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Alustan julge väitega, et kõikides Eesti koolides tegeletakse elukestva õppe ja 

karjääriplaneerimisalase tööga kogu õpilase kooliaja jooksul. Karjääriplaneerimise 

suunamisega tegelevad kõik aineõpetajad, klassijuhatajad, õppealajuhatajad, tugisüsteemide 

liikmed, koolijuht  ja lapsevanemad. Koolides  toimub reaalselt terve rida tegevusi, mis on 

karjääriplaneerimise tähtsateks komponentideks. Peamiseks probleemiks, miks paljud 

õppeasutuse tööga kokkupuutunud inimesed minu väidetes kahtlevad, on tõsiasi, et enamikes 

koolides nimetatud töö küll toimub, aga toimub kaootiliselt, koordineerimatult ja 

teadvustamatult. Tehtava töö kvantiteet võib olla seejuures kuitahes suur, kuid ilma 

süstemaatilise planeerimise, järjepidevuseta ning vajalikkust ja eesmärki teadvustamata 

tegutsedes ei jõuta sageli soovitud tulemuseni. Soovitav tulemus antud kontekstis on õpilaste 

arenemine isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, 

elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema 

mõistlikke kutsevalikuid. Just nii on sõnastatud 28. jaanuaril 2010. aastal vastuvõetud 

põhikooli riiklikus õppekavas läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ taotlus 

põhikooli osas.  Selliselt sõnastatud eesmärgi on suurel määral tinginud tänapäeva pidevalt 

muutuv ühiskond, sealhulgas töömaailma muutumine ning ootuste ja nõudmiste teisenemine. 

Ka varasemates õppekavaversioonides on elukutse valiku ja karjääriplaneerimisega seotud 

teemad olnud kajastatud läbivate teemadena. Aastatel 1996 – 2002 kehtinud „Eesti põhi- ja 

üldkeskhariduse riiklikus õppekavas oli üheks läbivaks teemaks Elukutse valik. 2002. aastal 

kinnitatud „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ on läbiva teema nimetuseks 

„Tööalane karjäär ja selle kujundamine“. Juba ainuüksi läbiva teema nimetuse muutumine 

laiemahaardeliseks viitab tendentsile, mille kohaselt on valdkonna olulisus kasvanud ning 



teadvustamine suurenenud. Nimetusest olulisem on siiski, kuivõrd suudetakse rakendada ellu 

tegevusi, mis tagavad riiklikus õppekavas püstitatud eesmärkide saavutamise.  

 

Järgnevalt kirjeldan enda kui koolipsühholoogi ja  karjäärikoordinaatori rolli täitva inimese 

arusaama sellest, kas, kuidas ja kui palju on võimalik reaalses koolielus rakendada tegevusi, 

mis toetavad läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ õpet. Mitmeid tegevusi 

kirjeldan lähtuvalt oma isiklikust kogemusest, kuna olen karjääriga seotud valdkonnaga kokku 

puutunud alates 1999. aastast, mil asusin psühholoogina tööle C. R. Jakobsoni nim 

Gümnaasiumisse. Esimestel aastatel tegelesin karjääriplaneerimise valdkonnas kitsamalt, viies 

läbi kutsenõustamist lõpuklasside õpilastele, viimastel aastatel olen tegelenud süsteemsuse 

loomisega koolis karjääri planeerimise tegevusalal. Aastatel 2001 – 2003 tegutsesin Viljandis 

paralleelselt koolitööga ka maakondliku karjäärinõustajana. Olen tutvunud Eesti erinevate 

maakondade ja erinevate koolide karjääriõppemudelitega ning osalen aktiivselt Viljandi 

maakonna karjäärispetsialistide ühistöös. Viljandimaal tegeletakse praegusel hetkel 

optimaalse lahenduse leidmisega, kuidas korraldada efektiivselt toimiv õppe- ja 

kutsenõustamissüsteem. 

 

 

Läbiva teema realiseerumine õpikeskkonna korralduses  

 

Vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpikeskkonna optimaalne korraldus toetab oluliselt Elukestva 

õppe ja karjääri planeerimise läbiva teema ellurakendamist. Olen Põhikooli riiklikust 

õppekavast välja toonud füüsilise ja vaimse keskkonna kujundamise aspektid, mis on 

elukestva õppe ja karjääri planeerimise läbiva teema ellurakendamise seisukohast kõige 

olulisemad. Samas on selge, et ka ülejäänud aspektid, mida arvestatakse parima võimaliku 

õpikeskkonna loomisel, omavad samuti teatud mõju läbiva teema realiseerumisel. 

 

Vaimset, sotsiaalset ja füüsilist keskkonda kujundades jälgib kool, et: 

1. Koolis luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel 

põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli 

juhtkonna ning teiste õpetuse ja kasvatusega seotud osaliste vahel. Ühiselt 

heakskiidetud reeglite kehtestamine kooli kodukorras ja selle järgimine kõikide 

kooliga seotud osapoolte poolt soodustab  läbivat teemat toetava keskkonna 

kujunemist. Nii õpetajatele, õpilastele kui ka lapsevanematele tuleb anda võimalus 



osaleda kooli juhtimisprotsessis, nende arvamuse ärakuulamine ja arvessevõtmine 

planeerimistegevuses soodustab samuti läbiva teema realiseerumist. Lihtsaim 

võimalus kaasamiseks on erinevate rahuloluküsitluste korraldamine, mille kaudu 

saavad kooliga seotud huvigrupid oma arvamust avaldada; 

