja iseloom.  
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 Isiksuseomadused: väärtused, vajadused, emotsioonid.  

 Isiksuseomadused: võimed, huvid ja üldised ehk ülekantavad kompetentsid ja 

kutsespetsiifilised kompetentsid.  

 Minapilt ja enesehinnang.  

IKT ja praktilised tegevused 

 psühholoogilised testid; 

 arvutiga ennast analüüsiva kirjandi kirjutamine ja kooli vormistusnõuetele vastavalt 

vormistamine. 

Õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel 

Õpitulemused  

Õpilane:  

 teab tööturu üldist olukorda, prognoose ja vajadusi, erinevaid ettevõtluse vorme;  

 teab kutseid ja ameteid ning kohalikke majandustegevuse valdkondi;  

 oskab leida infot tööturu kohta;  

 teadvustab ennast tulevase töötajana;  

 teab haridustee jätkamise võimalusi, oskab näha hariduse ja tööturu vahelisi seoseid.  

Õppesisu  

 Muutuv tööturg: tööturu hetkeolukord, trendid, arengusuunad, prognoosid, tööandjate 

ootused, töösuhteid reguleerivad õigusaktid.  

 Muutuv tööjõuturg: tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, konkurents, elukestev õpe, 

töömotivatsioon.  

 Majandustegevusalad, kutsed, ametid, kutsestandardid: elukutsete ja ametite 

liigitamine.  

 Soorollid ja müüdid.  

 Haridustee: erialad, haridussüsteem, formaalne ja mitteformaalne haridus, hariduse ja 

tööturu vahelised seosed.  

IKT ja praktilised tegevused 

 info otsimine internetist ettevõtete, ametite, edasiõppimisvõimaluste ja tööturu kohta. 
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Planeerimine ja otsustamine  

Õpitulemused  

Õpilane:  

 teab karjääriplaneerimise põhimõtteid ja arvestab nendega karjäärivalikute tegemisel; 

 suudab otsustada ja teadlikult arvestada otsuseid mõjutavate teguritega; 

 kasutab vajaduse korral karjääriteenuseid (karjäärinõustamine, karjääriinfo 

vahendamine, karjääriõpe);  

 teadvustab erinevate elurollide ja -stiilide seoseid tööga;  

 omab teadmisi ja oskusi isikliku karjääriplaani koostamiseks;  

 saab aru oma vastutusest karjääri planeerimisel.  

 

Õppesisu  

 Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, 

otsustamisraskused, karjääriinfo allikad, infootsimine, alternatiivid, sundvalikud, 

muutustega toimetulek, karjääriinfo, karjäärinõustamine.  

 Isikliku karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, karjäär, karjääriplaneerimine, 

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

kandideerimisdokumendid. 

IKT ja praktilised tegevused 

 info otsimine internetist ettevõtete, ametite, edasiõppimisvõimaluste ja tööturu kohta. 

 


