JUHEND KOOLILE „TÖÖLE KAASA!“
ALGATUSE ELLUVIIMISEL
SEOS KARJÄÄRIÕPPEGA
Tänapäeva info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate arengust tingitud pidevate, kiirete ja globaalsete
muutustega töömaailmas orienteerumine on kõigi inimeste jaoks üha keerulisem. Paremini tuleb
toime inimene, kes on ennast juhtiv õppija ja oma karjääri planeerija.
Karjääriõppe toel kujundab õpilane hoiakud, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma
sisenemist, iseseisvate ja teadlike karjääriotsuste tegemist ning valmisolekut elukestvaks õppeks.
Üha väärtuslikumaks muutuvad need karjääriõppe tegevused, milles õpilane puutub reaalselt
kokku tööeluga. Töömaailma tundmaõppimist toetavates tegevustes võiksid ja saavad just
lapsevanemate tööandjad olla koolile head ja usaldusväärsed partnerid.
„Tööle kaasa!“ algatuses osalev õpilane saab näha ja kogeda, milline on tema vanema,
vanavanema, onu või tädi igapäevatöö, tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja väärtus. Lisaks saab
ta teada, kuidas toimib üks ettevõte vm organisatsioon ja millised on sealsed erinevad ametid.
„Tööle kaasa!“ on ettevõtte külastusele ja töövarjutamisele sarnane praktiline õppepäev oma
vanema töökohas.
Kasu õpilasele, lapsele, noorele:
• saab teadlikumaks sellest, mida kujutab endast töötamine;
• tutvub töö- või kutseala ameti sisu, töö iseloomu, töökeskkonna ja -vahenditega;
• mõistab, mille poolest erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.
Eesmärk on, et õpilane saab teadlikumaks sellest, millele on kasulik erinevate ametitega tutvumisel
tähelepanu pöörata ja selle tulemusel oskab saadud kogemust mõtestada ning soovi korral ka
kaaslastega jagada.
„
TÖÖLE KAASA“ KORRALDAMINE KOOLIS
Õppepäeva õnnestumisele aitab kaasa tõhus planeerimine.
1. ETTEVALMISTUS
• Rääkige läbi, milline roll on klassijuhatajal, karjäärikoordinaatoril või huvijuhil. Leppige kokku, kes
ja mille eest vastutab: õpilaste ettevalmistus, lapsevanematega kontakti loomine ja hoidmine,
vajadusel tööandjatega suhtlemine.

• Registreerige kooli osalemine algatuses veebilehel www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa.
• Rääkige läbi, millal, kuidas ja millises vormis korraldada õpilaste jaoks eelnev vajalik
ettevalmistus.
• Saatke kirjalik info lapsevanematele. Soovi korral kasutage kirja näidist.
• Oluline on, et kirjas sisalduvad selged sõnumid:
- kellele, millises vormis ja milliseks tähtajaks lapsevanemad kirjale vastates teatavad, kas
neil on võimalik oma laps tööle kaasa võtta;
- palve lapsevanemale, et ta edastaks info „Tööle kaasa!“ kohta oma tööandjale, et saada
temalt nõusolek lapse tööle kaasa võtmiseks. Lisada kirja sisse vastav info tööandjale;
- küsimus lapsevanemale, kas tal on võimalik lisaks oma lapsele kaasata ka lapse
klassikaaslane, kes mingil põhjusel ei saa oma vanema töökohta minna.
• Koguge kokku info algatusele registreerunud õpilaste, nende vanemate ja töökohtade kohta
(ettevõte/asutus ja ametikoht).
• Valmistage õpilased ette kas ainetundides, eraldi seminari või töötoa vms vormis. Ettevalmistus
võiks sisaldada järgmist:
- õppepäeva eesmärgi selgitamine;
- ülesande täpsustamine (millele ja miks õppepäeval tähelepanu pöörata);
- õppepäevast kokkuvõtete tegemise kokkulepped;
- anda õpilasele kaasa teadmiste omandamist tõhustav tööleht. Soovi korral võib kasutada
Innove koostatud õpilaste töölehti.
2. ÕPPEPÄEVA TOIMUMINE
• Hoidke sidet ja olge vajadusel kättesaadav nii lapsevanemale kui ka tööandjale.
3. TAGASISIDE, KOKKUVÕTTED JA ARUTELU KOOLIS
• Aidake õpilastel saadud õpikogemust mõtestada ja seostada nende isikliku otsuste langetamise
protsessiga. Looge neile võimalused omavaheliseks muljete ja kogemuste vahetamiseks.
• Koguge tagasisidet.
Tagasiside ja statistika osalenud õpilaste ning külastatud töökohtade arvu kohta palume teie kooli
kontaktisikul edastada peale „Tööle kaasa!“ algatuse toimumist www.töölekaasa.ee veebilehe
kaudu algatuse korraldajatele.
NB! Paraku ei saa kõik ettevõtted kas töö eripärast tingituna või muudel asjaoludel võimaldada
oma töötajatel lapsi tööle kaasa võtta. Seetõttu on soovitav lapsevanematele algatusest
teada andes küsida, kellel on võimalus oma töökohta kaasa võtta lisaks oma lapsele ka tema
klassikaaslane.

Algatus viiakse ellu Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel.

