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Tööelu 

Õppe-eesmärgid 

10.klassi eesti keele teise keelena õpetusega taotletakse, et õpilane: 

 kasutab eesti keelt ühiskonnaelust teabe hankimisel ja vahendamisel; 

 on võimeline jätkama õpinguid eesti keeles ning kasutama eesti keelt töökeskkonnas ja 

ametkondlikus suhtluses; 

 mõistab ja väärtustab oma ning eesti kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning arvestab 

suhtluses eesti kultuurinorme ja tavasid; 

 analüüsib oma teadmisi ja oskusi ning tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks 

motivatsiooni ja vajalikud oskused. 

 

Õpitulemused 

10.klassi lõpetaja 

 mõistab teemavaldkonna sõnavara piires keerukate tekstide ning mõttevahetuse 

tuuma; 

 loob sidusa ja loogilise teksti, sh kirjutab CV-d, erinevaid tarbekirju, esseesid jne; 

 õpitud sõnavara piires selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade 

tugevaid ja nõrku külgi; suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 

 arvestab eesti kultuurinorme ja -tavasid; 

 tunneb huvi Eesti kultuurielu vastu, loeb eestikeelset kirjandust ja trükimeediat;  

 kasutab eestikeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info 

otsimiseks erinevates valdkondades; 

 seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja 

muudab oma õppimisstrateegiaid. 

 

Õppesisu 

Teema 1. Teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimine. (5 tundi) 

 Millest unistasin lapsepõlves? Kelleks tahan saada? 

 Ametite kirjeldamine ja võrdlemine 

 Edukus 

 Karjäär 

 



Mõisted  teemavaldkonna sõnavara; elukutsevalik, edukas töötaja, karjäär 

 

Teema 2. Tööotsimine: eluloo koostamine, tööleping, töövestlus. (10 tundi) 

 Kuidas olla edukas? 

 Enesemüüjate meistrivõistlus 

 Tööintervjuu 

 CV 

 Iseloomustus 

 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; elulugu, CV ja tööleping, tööotsimine, tööhõiveamet, 

töövestlus. 

 

 

Teema 3. Töö kui toimetulekuallikas; raha teenimine; tööpuudus. (5 tundi) 

 Sissetulekud ja väljaminekud, hinnad 

 Eelarve koostamine 

 Töö ja töökoha kirjeldamine 

 Olla tööandja iseendale 

 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; tulud ja kulud, pere eelarve, tööpuudus Eestis ja maailmas. 

 

 

Teema 4. Vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste suhtes. (5 tundi) 

 Klient ja teenindaja 

 Tarbija õigused 

 Tarbimisühiskond 

 Teenindusasutused 

 Söögikohtade tutvustused 

 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; suhtumine töösse, sobivus elukutseks,teenindus, tarbimine, 

kaebus 

 

 



Teema 5. Töötaja ja tööandja õigused ning vastutus, ametiühingud, katseaeg, osalise või 

täisajaga töö, puhkus (5 tundi) 

 Uues töökohas 

 Alaealine ja töö 

 Suveks tööle 

 Töönarkomaania 

 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; töö ja puhkus, tööandja, töötaja, õigused ja kohustused. 

 

Teema 6. Suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja. (5 tundi) 

 Töömaailmas 

 Suhted töökollektiivis 

 

 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; suhted kollektiivis, töötaja motiveerimine. 

 

 

Läbivad teemad 

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemisega suunatakse õpilast 

tutvuma erinevate ametite/elukutsetega, pöörama tähelepanu praktilistele tööotsimisoskustele, 

analüüsima võimalikke alternatiivseid karjäärivalikuid ja nende mõju pikemas perspektiivis 

teemade „Teadlik eneseteostus“ ja „Tööotsimine“ raames, peale selle suunatakse õpilast 

analüüsima tööd reguleerivaid õigusakte, ettevõtte ja töötaja õigusi ja kohustusi teemade 

„Töötaja ja tööandja õigused“, „Suhted töökollektiivis“ raames. Eesmärgiks on aidata õpilasel 

mõista ja väärtustada elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestada oma karjääri planeerimist kui 

jätkuvat otsuste tegemise protsessi. Tähelepanu pööratakse praktilistele tööotsimisoskustele ja 

sellekohaste õigusaktide tundmaõppimisele. 

 

Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemisega suunatakse õpilast reflekteerima isiklikke 

väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste üle teemade “Vastutustundlik suhtumine oma 

töösse“ ; “Töötaja ja tööandja õigused ning vastutus“, „Suhted töökollektiivis“ raames.  

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega  

Inglise keel, saksa keel, vene keel 



Õpilast suunatakse võrdlema teabekirjade vormistamist erinevates keeltes teemadel 

„Tööintervjuu“, „CV“, „Iseloomustus“, „Tarbija õigused“. 

 

Klassiväline töö 

 Ekskursioonid Narva ettevõtetesse. 

 Tutvumine erinevate elukutsete edukate esindajatega projekti „Tagasi kooli“ raames. 
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