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Tõhus karjäärivestlus õpilasega

Õppekava

1. Õppekavarühm (vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile) ja
õppekava koostamise alus.

Õppekavarühm: Kasvatusteadused

Õppekava koostamise alus: Õpetaja, tase 6, kompetents B2.1, B2.5, B2.9

2. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: koolituse läbinul on valmisolek toetada noori üld-ja karjääripädevuste arendamisel
tõhusate vestluste läbiviimise kaudu.

Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:
● analüüsib oma rolli ja võimalusi noore üld-ja karjäärikujundamise pädevuste

arendamisel;
● teab ja kasutab tõhusaid suhtlemistehnikaid individuaalse ja grupivestluse

läbiviimisel.

3. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: aine- ja kutseõpetajad, klassijuhatajad, noorsootöötajad, noorte juhendajad,
psühholoogid, sotsiaalpedagoog jt., kes nõustavad noori karjäärivaliku tegemisel.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

4. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Õppe maht ja ülesehitus: koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides) on 7 tundi.

Õppekeskkond ja õppevahendid: koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates
standardse varustusega koolitusruumides

5. Õppeprotsessi kirjeldus

Õppe ülesehitus ja maht
(ak.tund.)

Õppe sisu ja õppematerjalid

Maht 7 tundi

auditoorne töö 7 tundi

- Õpetaja roll ja võimalused noore üld- ja karjääri
kujundamise pädevuste arendamisel. Noorte
karjäärivalikud ja otsustamisraskused.

- Toetava karjäärivestluse läbiviimine aineõppe ja
arenguvestluse kontekstis. Õpilase vajadusest ja
vestluse kontekstist lähtuv rolli valik.



- Võimestav kuulamine, küsimine. Õpetaja
eneseteadlikkuse roll karjäärivestluse läbiviimisel.

- Individuaalne ja grupivestlus. Toetavad vahendid
karjäärivestluste läbiviimisel.

- Karjäärivestluse simulatsioon

Peamised õppemeetodid
Koolituse ülesehitus on praktiline, miniloengud ja arutelud vahelduvad praktiliste ning
reflekteerivate harjutustega. Õppijad on aktiivsed osalejad ja kaasarääkijad õppeprotsessis.

6. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Karjäärivestluse läbiviimise
harjutus

Läbi viidud simulatiivne karjäärivestlus vastavalt
etteantud kriteeriumitele.

7. Väljastatavad dokumendid
Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui
õppija on osalenud auditoorses õppes ning sooritanud hindamismeetodid. Hindamisel
mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise
kohta läbitud teemade lõikes.

8. Koolitaja kvalifikatsioon: täiskasvanute koolitamise alane ettevalmistus ja kogemus,
karjääricoachingu alane väljaõpe ja praktiline kogemus, kehtiv meisterõpetaja kutse (EKR 8,
õpetajate juhendamine ja koolitamine; metoodika ja õpivara arendamine) ja
karjäärispetsialisti kutse (EKR 7, karjäärinõustamine).


