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„INIMENE ON OLULINE” – Inimeseõpetuse Ühingu 
10. aastapäeva  seminar 

 

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine“ lõiming inimeseõpetusega II ja 

III kooliastmes. 

 

Merit Luik 

Tartu Tamme Gümnaasiumi inimeseõpetuse  

õpetaja ja karjäärikoordinaator 

 

Karjääriõppe lõimimine teiste õppeainetega 

Teiste õppeainete roll karjääriõpetuse kursuse õpitulemuste saavutamisel on väga oluline. 

Koolis õpetatavad ained toetavad karjääriõpetuse õpitulemuste saavutamist eelkõige järgmisel 

kolmel viisil. 

1. Õpilane saab enam teadlikuks oma ainealastest huvidest, võimetest ja oskustest ning 

isiksuslikest eripäradest.  

2. Paraneb õpilase teadlikkus erinevatest tegevus- ja kutsealadest ning ametitest. Samuti 

annavad ainetunnid informatsiooni edasiõppimise ja töötamise võimaluste kohta.  

3. Eri ainete õppesisu võib teemati otseselt haakuda karjääriõpetuse teemade ja soovitud 

õpitulemustega.  

Karjääriõpetuse kolm sammast:  

1. enesetundmine 

2. töömaailma ja õppimisvõimaluste tundmine 

3. planeerimiseks, otsustamiseks ja tööturul toimetulemiseks vajalike oskuste 

kujundamine 

 

Inimeseõpetuse võimalused neid kolme valdkonda toetada: 

Enesetundmine: 

- Inimeseõpetuses analüüsivad õpilased oma iseloomujooni, huve, võimeid, väärtusi, 

vajadusi, oskusi ja lemmiktegevusi. Karjääriõpetuses on võimalik neid eneseanalüüsi 

tulemusi seostada nii haridustee jätkamise võimalustega kui ka eri kutsealadel 
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töötamiseks vajalike omadustega. Parim lõimimisvõimalus oleks ühise sotsiaalainete 

õpimapi rakendamine: sinna aastate jooksul koondatud materjale saaks kasutada nii 

karjääriõpetuse kui ka teiste sotsiaalainete õpitulemuste saavutamiseks.  

- Inimeseõpetuses toetatakse õpilase positiivse minapildi ja adekvaatse enesehinnangu 

kujunemist. Karjääriõpetuses saab kujundada õpilase enesekindlust ka hariduslike ja 

kutsealaste otsuste langetamisel. 

Töömaailma tundmaõppimine: 

- Inimeseõpetuses suunatakse õpilasi analüüsima rolle, mida inimesed elus täidavad. 

Karjääriõpetuses saab neid rolle seostada tööeluga ja seal esile kerkida võivate 

probleemidega. 

Planeerimine ja otsustamine: 

- Inimeseõpetuses tutvustatakse enesekasvatuse viise, mis aitavad õpilastel enam mõista 

oma võimalusi ja vastutust elutee kujundamisel. Suurem, omandatud teadmistele 

tuginev enesekindlus aitab õpilastel langetada ka hariduslikke ja kutsealaseid otsuseid 

ja lahendada võimalikke probleeme.  

- Inimeseõpetuses omandavad õpilased esmased teadmised ja oskused selle kohta, 

kuidas alternatiive analüüsida, otsuseid vastu võtta ja nende eest vastutada. Kui 

inimeseõpetuses keskendutakse eelkõige inimsuhete ja tervisega seotud otsustele ja 

probleemidele, siis karjääriõpetuses saab kasutada omandatud tehnikaid karjääriplaani 

koostamisel.  

- Nii ühiskonna- kui ka inimeseõpetuse aines omandavad õpilased baasteadmisi, kust ja 

kuidas otsida asjakohast informatsiooni, mis aitaks neil oma huvidest lähtuvalt seada 

eesmärke. Karjääriõpetuses suunatakse õpilasi kasutama erinevaid teabekanaleid selle 

info leidmiseks ja hindamiseks, mis toetab juba konkreetsemalt hariduslikke ja 

kutsealaseid valikuid.  

 

Karjääriõppe rõhuasetused kooliastmeti 

 

6. klassi lõpetaja: 

- erinevate elukutsed ja nende vajalikkus ühiskonnale; 

- teadmiste ja hariduse seos elukutsetega; 

- huvide ja võimete uurimine; 

- suhtlemis- ja koostööoskuste. 
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Põhikooli lõpetaja: 

- Realistlik minapilt ja selle seos karjäärivalikutega  

- Huvitundmine haridustee jätkamise võimaluste vastu ja oskus selle kohta infot 

koguda, süstematiseerida ja analüüsida; 

- Teadmise kohaliku tööturu kohta; 

- Hariduse, elukutsete ja ametite vahelised seosed; 

- Ameti ja eluviisi vahelised seosed; 

- Töömaailma muutumine ja eluaegse õppimise kontseptsioon; 

- Alternatiivide leidminekarjääriotsuste tegemisel. 

