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Lapsevanem, kas sa tead …



Abi ja toetus

• Iga lapsevanem on oodatud 
maakondlikus Rajaleidja keskuses 
töötava spetsialisti juurde.

• Samuti külastavad spetsialistid koole.



Rajaleidja keskuse spetsialistid

• Keskuse juhataja (Jõgevamaa 
nõustamiskomisjoni esimees)

• Infospetsialist

• Õppenõustamine:

• Psühholoog

• Logopeed

• Sotsiaalpedagoog

• Eripedagoog

• Karjääriteenused:

• Karjäärinõustaja

• Karjääriinfo spetsialist



Kool

• Koolil on kohustus* teavitada noori ja 
lapsevanemaid edasiõppimisvõimalustest ja 
tööturu üldistest suundumustest ning tagada 
lõpuklassiõpilastele ka teiste karjääriteenuste 
kättesaadavus (nt. korraldada 
karjäärinõustamist).

• Noore tuleviku kavandamisel on lapsevanemal 
võimalik teha koostööd klassijuhatajaga, 
koolipsühholoogiga, osades koolides ka 
karjäärikoordinaatoriga

*põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel



Mis on karjäär???

• Sõna karjäär tekitab inimestes 

erinevaid seoseid:

• Kaevandus

• Ametiredelil ülespoole pürgimine 

• Pühendumine hobidele ja/või perele



• Karjääri võib vaadelda kui teed, mis 
saab alguse juba lapseeas ja mida pole 
võimalik lühikese aja jooksul täielikult 
ette planeerida, vaid millega tegelemine 
on pidev ja pikaajaline protsess.

• Seega tähendab karjäär
rahuldustpakkuvat eneseteostust 
läbi kogu elu – hariduse omandamist, 
sh erialavalikut, astumist tööellu ning 
tasakaalustatud töö- ja isikliku elu rollide 
täitmist.



Eesti kvalifikatsiooniraamistik

Allikas: Kutsekoda



Kvalifikatsioonide paigutumine EKR-i

tasemetel ja ametirühmade seos EKR-i

tasemetega

Allikas: Kutsekoda



Kutsekoolid, kus täna HEV 
noored

• Haapsalu KHK

• Ida-Virumaa KHK

• Järvamaa KHK

• Kopli Ametikool

• Luua 
Metsanduskool

• Räpina Aianduskool

• Tartu KHK

• Viljandi KÕK

• Valgamaa KHK

• Vana-Vigala TTK

• Võrumaa KHK

• Väike-Maarja 
Õppekeskus



Näiteid täna pakutavatest 
erialadest

• Automaaler osakutse maalritööde 
ettevalmistaja…

• Sõidukite pindade hooldaja ja 
rehvitehnik…

• Abikokk…

• Puhastusteenindaja…

• Puhastusteenindaja abiline…

• Puhastus-ja kodumajandus…



http://www.vigalattk.ee/

http://www.vigalattk.ee/


OOTAME!

Jõgevamaa Rajaleidja keskus

Aia 1, 48306 Jõgeva 
telefon: 5886 0703

e-post: jõgevamaa@rajaleidja.ee
www.rajaleidja.ee/jogevamaa

www.facebook.com/groups/JogevamaaRajaleidja
: jogevamaarajaleidja

Oleme avatud
E-R 8:00-17:00

http://www.rajaleidja.ee/jogevamaa
http://www.facebook.com/groups/JogevamaaRajaleidja

