
Kutsekoolis             Tööleht 9.3 
 

1. Vaata videot „Pille karjäärinõustaja juures“ 

2. Soorita e-harjutused 9.3.1, 9.3.2 ja 9.3.3. 

3. Loe. 

 

Pille vaatab internetist kutsekooli kodulehte. Ta tutvub lahtiste uste päeva ajakavaga. Üritused algavad kell 9 

hommikul. Pille astub koolimaja uksest sisse. Talle tuleb vastu kooli töötaja.  

 

Kutsenõustaja: Tere, mina olen karjäärinõustaja Teet Kask. Näen, et seisate olulise valiku ees. Kuidas saan   

teid aidata?  

Pille: Tere, mina olen Pille. Mõtlen, mida õppima tulla. Mulle meeldib õmblemine. 

KN: Siis äkki rätsepaamet?  

Pille: See töö meeldib mulle. Aga ma olen vaegkuulja. Kas see ei sega rätsepatööd? Võib-olla ma ei kuule,  

mida tegema peab.  

KN: Vaegkuuljad teevad väga erinevaid töid. Mida teile veel meeldib teha? 

Pille: Mulle meeldib söögitegemine.  

KN: Väga hea. Siis äkki koka- või kondiitriamet?  

Pille: Ma pole väga kindel. Need ametid mõjuvad figuurile halvasti.  

KN: Nojah. Võib-olla siseviimistleja elukutse? Kas te olete kodus remonti teinud?  

Pille: Olen. Kodu kujundamine meeldis mulle tõesti väga! Mulle meeldivad vist paljud erinevad ametid. 

KN: See on tegelikult väga hea. Lähme kabinetti. Teeme kutsevalikuteste ja vaatame, milline töö teile kõige 

paremini sobib.  

 

4. Vasta küsimustele. 
 

Kust leiab Pille infot kutsekooli kohta?  Pille leiab infot ………………………………… 

Kes tuleb Pillele kutsekoolis vastu?   Pillele tuleb kutsekoolis vastu ……..……….….. 

Mida meeldib Pillele teha?    Pillele meeldib ……………………….….….….. 

Kuhu kutsub kutsenõustaja Pille?   Karjäärinõustaja kutsub …………………..……. 

 

5. Täida tabel.  Kas väide on vale või õige? 

 Õige  Vale  

Pille arvab, et kuulmispuue segab rätsepatöös.   

Pille on kindel, et kondiitriamet sobib talle.    

Pille arvab, et siseviimistleja amet mõjub figuurile.   

Pillele meeldib õmblemine, küpsetamine ja reisimine.    

 

6. Paaristöö. Vestle kaaslasega. Mis elukutset soovitad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

koduleht − вебсаит  

ajakava − программа 

üritused − мероприятия 

kutse-/karjäärinõustaja − советчик карьера 

rätsepaamet – профессия портного 

söögitegemine − приготовление пищи 

kondiitriamet – профессия кондитера 

karjäärinõustamiskeskus − профконсультация 

siseviimistlus − внутренняя отделка 

kujundamine − оформление   

Mulle meeldib joonistada.  

Mulle meeldib suhelda. 

Mulle meeldib lastega tegeleda. 

Mulle meeldib autot parandada. 

Sulle  sobib ... 

kunstniku, õpetaja, kasvataja, autotehniku, 

…………………............................. amet. 


