Mooduli nimetus
ja eesmärk

Karjääri planeerimise oskustega seotud
õpiväljund

... ja vastavad hindamiskriteeriumid

- tunneb juhendamisel oma tugevusi ja nõrkusi;
- teeb juhendamisel järeldusi õpitaval erialal enda rakendamise võimaluste kohta tööturul;
Tööalase suhtlemise
alused
2. taseme
kutseõpe

Mooduli eesmärk:

- leiab juhendamisel informatsiooni, sh elektrooniliselt tööturu, erialade ja
Õpilane mõistab karjääri planeerimise
vajalikkust oma tööelus.

õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime
suhtlemisega tööelus.

õppimisvõimaluste kohta;
- valib juhendamisel etteantud valikutest oma oskustele sobivaid praktika- ja
töökohti;
- osaleb oma põhiliste elektrooniliste kandideerimisdokumentide - CV, sooviavaldus koostamisel;
- väljendab juhendamisel oma soove ja osaleb oma karjääriplaani koostamisel.

- kirjeldab juhendamisel enda isiksust, oma tugevusi ja nõrkusi;
- seostab juhendamisel kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega;

Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused
Mooduli eesmärk:
3. taseme
kutseõpe

õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime
oma karjääri planeerimisega kaasaegses
majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas,
lähtudes elukestva õppe põhimõtetest.

Õpilane mõistab oma vastutust teadlike
otsuste langetamisel elukestvas
karjääriplaneerimise protsessis.

- leiab juhendamisel informatsiooni, sh elektrooniliselt tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta;
- leiab juhendamisel informatsiooni, sh elektrooniliselt praktika- ja töökohtade kohta;
- koostab juhendamisel elektroonilisi kandideerimisdokumente - CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus -, lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast;
- osaleb juhendamisel näidistööintervjuul;
- seab juhendamisel endale karjäärieesmärke, koostab, sh elektrooniliselt lühi- ja pikaajalise karjääriplaani.

- analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab oma tugevusi ja nõrkusi;
- seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega;

Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused
Mooduli eesmärk:
4. taseme
kutseõpe

õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime
oma karjääri planeerimisega kaasaegses
majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas,
lähtudes elukestva õppe põhimõtetest.

Õpilane mõistab oma vastutust teadlike
otsuste langetamisel elukestvas
karjääriplaneerimise protsessis.

- leiab iseseisvalt informatsiooni, sh elektrooniliselt tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta;
- leiab iseseisvalt informatsiooni, sh elektrooniliselt praktika- ja töökohtade kohta;
- koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente - CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus -, lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast;
- valmistab juhendi alusel ette ja osaleb näidistööintervjuul;
- koostab juhendamisel endale, sh elektrooniliselt lühi- ja pikaajalise karjääriplaani.

- analüüsib iseseisvalt enda isiksust ja kirjeldab oma tugevusi ja nõrkusi;
- annab hinnangu oma kutse, erialasele ja ametialasele ettevalmistusele ning enda rakendamise võimaluste kohta tööturul;

Karjääriplaneerimine ja ettevõtlus
Mooduli eesmärk:
5. taseme
kutseõpe

õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime
oma karjääri planeerimisega kaasaegses
majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas,
lähtudes elukestva õppe põhimõtetest.

Õpilane mõistab oma vastutust teadlike
otsuste langetamisel elukestvas
karjääriplaneerimise protsessis.

- analüüsib iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta;
- analüüsib iseseisvalt informatsiooni praktika- ja töökohtade kohta;
- koostab iseseisvalt elektroonilisi kandideerimisdokumente - CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus -, lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast;
- valmistab iseseisvalt ette ja osaleb näidistööintervjuul;
- koostab iseseisvalt endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani.

Allikas: http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsehariduse-rok/votmepadevused/yldoskuste-moodul

