Karjääriõppe rahulolu küsimused põhikoolile, gümnaasiumile ja kutseõppeasutusele, mis aitavad koolil hinnata karjääriõppe
tulemuslikkust ja õpilaste karjääri planeerimise oskuste kujunemist toetavat õpikeskkonda enesehindamise raames
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ÕPILASTE RAHULOLU KARJÄÄRIÕPPEGA
1

Olen saanud koolist tuge oma võimete ja oskuste
analüüsimiseks.

2

Kool on toetanud mind töömaailma, sealhulgas elukutsete
tundmaõppimisel.

3

Olen saanud koolist tuge edasiõppimise võimaluste
tundmaõppimisel.
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Olen rahul individuaalse karjäärinõustamisega.
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Karjäärialased tegevused (ekskursioonid, karjääripäevad
jne) koolis on olnud mulle huvitavad.
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Koolis on võimalusi karjäärialase informatsiooni saamiseks
(karjäärialane kirjandus, elektroonilised võimalused testide
tegemiseks, info otsimiseks, karjäärituba, karjääriloengud
jne ).
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Olen saanud koolist piisavalt tuge karjäärivalikutega seotud
otsuste tegemiseks.
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Tunnen ennast kindlalt eesmärkide seadmisel ja otsuste
langetamisel.
ÕPETAJATE RAHULOLU KARJÄÄRIÕPPEGA
Olen rahul karjääriõppe:
planeerimisega
tegevustega
hindamisega
Olen kaasatud karjääriõppe:
planeerimisse
tegevustesse
hindamisse

11 Õpetajate koostöö karjääriõppe läbiviimisel on tulemuslik.
Mul on piisavalt kompetentsi õpilaste toetamiseks karjääri
alal.
13 Olen läbinud karjääriteema alaseid koolitusi.
Kasutan karjääriteemalistel koolitustel saadud teadmisi
14
õppetöös.
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Koolis on piisavalt võimalusi karjäärialase informatsiooni
jagamiseks õpilastele (karjäärialane kirjandus,
elektroonilised võimalused testide tegemiseks, info
otsimiseks, karjäärituba, karjääriloengud jne).
LAPSEVANEMATE RAHULOLU KARJÄÄRIÕPPEGA
Olen piisavalt kaasatud karjääriõppe edendamisse koolis
(karjääriõppe planeerimine, tegevused, hindamine läbi
tagasiside või muul moel).
Olen rahul koolis toimuva karjääriõppega (õpilaste karjääritestid, nõustamine, karjäärialased loengud, karjääriõppe
tunnid, ekskursioonid ettevõtetesse jne).
Minu lapse isiksust ja eripära arvestatakse piisavalt
karjääriõppe läbiviimisel koolis.
Saan koolist piisavalt tuge lapse edasiõppimise ja elukutse
valiku kavandamise teemadel (toimuvad karjäärialased
loengud lapsevanematele, jagatakse infomaterjale,
toimuvad arenguvestlused jne).
VILISTLASTE RAHULOLU KARJÄÄRIÕPPEGA
Karjääriõpe on aidanud mul haridus- ja tööelu valikutes
õigeid ootuseid teha.
Olen rahul oma hariduse ja tööeluga seotud otsustega.

Küsimused on soovituslikud ja töötatud välja perspektiiviga anda need koolide kasutusse EIS keskkonda loodud koolide enesehindamise vahendi kaudu, kus on mh igal koolil
võimalus kohandada küsimusi õppekorralduse eripärale vastavalt ning vajadusel töötada välja ka muid ja /või detailsemaid küsimusi.
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