2. Märgatakse ja tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu; hoidutakse õpilaste 

sildistamisest ja nende eneseusu vähendamisest. Selline suhtumine tagab õpilaste 

adekvaatse minapildi kujunemise ning õppimisehuvi ja motiveerituse elukestvaks 

õppimiseks. Õpilaste tunnustussüsteemi loomine koolis võiks olla üks tegevus, mis 

nimetatud aspekti realiseerumisele kaasa aitab; 

3. Luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda 

nii üksi kui ka koos kaaslastega. Koolipoolne toetus kooli õpilasomavalitsuse 

loomisele ja toimimisele annab õpilastele väga hea võimaluse osaleda 

otsustamisprotsessis; 

4. Õppes on võimalused kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat ning 

õpilastel on võimalus kasutada kooliraamatukogu. Kooliraamatukogus peaksid 

õpilastele olema kättesaadavad karjääriteemalised materjalid - infomaterjalid ja 

raamatud õppimisvõimalustest, karjääriplaneerimisest, haridussüsteemist jms. 

Kindlasti peaksid koolis olema kättesaadavad metoodilised materjalid õpetajatele, 

kuidas karjääriplaneerimise valdkonna temaatikat oma tundides käsitleda. On 

soovitatav kooli kodulehele internetis luua karjäärinurk, mille kaudu saab õpilastele 

jagada karjääriplaneerimisalast informatsiooni (nt sündmuste kuulutused, üleskutsed 

osalemiseks projektides, konkurssidel, viited kasulikele lehekülgedele jne). 

Loomulikult on informatsiooni vahendamiseks võimalus kasutada ka traditsioonilist 

teadetetahvlit koolimajas.  Informatsiooni paremaks liikumiseks saab kasutada ka 

uuenenud e-kooli võimalusi; 

5. Õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses, 

muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning 

virtuaalses õpikeskkonnas. Ettevõtete või asutuste külastamine klassijuhatajatundide, 

ainetundide või karjääriõpetuse valikaine raames soodustab otseselt elukestva õppe ja 

karjääriplaneerimise läbivat teemat, kuna õppekäikudel saavad õpilased reaalses 

keskkonnas tutvuda erinevate ametitega, ettevõtte või asutuste struktuuriga ja jälgida 

tööprotsessi; 



Karjääriteenuste arendamine Eesti Vabariigis 

 

Konteksti selgitamiseks tutvustan järgnevalt põgusalt programme, mille kaudu püütakse Eesti 

Vabariigis karjääriteenuste valdkonda arendada. 2005. aasta 1. septembrist alustas SA Innove 

üksus Karjäärinõustamise Teabekeskus (alates 2009. aasta algusest nimetusega 

Karjääriteenuste Arenduskeskus) Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.1 raames rahastatava 

projekti Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis rakendamisega. Projekt kestis 

kolm aastat, kuni 2008.a. juunikuuni. 

 

Projekti otsesteks sihtrühmadeks olid karjääriplaneerimise protsessi toetavad 

karjäärinõustajad ja -infospetsialistid ning õpetajad. Kaudseteks sihtrühmadeks ehk 

lõppkasusaajateks olid karjäärivalikuid (kutse-, õppe- ja töövalikuid) tegevad õppurid, 

esmaselt tööturule suunduvad noored ja nende vanemad. 

 

Projekti üldeesmärgiks oli parendada karjääriteenuste kvaliteeti, soodustades seeläbi 

ühiskonnaliikmete osalemist elukestvas õppes ja nende konkurentsivõime tõusu. Projekti 

rakendamisel saadud tulemustele ja tagasisidele loogiliseks jätkuks allkirjastasid Haridus- ja 

teadusministeerium ning Sotsiaalministeerium 12. märtsil 2008 koostööleppe, millest lähtub 

Karjääriteenuste süsteemi arendamise programm. Viis põhisuunda selles programmis on: 

1. Karjääriteenuste metoodika arendamine; 

2. Karjääriteenuste osutajate koolitussüsteemi väljatöötamine, arendamine, uuendamine ja 

koolituste pakkumine; 

3. Karjääriteenuste pakkumine; 

4. Karjääriteenuste kvaliteedi hindamissüsteemi väljatöötamine ja elluviimine; 

5. Karjääriteenuste süsteemi lõimitus ja koordineerimine. 

 

Kui suur on reaalne kasu programmidest igale üksikule koolile läbiva teema kontekstis, on 

keeruline hinnata, kuid koolitatud spetsialistidest ja karjääriteenuste osutamist toetavatest 

metoodilistest vahenditest saavad koolid kindlasti märkimisväärset tuge. 



Koolitöötajate roll läbiva teema ellurakendamisel 

 

Kõik õpilastega kokkupuutuvad koolitöötajad peavad arvestama sellega, et karjääri 

planeerimise alane töö toimub sisuliselt igal hetkel, mil õpilasel on võimalus täiskasvanuid, 

nende tööd ja töössesuhtumist jälgida. Juhtkonna tasemel on töötajaid palgates ja 

koolitusplaani koostades oluline jälgida, et lisaks heade kutseoskuste omamisele on 

koolitöötajad motiveeritud, innustunud, hea suhtlemisoskusega ja meeskonnatööks võimelised 

inimesed, olgu seejuures tegu siis õpetaja, sööklateenindaja või garderoobi valvuriga. 

