
 

 

KARJÄÄRIÕPETUS GÜMNAASIUMILE 

ÕPITULEMUSED 

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, soorollide osatähtsuse teisenemisest muutuvas 

töömaailmas; 

7) kasutab asjakohast informatsiooni karjääri planeerimisel; 

8) analüüsib oma õpitulemusi ja senist töökogemust ning kavandab oma karjääri; 

 

ÕPPESISU  JA ÕPITULEMUSED TEEMAVALDKONDADE LÕIKES 

ENESETUNDMINE JA SELLE TÄHTSUS 

KARJÄÄRIPLANEERIMISEL 

ÕPITULEMUSED 

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

karjäärivalikute tegemisel; 

2) on motiveeritud õppima, tunneb ja kasutab erinevaid õpistrateegiaid; 

3) oskab analüüsida ennast kui tulevast töötajat; 

4) oskab näha oma erinevate elurollide seost karjäärivalikutega 

 

 



 

 
 

ÕPPESISU  

Isiksuseomadused, temperament, iseloom, väärtused, vajadused, emotsioonid, võimed, huvid, 

üld ja erioskused, mina-pilt ja enesehinnang. 

KARJÄÄRIINFO JA SELLE TÄHTSUS KARJÄÄRIPLANEERIMISEL 

ÕPITULEMUSED 

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

nõuetest tööturul 

2) teab karjäärivõimalusi majandustegevusvaldkondades 

3) mõistab hariduse ja tööturu vahelisi seoseid ning vajadust pidevaks 

enesearendamiseks 

4) leiab infot tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta ning kasutab seda oma 

haridustee planeerimisel. 

 

ÕPPESISU  

Õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine ning selle tähtsus karjääri planeerimisel; Muutuv 

tööturg: hetkeolukord, suundumused, prognoosid, tööandjate ootused, töösuhteid reguleerivad 

aktid; Muutuv tööjõuturg: tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, konkurents, elukestev 

õpeHaridustee: erialad, haridussüsteem, formaalne ja mitteformaalne haridus ning tööturu 

vahelised seosed. 

 

PLANEERIMINE JA OTSUSTAMINE  

ÕPITULEMUSED 

1) mõistab karjääriplaneerimist kui terviklikku, järjepidevat ja elukestvat protsessi; 

2) suudab iseseisvalt otsustada ja analüüsida otsuseid mõjutavaid tegureid; 

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

hankimisel ja analüüsil); 



 

 
4) on valmis teadlike karjääriotsuste tegemiseks ja isikliku karjääriplaani koostamiseks 

elukestva õppe kontekstis 

5) võtab vastutuse oma karjääri planeerimisel. 

 

ÕPPESISU  

Soorollid ja ametid; Planeerimine ja otsustamine; Karjääri planeerimine kui elukestev protsess: 

otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, otsustamisraskused, karjääriinfo allikad, info otsimine, 

alternatiivid, sundvalikud, muutustega toimetulek, karjääriinfo, karjäärinõustamine; Isikliku 

karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, karjäär, karjääri planeerimine, karjääriplaani 

koostamine, edu, elurollid, elulaad, õpimotivatsioon, vastutus, kandideerimisdokumendid; 

 

 

 

 


