
 

MTÜ TK & Partnerid 

Õppekava nimetus: Edukamalt tööle! 

Õppekavasuund: Põhiõppekavad 

Õppekavarühm: Isikuareng 

Õpiväljundid: Õppekava täismahus läbinul on järgmised kompetentsused: 

1. Analüüsib, milline töövaldkond teda huvitab ning millist 
töökohta ta otsib. 

2. Analüüsib oma oskusi, tugevaid ja nõrku külgi. 
3. Koostab endale kvaliteetse CV ja motivatsioonikirja. 
4. Teab erinevaid lepingu vorme ning nendega seotud õigusi ja 

kohustusi. 
5. Teab kuidas oskuslikult käituda ja suhelda töövestlusel.  
 

Sihtgrupp: keskhariduseta inimesed, erialase hariduseta inimesed, aegunud 
kvalifikatsiooniga inimesed1, majanduslikult mitteaktiivsed 
inimesed 

Õppe alustamise 
tingimused: 

Sihtgruppi kuulumine 

Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd 

Õpikeskkond: Täiskasvanute õppeks sobivalt kujundatud õpperuumid, kus on 
olemas kohane mööbel (toolid-lauad), tehnilised vahendid (arvuti, 
projektor), paber- vm tahvel ja muud vajalikud abivahendid. 

Õppevahendid: tehnilised vahendid (arvuti, projektor), paber- vm tahvel ja muud 
vajalikud abivahendid 

Õppeprotsessi 
kirjeldus: 

40 akadeemilist tundi auditoorset tööd, koolitusgrupiga 
kokkuleppel toimub õppetöö kas 4- või 8- tunniste õppepäevadena 
vastavalt esimesel kohtumisel kokkulepitud ajakavale.  

Õppe sisu: 

 

 

 

 

Käesolev aeg esitab töölesoovijatele omad nõudmised. Töötuid 
lisandub iga päevaga ning töökohtade arv on piiratud. Sageli jääb 
inimestel puudu oskustest ja teadmistest, mida oleks vaja edukaks 
töölesaamiseks ning kust leida vajalikku informatsiooni. Samuti on 
oluline tunda seadusandlust ja omada praktilisi oskusi. 

Koolituse annab osalejale selgema arusaamise sellest, millised 
võiksid olla tema jaoks sobivad tegevusalad, kuhu kandideerida. 
Samuti omandab ta kursuse lõpuks oskused, mis annavad 
võimaluse edukamaks tööle kandideerimiseks. Antakse ülevaade 
töötamisega seotud seadusandlusest (töölepinguseadus, VÕS). 
Praktiliste tööde käigus koostab iga osaleja endale kvaliteetsed ning 

                                                
1 Aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, kes on kutse-, keskeri- või kõrghariduse omandanud üle 20 aasta tagasi 

ja kes ei tööta õpitud erialal. 



sobivad kandideerimisdokumendid. Õppija saab ülevaate 
erinevatest tööotsingu võimalustest ning õpib tööandjaga kontakti 
võtma (e-post, telefon). Samuti harjutatakse suhtlemist ja käitumist 
töövestlusel, õpitakse ennast paremini tundma eneseanalüüsi abil. 

Käsitletavad teemad 
1. Oma väärtuste, oskuste ja soovide kaardistamine  
2. Eneseanalüüs 
3. Tööotsingu erinevad vormid  
4. Tööotsingu portaalid ning nende kasutamine 
5. Ilmeka ja kvaliteetse CV koostamine 
6. Ülevaade erinevatest lepingu vormidest ning nendega 

seotud õigustest ning kohustustest.  
7. Töökoha kohta info kogumine läbi töökuulutuse ning 

teiste allikate 
8. Motivatsioonikirja koostamise harjutamine 
9. Tööandjaga kontakteerumine e-posti ja telefoni teel 
10. Töövestlus - valmistumine ja praktiline harjutamine  
 

Õppemeetodid: Loeng, grupitöö, paaristöö, arutelu, ajurünnak, loovtegevused, 
praktikum 

Õppematerjalid: Loengumaterjalid, mis antakse koolitajate poolt. 

Nõuded õppe 
lõpetamiseks sh 
hindamismeetodid 
ja -kriteeriumid 

Osalemine vähemalt 75% ulatuses auditoorses õppetöös (sh 
praktilised harjutused, paaris- ja rühmatööd) ning arvestuse 
sooritamine.  

Kujundav hindamine toimub kogu kursuse vältel grupi- ja 
paaristöö, ajurünnaku ning loovtegevuste käigus. Õpiväljundite 
hindamiskriteeriumiks on oskus demonstreerida koolitaja antud 
situatsioone (info- ja tööotsing, kontaktivõtmine tööandjaga, 
töövestlusel osalemine jm) ja analüüsida kaasõppijate 
ülesandelahendusi. Iga osaleja on koostatud CV ja 
motivatsioonikirja.  

Kursuse lõpus toimub kõiki teemasid käsitleva kirjaliku arvestus. 
Arvestuse hindamisel kasutatakse mitteeristavat hindamist: 
arvestus loetakse sooritatuks, kui õigesti on vastatud vähemalt 50% 
testiküsimustest. 

Lõpetamisel 
väljastatavad 
dokumendid: 

Tunnistus on koolituse lõpetamist tõendav dokument, mis 
väljastatakse isikule juhul, kui koolituse lõpus sooritati 
lõpuarvestus ning osaleti vähemalt 75% ulatuses auditoorses 
õppetöös. 

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse 
isikule juhul, kui koolituse käigus ei sooritatud lõpuarvestust.  

Koolitaja 
kvalifikatsioon:  

Koolitajatel on kõrgharidus (soovitavalt MA kraad) psühholoogias, 
õigus- või sotsiaalteadustes, pikaajaline praktilise erialase töö- ja 
koolitamiskogemus.  

 