 

Siinjuures peatun pikemalt neil koolitöötajatel, kellel on suurim võimalus elukestva õppe ja 

karjääriplaneerimisega seotud tegevusi läbi viia. Töösse on kaasatud kõik aineõpetajad, 

klassijuhatajad, kooli tugipersonal – koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed ja 

juhtkond. Küsimus on taaskord selles, kuidas kõikide oluliste õpilast mõjutavate spetsialistide 

tööd koolis koordineerida nii, et see oleks võimalikult tulemuslik.  

 

Mitmetes Eesti Vabariigi koolides on karjäärivaldkonna parema süsteemsuse tagamiseks 

võetud tööle karjäärikoordinaator. Koolide karjäärikoordinaatorid tegelevad koolides 

karjääriõppe planeerimise ja koordineerimisega ning selle integreerimisega õppetundidesse ja 

õppetöö välisesse tegevusse. Nende ülesandeks on koos direktsiooniga välja töötada kooli 

karjääriplaneerimisalase töö kontseptsioon ja jälgida selle toimimist koolis. Nad juhendavad 

õpilasi õpivalikute tegemisel, kursuste ja ainete valikul ning annavad karjääri planeerimise 

tunde vastava valikaine raames. Oma tööga aitavad karjäärikoordinaatorid kujundada 

õpilastes oskusi ja teadmisi, mis võimaldaks neil teadvustada oma huvisid, võimeid, oskusi 

ning teha konkreetseid karjääriplaane, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja 

õppimisvõimalustest, kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustaksid 

karjääriotsuste tegemist, elukestvat õpet ning eneseteostust. Töö on loova iseloomuga ja 

vaheldusrikas ning sobib hästi lisategevuseks koolis juba töötavale spetsialistile.  

 

Karjäärikoordinaatori enamlevinud tööülesanded on: 

1. Kooli karjääriplaneerimise alase tegevuskava koostamine ja elluviimine; 

2. Koolis läbiviidava karjääriõppe koordineerimine; 

3. Karjääriõppe kavandamine kooli õppekava osana; 

4. Karjääriõppe ainekavade koostamine ja vajadusel karjääriõppe läbiviimine;  

5. Õpetajate juhendamine ja nõustamine karjääriõppe sidumisel ainetundidesse; 



6. Karjääriteemaliste ürituste korraldamine ja läbiviimine (näiteks karjääripäevad, 

infopäevad lapsevanematele); 

7. Karjääriplaneerimist toetavate tegevuste ja projektide juhtimine; 

8. Karjääriinfo kogumine ning vahendamine (näiteks infostend, karjäärialased raamatud, 

trükised, infonurgake kooli kodulehel internetis jms); 

9. Õpilaste esmane juhendamine karjääri- ja õpivalikute tegemisel; 

10. Osalemine karjääriteenuste arendustegevuses; 

11. Koostöö loomine ja arendamine õpetajate, karjäärinõustajate, karjääriinfospetsialistide ja 

teiste spetsialistidega. 

 

Mitmes Eesti koolis on loodud karjäärikoordinaatori tasustatud ametikoht, kus töötab erialase 

koolituse saanud inimene. Eesti Vabariigis on praeguseks 55 spetsialisti, kes on läbinud 

Karjääriteenuste projekti raames teenuseosutajate  kaheksa ainepunktilise täiendkoolituse. Ka 

teistes koolides, kus eraldi karjäärikoordinaatori ametikohal töötavat inimeste ei ole, on siiski 

vajalik tegeleda karjääriplaneerimise tegevuskava väljatöötamisega süsteemsuse tagamiseks 

vastava valdkonna tegevustes ning läbiva teema rakendamise toetuseks. 

 

Eraldi peatun kooli töötajatest veel tugisüsteemi liikmel koolipsühholoogil. Paljudes Eesti 

koolides on koolipsühholoogile ametijuhendiga määratud ülesanne teostada kutsenõustamist 

lõpuklasside või lõpuklassile eelneva klassi õpilastele. Kutsenõustamise käigus viib 

koolipsühholoog tüüpiliselt läbi grupitestimise ning annab seejärel testide kohta tagasisidet. 

Eesti koolides kasutavad koolipsühholoogid testimisel tüüpiliselt kolme testi: vaimsete 

võimete testi, temperamendi- ja karakterijoonte testi ning kutsesuundumustüübi määramise 

testi. Testide kasutamisoskuse ja –õiguse saamiseks korraldab koolitusi Eesti 

Koolipsühholoogide Liit. Tagasiside andmine võib toimuda grupis või individuaalselt. 

Viimane on kahtlemata efektiivsem, kuna individuaalse vestluse käigus keskendub nõustaja 

konkreetsele õpilasele ja noorel on võimalus koos spetsialistiga analüüsida oma testitulemusi. 

Tagasiside raames saab noor inimene arutada enda tulevikuplaane ning leida lahendusi 

probleemidele, mis õpilasel seoses kutsevaliku ning edaspidise elu kavandamisega tekkinud 

on. 