 

Praktilisi võimalusi karjääriõppe lõiminguks lähtuvalt inimeseõpetuse ainesisust II ja III 

kooliastmes 

 

5. klass.  

 

Tervis, selle mõiste ja liigid. 

Paaristöö „Amet ja tervis“ 

Jagada paaridele sedelid ametinimetustega: müüja, infotehnoloog, ehitaja, kirurg, kokk, 

kosmeetik, elektrik, filoloog, õpetaja, autoremondilukksepp. Otsustage, kas järgnevad ametid 

eeldavad inimeselt eelkõige head vaimset, füüsilist või sotsiaalset tervist. Põhjendage vastust. 

Individuaalne osa: Kui Sa peaksid valima omale ameti, kas sa valiksid omale ameti, mis 

eeldaks tugevat vaimset, füüsilist või sotsiaalset tervist. Põhjenda vastust.  

 

Stress. 

Rühmatöö „Stress“ 

Õpilastele sedelid ametinimetustega.  

1. Reastage ametid vastavalt sellele, kui stressirohked on need ametid teie arvates.  

2. Iseloomustage inimest, kellele sobiksid teie arvates stressirohked ametid 

3. Iseloomustage inimest, kellele sobiksid teie arvates vähese stressiga ametid 

4. Arutlege, millist tüüpi ameteid te ise eelistaksite 

Võimalus laiendamiseks (või 8. klassile) 

Õpilastele analüüsimiseks 3 – 5 ametit. Analüüsige, mis põhjustab teie arvates stressi 

järgmistes ametites: kirurg, õpetaja, müüja, ehitaja, firmajuht. 
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Tervislik toitumine. 

 Rühmatöö „Aitäh!“  

1. Ajurünnak rühmades. Milliste ametite esindajate töö abil saavad inimesed süüa 

tervislikku toitu? Rühmatööde esitlus 

2. Valige välja enda arvates 3 kõige põnevamat/üllatavamat vastust ja põhjenda teistele 

rühmadele, kuidas nende tegevus aitab inimestel tervislikumalt toituda. 

 

Riskikäitumine. 

Paaristöö „Riskeerin, ei riskeeri“ 

Kait on poiss, kes ei püsi pudeliski paigal. Koolis on tal tihtilugu pahandusi, sest tema 

ootamatud ideed tekitavad segadust ja võivad olla isegi ohtlikud. Alles eelmisel nädalal võttis 

Kait kooli kaasa tikud. Ta otsustas kooliõuel mängida indiaanlast ja tegi üles puuokstest lõkke. 

Tekkinud tossupilv ehmatas kooliperet ja välja kutsuti tuletõrje.  

Arutlege paarides: 

1. Pakkuge Kaidule, milliste hobidega võiks Kait tegeleda, et oma suurt põnevusejanu 

rahuldada. 

2. Milliseid ameteid võiks Kait täiskasvanuna pidada? Tooge näiteid ametite kohta, mis 

on seotud riskeerimise, põnevuse ja ootamatute olukordadega 

 

Tervislik elukeskkond. 

Rühmatöö või individuaalne kodune töö „Ametid ja riskid“ 

Õpilastele analüüsimiseks 2 ametit. 

1. Millised on peamised terviseriskid nende ametite puhul? Analüüsimisel lähtu, et 

tervisel on kolme liiki. 

2. Kirjeldage, milline on nende ametite puhul turvaline ja tervislik töökeskkond. Millised 

on võimalused riske vältida? 
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6. klass 

 

Väärtused 

Klassiring „Väärtused ja käitumine“ 

Vajalikud materjalid: sedelid väärtuste nimetustega (nt. väärtustab teiste aitamist, väärtustab 

iseseisvust) ning sedelid küsimustega (nt. mida teeb vabal päeval, mida teeb, kui näeb, kuidas 

varastatakse klassikaaslase rahakott). 

Mängu käik: 

1. Mäng toimub piiratud aja jooksul. 

2. Mõlemat tüüpi sedelid on tagurpidi kahes eraldiseisvas hunnikus. 

3. Õpilased võtavad kordamööda ühe sedeli väärtuse nimetusega ning ühe sedeli küsimusega. 

Ülesandeks on leida loogiline seos kahe sedeli vahel. Näiteks: 

3.1. sedelid „Raha“ ja „Millist tööd teeb täiskasvanuna?“, õpilase võimalik vastus „Pankur“ 

3.2. sedelid „Teadmised“ ja „Mida teeb vabal ajal?“, õpilase võimalik vastus „Loeb 

teaduslikke raamatuid“ 

3.3. sedelid „Sõprus“ ja „Mida teeb, kui võidab loteriiga 10 000.- eurot?“, õpilase võimalik 

vastus „Korraldab sõpradega meeldiva koosviibimise“ 

4. Klassikaaslased hindavad leitud seoses asjakohasust. 

5. Kui seos on sobiv, siis paigutatakse kasutatud kaardid vastavasse hunnikusse kõige 

alumisteks. 

