
 

 

 

KARJÄÄRIÕPETUS 

Tartu Herbert Masingu Koolis 
 

PÕHIKOOLIS 
Põhikooli viimases klassis on kohustusliku ainena tunniplaanis karjääriõpetus, mille 

eesmärgiks on toetada õpilasi esimest korda elus ise oma elu karjäärivaldkonna otsuseid 

tegema, mõistes otsustusprotsessi erinevaid mõjutegureid ja korrektse enese esitluse olulisust. 
 

Karjääriõpetuse tundides õpitakse tundma Eesti haridussüsteemi, taseme- ja 

täienduskoolituste võimalusi ning elukestva õppe põhimõtet. Tutvutakse erinevate 

kutsehariduse õppeasutustega, gümnaasiumidega, samuti heidetakse pilk tulevikku suunatult  

rakenduskõrgkoolidele ja ülikoolidele. Erinevatel õppeaastatel kaasatakse tundidesse 

vastavalt võimalusele külalisi erinevatest haridusasutustest, ettevõtetest kui ka muidu 

põnevaid isikuid, kes räägivad oma tööst ja sellele eelnenud õpingutest.  

Ainetund toetab erinevate koolide avatud uste päevade või haridusmesside külastamist. 

Praktilise õppe käigus harjutatakse avalduste, motivatsioonikirjade ja CV koostamist, mille 

tulemust kontrollitakse vähemalt ühte kooli kandideerimise protsessi läbimisega (see on üks 

aine alaeesmärke). Seejuures võib õpilasel olla kindel soov jätkata oma kooli gümnaasiumis, 

kuid vajalik on saada iseseisvust eeldav kogemus ja mugavustsoonist välja astudes 

kontrollida, milliseid hirme ja takistusi võivad pakkuda seni tundmatud vastutusrikkad 

tegevused, et neid siis koos õpetajaga analüüsida. Samuti on oluline ise osaleda protsessis, 

mille lõpptulemus on endale parima edasise õppimisvõimaluse leidmine. 

 

Koolist lahkuvatele põhikoolilõpetajatele koostatab klassijuhataja tulevikutegevuste toetuseks 

mõeldud siirdamisplaani, kus arvestab muuhulgas ka karjääriõpetuse tundidest saadud 

tähelepanekuid. Siirdamisplaan sisaldab konkreetseid ettepanekuid ning annab ülevaate 

õpilase senisest toimetulekust ja eripäradest, mida on mõistlik arvestada oluliste otsuste eel.  
 

GÜMNAASIUMIS 
Gümnaasiumi jooksul on samuti kohustusliku ainena tunniplaanis karjääriõpetus. Eesmärgid 

on samad mis põhikoolis, kuid käsitluses on arvestatud, et osad õpilased valmistuvad edasi 

õppima, osad astuvad töömaailma. Seetõttu on uudse ja olulisena käsitlusel ka tööõigusega 

seonduv, et õpilastel oleks olemas baasteadmised sellest, mida tähendab partnerlus töösuhetes 

ja kuidas vajadusel tööturul ennast kaitsta olles töövõtja, tööandja, füüsilisest isikust ettevõtja 

või ettevõtte omanik. 
 

Eneseanalüüsi erinevate harjutuste kaudu toetatakse õpilasi leidma enda jaoks sobivaim 

kutsesuund. Korratakse üle 9. klassis käsitletud prakitiline teave, mis puudutab 

karjääriprotsessis osalemist (arvestatakse, et gümnaasiumis on õpilasi, kes ei ole põhikoolis 

karjääriõpetuse tundides saanud osaleda, kuivõrd igas koolis seda ainet ei ole).  

 

ÜLDINE 
Kõikidel õpilastel on võimalik lisaks karjääriõpetuse ainetundidele individuaalselt kohtuda 

karjääriõpetuse õpetajaga, kellega arutleda konkreetsemalt oma valikute ja võimaluste üle. 

Personaalsuhtluses konkretiseeritakse tegevusi, korrigeeritakse koostatud dokumente, 

otsitakse kontakte, kuhu täiendavalt pöörduda, kui on vastuseta küsimusi.  
 

Alates 2014/2015 õa-st on kooli karjääriõpetuse õpetaja olnud Maria-Helena Naarits. 

Küsimuste korral on võimalus tema poole pöörduda Stuudiumi vahendusel. 