  



Läbiva teema realiseerumine aineõppes 

 

Eelnevalt on  mainitud aineõpetajate suurt osa elukestva õppe ja karjääri  planeerimise läbiva 

teema elluviimisel. Vastavas valdkonnas koolitust mittesaanud õpetajatel võib olla keeruline 

mõista, kuidas läbivat teemat Elukestev õpe ja karjääri planeerimine  oma ainetundidesse 

tuua. Eesmärk ei olegi teha seda kunstlikult nii-öelda kellelegi näitamise pärast. Oluline on, et 

õpetajad hakkaksid mõistma, millised on elukestva õppe ja karjääriplaneerimise eesmärgid ja 

põhimõtted, seejärel on neil juba lihtne  seda oma tundidesse integreerida. Küsimus on mõneti 

ka selles, et enamik aineõpetajaid juba käsitlevad oma ainetundides teemasid või kasutavad 

töövõtteid, mis otsesemal või kaudsemal määral soodustavad karjääri planeerimist. Sisuliselt 

on igasse ainetundi, kus kasutatakse otstarbekalt mingisugust töövormi, olgu selleks rühma-, 

paaristöö või rollimäng, läbiv teema teatud määral integreeritud. Oluline on seejuures, et nii 

õpetaja ja viimase juhendamisel ka õpilane mõistaks, et rühmatöö, paaristöö  või rollimäng 

arendab erinevaid sotsiaalseid oskusi (kuulamis-, meeskonnatöö-, planeerimisoskus), mis on 

isiksuse arengu seisukohalt ja seega ka karjääriplaneerimise seisukohalt olulise tähtsusega. 

Niisiis on küsimus teadvustamises ja teadlikkuses, mida läbiv teema endast kujutab. Olgu 

siinkohal toodud väike loetelu selle kohta, millised on karjääriplaneerimistöö alased 

tegevused ainetundides. Need on: 

1. Õpilaste silmaringi arendamine; 

2. Positiivse mõtlemisoskuse arendamine; 

3. Otsustus- ja vastutusvõime arendamine; 

4. Meeskonnatööoskuste arendamine; 

5.  Loovuse ja loogilise mõtlemise arendamine; 

6.  Õpilase individuaalsuse arvestamine õpetamisel; 

7.  Huvi ja uudishimu äratamine ning selle rahuldamise viiside õpetamine; 

8. Planeerimise (aja, tegevuse) õpetamine; 

9. Õpilaste juhendamine iseseisva uurimistöö või faktide kogumise ja kokkuvõtete 

tegemise käigus jne. 

 

Eelpool nimetatud projekti Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis raames on 

välja töötatud ideekogumik aineõpetajatele. Kogumik on pealkirjastatud küll vastavalt vana 

riikliku õppekava läbiva teema sõnastusele Läbiv teema Tööalane karjäär ja selle 

kujundamine ainetunnis, kuid sisu on väga hästi kasutatav ka uue riikliku õppekava korral. 



Ideekogumiku koostajate eesmärk oli koondada ideid, mis hõlbustaks üldoskuste, läbiva 

teema ja õppeainete tervikliku käsitluse saavutamist, aitaks tõsta õpimotivatsiooni. Õpetajate 

tähelepanu suunatakse teemadele, mis on tema aines otsesemalt või kaudsemalt seotud õpilase 

karjäärivalikutega.  Ideed, mille alusel õpetaja saab tegevusi tunnis planeerida, on kogumikus 

toodud õppeaineti  kooliastmete kaupa. Ideekogumik on saadaval internetis aadressil: 

http://www.rajaleidja.ee/public/Suunaja/Ideekogumik__l_biv_teema.pdf 

 

Ka valimik Vaatame koos tulevikku on loodud tugimaterjaliks karjääriplaneerimise 

valdkonnas tegelejale. Tegu on grupitööde kogumikuga põhikooli ja gümnaasiumi 

karjäärikoordinaatoritele, aineõpetajatele ja klassijuhatajatele ning sisaldab rühmatöid, 

loovülesandeid ja mänge, mis on mõeldud peamiselt põhikoolile, kuid samas võivad 

sihtgruppi kuuluda ka vanema kooliastme õpilased. Ülesande kirjeldusele on lisatud soovitusi 

õpetajale, missuguse õppeaine raames teemat käsitleda ja milliseid võimalusi see töö veel 

pakub. Valikud võib õpetaja teha vastavalt õpilaste arengutasemele ja nii õpilaste kui enda 

ettevalmistusele ning teema keerukusele. Õpetaja võib kasutada loovust ülesande laiendamisel 

ja vajadusel raskusastme muutmisel. Ülesanded aitavad kooli karjäärikoordinaatoril, 

klassijuhatajatel ja aineõpetajatel mitmekesistada tunde, mis on seotud. Valimik on saadaval 

internetis aadressil:  

http://www.innove.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=12741/vaatame_koos_tulevikku_f

inal.pdf 

 

Uute õppekavade rakendamist toetavad tugi- ja metoodilised materjalid valmivad SA Innove 

karjääriteenuste arenduskeskusel lähiajal. Karjääriplaneerimist toetav teema kehtivates ja 

varasemas õppekavas sisult oluliselt ei erine. Seega on uute tugimaterjalide valmimiseni abi 

ka varasemast väljaandest. 