6. Kui seos on ebasobiv või seda ei leita, siis valib vastaja ise, kumma sedeli (kas väärtuse või 

küsimuse) ta hunnikusse kõige alumiseks asetab. Järgmisel vastamise korral võtab ta ühe uue 

kaardi ning püüab leida seose. Kui seos on leitud, asetab ta mõlemad kaardid maha nagu 

kirjeldatud punktis 4. 

8. Arutelu – kas seoseid leida oli kerge; milliste väärtuste ja küsimuste kohta oli kõige raskem 

märksõnu leida. 

 

Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine 

Ühismäng „Mälukoatus“ 

Vajalikud kleepsud ametinimetustega. Igaüks saab otsa ette kleepsu ametinimetustega. 

- Õpilased käivad mööda klassi ja küsivad: Mis tööd ma teen?  

- Kaaslased vastavad võimalikult üldiselt: nt. sa töötad õues, sulle meeldib töö 

inimestega, sa armastad asju pigem ise teha, sinu töö nõuab korda ja täpsust. 

- Kaaslase käest küsitakse vaid üks küsimus korraga 
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Positiivne suhtumine iseendasse ja kaaslastesse. 

Paaristöö „Päike“ 

- Paarilised istuvad vastamisi ja kirjutavad kaaslase nime oma lehe keskele ringi sisse. 

- Kaaslane vastab küsimusele „Mida Sulle meeldib teha õppetööst vabal ajal?“ 

- Paariline hakkab kaaslase juttu kuulates päikese „kiirteks“ kirjutama kuuldu põhjal 

kaaslase omadusi. Paarilisele kirjutatut ei kommenteerita. Nt: kui paariline räägib, et 

talle meeldib jalgpalli mängida, siis kiirteks võib kirjutada: oskab teha meeskonnatööd, 

aktiivne, energiline. Kuulamise ajal võib küsida täpsustavaid küsimusi 

- Rollid vahetatakse ja tegevust korratakse 

- Kui mõlemad on saanud ära rääkida, siis antakse paarilisele tema kohta tehtud „päike“. 

Vestlus, küsimused 

- Ühine arutelu, kas päike käib tema kohta. Kas selgus midagi üllatavat.  

 

7. klass 

 

Minapilt 

Mäng „Ametilaat“  

Vajalikud materjalid: sedelid ametite nimetustega.  

- Mängu eesmärk on endale leida endale meelepärane ja oma iseloomuga sobiv amet. 

- Iga õpilane valib pimesi endale kaks ametinimetusega kaarti. 

- Korraga peab käes olema kaks kaarti. Kaarte on võimalik teistega vahetada tingimusel, 

et ka teine õpilane soovib kaarti vahetada.  

- Enne kaartide vahetamist leiab iga õpilane kaaslase, kelle püüab oma tõmmatud 

ameteid pakkuda: Nt. Pakun tööd. See töö on seotud…., sobib inimesele… 

Kommentaarid võiksid olla väga üldised, et mitte kohe reeta ameti sisu 

- Kui õpilased on endale sobivad ametid leidnud, istuvad nad oma kohale. Aega 5 

minutit 

- Individuaalne töö: Koosta mõttekaart saadud ametite kohta. Mõttekaardi harud: 

vajalikud iseloomu omadused, vajalikud oskused, vajalikud teadmised (seos 

õppeainetega), eeldatavad väärtused (mida peab oluliseks), töövahendid jne. 

- Kokkuvõte: kas see amet sobiks mulle? 
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Klassiring „Kuidas ta selle tööga hakkama saaks?“ 

Vastamise kord käib täringu abil mööda klassi. Vajalikud sedelid ametinimetustega ja 

iseloomu kirjeldustega: 

- Armastab täpsust ja korda 

- Talle meeldib teha tööd talle sobival ajal 

- Armastab palju inimestega suhelda 

- Eelistab toimetada omaette 

- Armastab teha asju oma kätega 

- Armastab palju lugeda ja selle üle mõelda 

- Naudib teistele millegi seletamist ja nende juhendamist 

- Tunneb rõõmu teiste aitamisest 

- Armastab asju korraldada ja organiseerida 

- Armastab asjadele läheneda uudsel ja omal moel 

- Armastab ilu ja selle loomist. 

Õpilased püüavad leida seoseid ametite ja iseloomuomaduste vahel.  

 

Tunded. 

Rühmatöö „Armastus“. 

- Töö toimub ajaliselt piiratud 

- Rühmadele ülesanne „Pange kirja võimalikult palju ameteid, kes puutuvad oma töös 

kokku või kelle töö on seotud märksõnaga „Armastus“. 

- Rühmatööde arutelu ja põnevamate ametite leidmine.  

- Millised neist ametitest meeldiksid sulle endale 