 

Ainetunni või klassijuhatajatunni raames ettevõtetesse õppekäikude korraldamine annab väga 

hea võimaluse läbima teema realiseerimiseks õppetöös.  Teadlikkus töömaailmast on 

karjääriplaneerimise vundament. Oluline on see, et õpilasel tekiks üldistatud ettekujutus 

pidevalt muutuvast töömaailmast ja seda mõjutavatest teguritest ning et ta mõistaks tööturu ja 

hariduse vahelisi seoseid enda karjääri planeerimisel. Ettevõtete külastamise käigus on 

õpilastel võimalus erinevate ametite ja töökeskkondadega vahetult kokku puutuda. On hulk 

töö spetsiifilisi iseärasusi, töökeskkonna tegureid, mille selgitamine suu- ja trükisõna abil on 

ebatõhus või lausa võimatu. Ettevõtte külastamise käigus saab tutvuda erinevate ettevõtete 



praktilise töökorraldusega. Ettevõttega tutvumisel on väga oluline õppida tundma 

firmakultuuri, ettevõtte töötamise eesmärke, printsiipe, seadmeid ja töövahendeid, töötajaid 

ning juhtimisprintsiipe. Ettevõtete külastamine annab õpilasele reaalse ettekujutuse ühe või 

teise asutuse, firma, organisatsiooni vms igapäevatööst. Et ettevõtte külastus oleks 

maksimaalse kasuteguriga, võiks eelnevalt õpilastele või õpilasgruppidele kätte jagada teatud 

ülesanded, mida nad peavad uurima ja millele külastamise käigus eriliselt tähelepanu 

pöörama. Hiljem saavad õpilased nähtu/kogetu kinnistamiseks teha teemakohased ettekanded.  

 

Klassijuhataja roll läbiva teema rakendajana 

 

Eelnevates alapeatükkides on käsitletud juba mitmeid võimalusi, kuidas klassijuhataja saab 

karjääri planeerimise alast tööd suunata. Võtan siinkohal need võimalused kokku ja tutvustan 

lisaks veel tulutoovaid tegevusi. Klassijuhataja saab elukestva õppe ja karjääriplaneerimise 

teemat rakendada järgmiselt: 

1. Klassijuhatajatundide käigus, kus toimuvad arutelud, rühmatööd, töölehtede täitmine,  

saab õpilane infot enese kohta (milline inimene ma olen, milline on minu iseloom, 

oskused, kogemused, hobid, tugevad/nõrgad küljed, väärtushinnangud). 

Klassijuhatajatundidesse kutsutakse erinevaid külalisi, kes arendavad õpilase 

silmaringi ning ühtlasi tutvustavad erinevaid ameteid ja töömaailma; 

2. Õppekäikudel, kus tutvutakse erinevate töökohtadega ning elukutsetega; 

3. Lapsevanemate koosolekutel, mis annavad võimaluse kõneleda teemal, kuidas oma 

lapsi karjääri planeerimise osas suunata; 

4. Arenguvestluse käigus on võimalik muude teemade hulgas arutada karjääri 

planeerimisega seotud teemasid. Arenguvestluse kaugem eesmärk on intelligentse, 

väärika inimese kujunemine. Selline inimene mõistab ennast ja teisi, võtab vastustust 

inimsuhetes, tuleb iseseisvalt toime reaalses elukeskkonnas, oskab lahendada 

probleeme, tasakaalustada emotsioone ja olla avatud. Seega on arenguvestluse 

eesmärgid väga tugevalt elukestva õppe ja karjääri planeerimise teemadega seotud. 

 



Karjääriõpetuse valikaine 

 

Eelpool tutvustatud projekti Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis käigus 

töötati välja karjääriõppe valikaine ainekava ja metoodilised materjalid õppe läbiviimiseks 

koolis. Karjääriõpet viidi läbi 20 pilootkoolis, kus projekti tulemusena valminud materjale 

kasutati karjääriõppe valikaine tundides põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppe tasemel. 2008. 

aastal alustanud Karjääriteenuste arendamise programmi kohaselt uuendatakse tagasisidest 

lähtuvalt ainekava ja loodud materjale ning laiendatakse õppeasutuste ringi, kus pakutakse 

karjääriõpet ühtsetel alustel. Uute riiklike õppekavade ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 

kohaselt on koolidel võimalus ning väga soovitav kavandada kooli õppekavas karjääriõpetus 

valikainena või -kursusena. 

 

Karjääriõppe läbiviijal on võimalik kasutada koostatud näidis- ja tugimaterjale – 

„Karjääriõpetuse valikaine põhikoolis - Põhikooli õpetajaraamat“ ja „Karjääriõpetuse 

valikaine gümnaasiumis -  Gümnaasiumi õpetajaraamat“. Mõlemad materjalid on 

kättesaadavad karjääriplaneerimist toetava portaali www.rajaleidja.ee kaudu. 

 

Põhikooli (III kooliastme) karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat on koostatud kooskõlas 

sama valikaine gümnaasiumi- ja põhikoolijärgse kutsekeskhariduse karjääriõpetuse 

õpetajaraamatutega. Kõigil nimetatud tasemetel on aine raames käsitletavad peateemad 

samad. Erisus seisneb alateemade rõhuasetuses, käsitluse sügavuses või ulatuses. Harjutused 

on erinevad ning sõltuvad õppesuundade õppe-eesmärkidest ja ka õpilaste vanusest. Põhikooli 

karjääriõpetuse aines, võrreldes gümnaasiumiga, eeldatakse suuremat õpetajapoolset 

juhendamist, suunamist, mõistete lahtiseletamist. Õpetajaraamatut kasutades saab õpetaja 

valida harjutused ja õppemeetodid ning määratleda konkreetse teema käsitlemise mahu 

õppegrupi vajaduste järgi, nagu ka kõigi teiste õppetasemete puhul. Karjääriõpetuse valikaine 

maht on 35 tundi. Koostajad soovitavad jaotada aine põhikoolis kahele õppeaastale ja mitte 

jätta seda vahetult kooli lõpetamise eelsesse aega. Õpetajaraamat sisaldab erinevaid harjutusi 

ja ülesandeid mahus, mida ei jõua ühe valikaine raames läbi teha. Koostajad hindavad seda 

lisaväärtusena, mis pakub võimalust kasutada neid ka teistes õppeainetes karjääriplaneerimise 

läbiva teema käsitlemise käigus. See omakorda peaks aitama aineid lõimida, eeldusel, et 

õpetajad teevad omavahel tihedat koostööd.  



Gümnaasiumi karjääriõpetuse aines, võrreldes põhikooliga, eeldatakse õpilaste suuremat 

iseseisvust. Karjääriõpetuse peateemad on järgmised: 

1. Enesetundmine – õpilased õpivad tundma enda isiksuseomadusi, mõistavad enda kui 

isiksuse arenguvõimalusi ja isiksuslikku tervikut. Arenevad suhtlemis- ja koostööoskused, 

mis aitavad õpilastel paremini hakkama saada erinevates õpingu- ja tööturusituatsioonides 

ning teistega koostööd tehes. Õpilased kujundavad adekvaatse ja stabiilse enesehinnangu, 

mis on aluseks oma elutee otstarbekale planeerimisele ja valikute tegemisele; 

2. Õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine – õpilased saavad teadmisi tööturust, Eesti ja 

Euroopa majanduskeskkonnast. Õpilased õpivad koguma, süstematiseerima ja analüüsima 

informatsiooni majandustegevusalade, elukutsete, ametirühmade ja ametite ning 

ettevõtluse vormide kohta, kasutades selleks erinevaid informatsiooni saamise allikaid ja 

viise. Õpilased tutvuvad haridus- ja koolitusvõimalustega, tööturu ja haridustasemete 

vaheliste seostega, mis aitavad neil teha teadlikke elukutse- ja haridusteevalikuid. 

Õpilastes kujuneb soov ja valmisolek elukestvaks õppimiseks ja iseseisvaks 

karjääriotsuste tegemiseks; 

3. Planeerimine ja otsustamine – õpilased õpivad koondama ja süstematiseerima 

informatsiooni iseendast, töömaailma võimalustest, nõudmistest ja õppimisvõimalustest 

ning seostavad seda oma tuleviku plaanidega. Õpilased õpivad kasutama erinevaid 

karjääriinfoallikaid. Õpilased koostavad isikliku tegevuskava oma karjääriplaanide 

teostamiseks. 

 

Läbiva teema rakendamist toetavad materjalid 

 

Karjääriteenuste süsteemi arendamise programm näeb ette ühtse üle-riigiliselt kasutatava 

karjääriteenuste osutamist toetava metoodiliste vahendite paketi loomise nii karjääriõppe, -

nõustamise kui – infovahendamise osutamiseks. Infomaterjalid vananevad tänapäeval kiiresti, 

seega on vajalik pidevalt olemasolevaid kaasajastada ja luua internetipõhiseid allikaid – 

programmis jätkatakse veebilehestiku Rajaleidja arendamist, et luua sihtrühmadele 

võimalused karjääriinfo kasutamiseks. Järgnevalt toon Rajaleidja lühitutvustuse. 

 

Rajaleidja on karjääriplaneerimist toetav portaal, mida haldab ja arendab SA Innove 

karjääriteenuste arenduskeskus. Rajaleidja abistab korrektse ja struktureeritud hariduse, 



tööturu ja elukutsete infoga karjääriotsuste tegemisel. Rajaleidja on jagatud pakutava info 

sihtgruppide kaupa kolmeks: noor, suunaja ja täiskasvanu.  

 

Alajaotusest noor leiab kasulikku infot õpilane, kes on alles oma karjääri kujundamise alguses 

ning vajab nõu ja abi nii enda tundmaõppimisel, töömaailma uurimisel kui õppimisvõimaluste 

leidmisel kodu- või välismaal.  

 

Alajaotus täiskasvanu osast leiavad praktilisi nõuandeid nii noored kui ka juba tööelu elavad 

inimesed, kes soovivad oma senist karjääri üle vaadata ning tööturu hetkeolukorda arvestades 

edaspidiseks plaane teha.  

 

Alajaotus suunaja osa on mõeldud karjäärispetsialistidele ja lapsevanematele, kes on toeks 

noortele ning täiskasvanutele nende karjäärivalikutes. Suunaja osast leiavad lisaks 

karjäärispetsialistidele ka õpetajad ja teised koolitöötajad palju vajalikke ja kasulikke 

materjale oma töö planeerimiseks ja läbiviimiseks. 

 

Järgnevalt toon välja uuemad Karjääriteenuste arenduskeskuse poolt koostöös erinevate 

seotud institutsioonidega loodud trükised, mille elektroonilised versioonid on kättesaadavad 

Rajaleidja portaali kaudu. 

• Grupinõustamine. Teooria ja praktika. SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus, 

2010. Raamat on abiks karjäärinõustajale gruppidega töötamisel ning annab ülevaate 

grupinõustamise teooriast ja praktikast.  

• Tööturuinfo teejuht 2010. Trükis selgitab elanike rolli riigi majanduselus ja tutvustab 

majanduse toimimise alustalasid. Lisaks räägitakse sellest, miks on oluline olla valmis 

tööturul toimuvateks muutusteks ja kuidas osata nendega kaasa minna. Trükis on 

mõeldud karjäärispetsialistidele ja noorsootöötajatele tööturuinfo leidmise ning 

statistika ja prognooside tõlgendamise abistamiseks.   

• Karjääriteenused Eestis 2010. Karjääriteenuseid tutvustav infovoldik. 

• Õpirände varalaegas 2010. Õpirände varalaegas on mõeldud kõigile, kes vahendavad 

infot välismaale siirdumise, seal viibimise või sealt naasmise kohta. Trükise eesmärk 

on toetada karjäärispetsialisti õpirändajate nõustamises ja neile info andmises. 

Õpirände varalaegas koondab infot õpirände eri võimaluste kohta välismaal - alates 

rahvusvaheliselt tunnustatud õppeprogrammis osalemisest kuni eraviisiliste 



ettevõtmisteni. Varalaegas juhatab kasutaja sammhaaval läbi kõikide info 

vahendamise ja nõustamisprotsessi faaside. Siin käsitletakse nii õpirändele eelnevat, 

selle aegset, kui ka sellele järgnevat info vahendamist ja nõustamist. 

• Karjääriinfo erivajadustega noorele,  SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus, 2009. 

Trükises antakse ülevaade erivajadusega õppuri võimalustest Eesti haridussüsteemis 

ning puuetega inimeste organisatsioonide võrgustikus. 

• Abiks valikutel. Õppima? Tööle? Ettevõtjaks? Eesti Töötukassa, 2009. Vihik on 

jagatud kolmeks osaks. Esimeses osas on  harjutused ja mõtlemisülesanded, mis 

aitavad  hetkeolukorda analüüsida ning jõuda selgusele enda isiksuseomadustes, 

oskustes ja väärtustes. Teine osa pühendub valikute tegemisele. Kolmandas osas on 

tähelepanu all tööotsingu planeerimine, vajalike kandideerimisdokumentide 

koostamine ning töövestlustel osalemine. Vihik on olemas ka vene keeles. 

• Karjäärinõustaja käsiraamat, SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus, 2009. Trükis 

on eelkõige abiks algajale karjäärinõustajale, pakkudes samas teada-tuntud 

äratundmisrõõmu ja värskeid ideid ka kogenud nõustajale. Käsiraamat annab ülevaate 

nõustamise teooriast ja praktikast. 

• Karjäärirada, SA Eesti Kutsehariduse Reform, 2003. Ülesannete kogumik. Nõustamise 

abivahend. Kogumik sisaldab kutsevaliku tegemist ja tööalase karjääri planeerimist 

juhendavaid ülesandeid nii noortele kui täiskasvanuile. 

• Vaatame koos tulevikku, SA Eesti Kutsehariduse Reform, 2003. Grupitööde kogumik 

põhikooli ja gümnaasiumi kutsesuunitlejatele, aineõpetajatele, klassijuhatajatele ja 

karjäärinõustajatele. 

• Saavutuste logiraamat, SA Eesti Kutsehariduse Reform, 2003. Materjale 

karjääriõpetuse läbiviimiseks 8.-12. klassidele. Kogumik pakub valiku abimaterjale 

õpetajatele, et aidata õpilastel koostada kooliaja jooksul oma saavutuste logiraamat. 

• Unistused versus tegelikkus. Karjäärikoordinaatori käsiraamat. Tallinn, 2006. 

Käsiraamatust võimalik saada ülevaade karjäärikoordinaatori kutsestandardist, 

karjääriplaneerimise osadest ja karjääri planeerimise lõimimise võimalustest koolis. 

Raamatu lõpus on kirjeldatud 11 harjutust ja mängu, mis aitavad näha 

karjääriplaneerimise lõbusat ja loomingulist külge. Käsiraamat on kirjutatud Tallinna 

Täiskasvanute Gümnaasiumi Karjäärikeskuse projekti „Kutsesuunitlustöö arendamine 

Tallinna üldhariduskoolides“ raames. Trükise valmimist on toetanud Euroopa Liit, 

Eesti Riiklik Arengukava ja Tallinna Haridusamet.  



Teemakohast kirjandust leiab SA INNOVE RAAMATUKOGUST, kus on kokku üle 3000 

teaviku kutseharidusest, elukestvast õppest, karjääriteenustest, tööturust nii Eestis kui 

välismaal. Raamatukogu elektroonilisse andmebaasi saad siseneda siit. 

 

Koostöövõimalused väljaspool kooli 

 

Järgnevalt püüan tuua loetelu võimalustest, mida koolid saavad kasutada abivahenditena 

elukestva õppe ja karjääri planeerimise läbiva teema korraldamisel.  

• Laialdasi võimalusi läbiva teema rakendamise toetuseks pakub koostöö piirkondliku 

teavitamis- ja nõustamiskeskusega. 2007. aastal tegutses Eestis 20 maakondlikku 

noorte teavitamis- ja nõustamiskeskust, kus töötas ca 60 noorte teavitamise ja 

nõustamisega tegelevat spetsialisti.  Keskuste tööd toetab Haridus- ja 

teadusministeerium,  sõlmides iga-aastased kokkulepped maavanematega, kes 

vastutavad vastavate teenuste osutamise eest oma maakonnas. Keskuste võrgustiku 

tööd koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus. Pakutavate teenuste ulatus, teenuse 

pakkuja juriidiline kuuluvus kui ka ruumide ja töötajate arv on maakonniti erinev. 

Enamasti töötab igas keskuses üks inimene, kes lisaks nõustamisele ja infotööle 

kohapeal külastab ka oma linna ja maakonna koole, jagab õpilastele 

karjääriplaneerimisalast teavet, viib vajadusel läbi testimist ning toetab jõudumööda 

õpetajaid koolis toimuva karjääriõpetuse korraldamisel. Karjäärinõustamine võib 

toimuda nii individuaalselt kui ka suurtele ja väiksematele gruppidele. Soovi korral 

saab õpilane läbida grupinõustamise ja seejärel tulla individuaalnõustamisele, sest 

grupinõustamises ei ole võimalik arvestada iga õpilase erinevate vajadustega. 

Nõustamisele võib õpilane tulla ka koos vanema(te)ga, sest sageli on just põhikooli 

õpilase otsuse vastuvõtmisel ja elu korraldamisel abilisteks vanemad või teised 

olulised täiskasvanud. Karjäärinõustamine võib toimuda kas koolis vastava spetsialisti 

olemasolul või nõustamisteenust pakkuvas keskuses. Õpilased kasutavad sageli 

õpetajate ja iseenda initsiatiivist lähtudes mõlemat varianti. Et karjäärinõustamine 

moodustab vaid ühe osa maakondlike teavitamis- ja nõustamiskeskuste tegevustest, on 

mitmetes keskustes rõhuasetus pigem infojagamisel kui nõustamisel. 

• Otsustamisprotsessi soodustavad edasiõppimisvõimalusi pakkuvate õppeasutuste 

külastamine või õppeasutuste tutvustavate loengute korraldamine koolis. Õppekäigud 

koolidesse annavad õpilastele palju konkreetset infot. Eriti soovitatav on see 



õpilastele, kes tahavad väljavalitud õppeasutuse kohta infot täpsustada ja osa saada 

kooli üldisest miljööst ja suhtlemiskultuurist. 

• Osalemine ülikoolide poolt gümnaasiumiõpilastele  pakutavates tegevustes - lahtiste 

uste päevad, üliõpilasvarjuks olemine, loengutel osalemine.  

• Osalemine töövarjupäeva tegevustes.  Töövarjupäev  annab noorele võimaluse heita 

pilk täiskasvanud eduka inimese päristöö olemusse. Õpilased näevad, kuidas koolis 

õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad. Õpilane jälgib varjuna täiskasvanu 

tööpäeva tööprotsessi sekkumata ning teeb hiljem nähtust kokkuvõtte. Seega ei sega 

“töövari” jälgitava päevaplaani. Samas garanteerib noorekaasamine tööülesannete 

jälgimisse rutiinivaba ja mõlemapoolselt huvitava päeva. 

• Maakondlike või üleriigilise infomesside külastamine annab võimaluse koguda 

erinevat informatsiooni tulevikuotsuste tegemise toetuseks. Üleriigilist infomessi 

Teeviit korraldatakse eesmärgiga pakkuda oma külastajatele võimalikult palju 

informatsiooni erinevate õppimisvõimaluste, karjääriplaneerimise, vaba aja veetmise, 

koolituste, tööhõive ja kõige muu kohta, mis puudutab tulevase elu planeerimist ja ka 

praeguse elu muutmist. Lisaks erinevatele traditsioonilistele asutustele Eestist, on 

messile registreerunud palju erinevaid organisatsioone välisriikidest, kes pakuvad 

näiteks võimalusi õppida välismaal, olla vahetusõpilane või –õpetaja, minna 

vabatahtlikuks või hoopis töötada välismaal. Samuti tutvustatakse messil erinevaid 

rahvusvahelisi projekte, nende rahastamist ja kuidas nendega sidemeid luua. 

Erinevates Eesti maakondades toimuvad samasisulised piirkondliku tähtsusega info- 

või haridusmessid, mis on väiksema mastaabiga üritused ning suunatud eelkõige oma 

maakonna noortele. Selleks, et infomesside külastamisest saadav kasu oleks 

võimalikult suur, on soovitatav suunata õpilasi seda käiku ette valmistama. Oluline on, 

et õpilane tutvuks eksponaatidega eesmärgipäraselt ning oskaks selekteerida enda 

jaoks olulisi eksponaate. Messikülastaja meelespea võib olla kooli poolt koostatud, 

aga üks variant on saadaval ka Rajaleidja veebilehel. 

• Läbiva teema ellurakendamisele aitab kaasa ka erinevatel konkurssidel osalemine ja 

projektides kaasalöömine. Aastate jooksul on toimunud erinevaid kirjandi-, foto-, 

filmikonkursse elukestva õppe ja karjääri planeerimise teemadel. Kõige operatiivsemat 

informatsiooni toimuvate konkursside, projektide ja sündmuste kohta saab Rajaleidja 

lehelt või piirkondlike teavitamis- ja nõustamiskeskuste kaudu. 



Käesolevas ülevaates toodu ei ole lõplik loetelu tegevustest, mille abil saab koolis tagada 

läbiva teema Elukestev õpe ja karjääri planeerimine rakendamist. Iga kool saab oma eripära 

arvesse võttes planeerida  sobilikke tegevusi valdkonna arendamiseks. Võtmesõnad elukestva 

õppe ja karjääriplaneerimisalaste tegevuste planeerimisel võiksid olla teadvustamine ja  

koordineeritus. 
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