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2.3. Ainevaldkond sotsiaalained 
 

Kursuse nimetus: Maailma usundid 

Kursuse eesmärk:  

Tutvustada maailma peamiste usundite kõige olulisemaid tahke: nende juuri, uskumusi ja 

tavasid. Vaadeldakse peamiste usundite ajalugu, tähtsamaid uskumusi, pühakirju, pühapaiku, 

eluviisi, usupühasid ja usundite väljendumist ning arengut kultuuris, inimese ja ühiskonna 

elus tänapäeval. 

Usunditest antakse objektiivne ülevaade. Kursus valmistab õpilasi ette eluks pluralistlikus 

ühiskonnas ning maailmas, kus tuleb kokku puutuda erinevate religioonide ja maailmavaadete 

esindajatega. 

Maailma usundite ning erinevate maailmavaadete tundmaõppimine lähtub tasakaalustatud 

teaduslikust käsitlusest. Maailma usundite kursus aitab mõista maailma kultuuripärandit. 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega. 

Rõhk pannakse selliste oskuste ja hoiakute kujundamisele, millel põhineb üksteisemõistmine, 

eetiline elamisoskus, lugupidamine ja avatus ning valmisolek dialoogiks ja koostööks. Kursus 

toetab õpilaste maailmavaate kujunemist, õpetab kriitiliselt mõtlema. Õpetamisel arvestatakse 

õpilaste koduseid tõekspidamisi. 

Kursuse sisu (põhiteemad): 

1. Sissejuhatus maailma usundeisse. 

Mis on usund? Sünkretism. 

Järgijaskonna jaotus. 

Usundi tunnused ja funktsioon. Religioossus. 

Usundite põhiliigitused. Levik. 

2. Hõimuusundid. 

3. Aabrahamlikud usundid. Pühad paigad. 

Judaism.   

Kristlus. 

Islam.   

4. India usundid. Pühad paigad. 

Hinduism. 

Budism. 

Džainism. 

Sikhism. 

5. Aasia usundid. Pühad paigad. 

Jaapani šintoism. 

Taoism. 

Konfutsianism. 

 

Kursuse nimetus: Viljandi kultuurilugu 

Kursuse eesmärk: 

Tutvustada kodulinna ajalugu läbi kuulsamate sündmuste, inimeste ja objektide. Luua soodne 

alus kodu-uurimistööle. Leida lisamaterjali senisele Viljandi ajaloo käsitlusele mälestuste 

kogumise abil. Valmistada Viljandi teemalisi teoseid (nt. alates lauamängust kuni 

muusikapalani). 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega ning täiendavad neid kodukoha keskse näidismaterjaliga. 
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Kursuse sisu (põhiteemad): 

Ajastud: linna loomisaeg, Aleksander I aegne koolikorraldus, rahvuslik ärkamisaeg, 

iseseisvusperiood, nõukogude periood, taasiseseisvusaeg.  

Arhitektuur: keskaegne arhitektuur, telliskivihooned eelmisel saj. vahetusel, villad, eramud, 

ühiskondlikud hooned, kaasaegne  arhitektuur, arhitektuuridetaile. 

Muusika: muusikaõpetus koolides, kooride teke, laulupeod, heliloojad, muusikapedagoogid, 

orkestrid, ansamblid, dirigendid, interpreedid, lauljad. 

Teater: loomine, kuulsamad näitlejad, näitejuhid, lavastajad, lavastused jt. teatriga seotud 

persoonid, asukohad ehk hooned.  

Kunst: esimesed näitused, kunsti teadvustumine, tegijad, Viljandiga seotud kunstnikud, 

näitusepaigad läbi aegade, ühendused, klubid, üritused. 

Sport: sportliku liikumise teke, võistlused, kuulsamad nimed, rekordid, treenerid, 

traditsioonid.  

Kursuse vältel toimub koostöö Viljandi Muuseumiga, „Ugalaga“ ja Kondase keskusega.  

 

Kursuse nimetus: Viljandi kunstilugu  

Kursuse eesmärk:  

1. Viljandi kultuuri ja kunsti tutvustus. 

2. Kodulinna kunstiloo parem tundmine, mis aitab väärtustada kunstivaldkonna õpilastele 

nende kodukoha rikkalikku kunsti ja kultuurielu ning läbi selle enda kuuluvust sedavõrd 

huvitavasse keskkonda. 

3.Kunstipärandi analüüsimine, seostamine kaasaegse kunstieluga ja tegevustega. 

Õpitulemused: 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste õpitulemuste 

saavutamist. 

Õpilane  

1. Tutvub Viljandi ajaloo ja kultuuriga, rõhuasetusega kunstialastel tegevustel 

2. Uurib grupitööna kitsamat teemat ja tutvustab seda teistele 

3. Seostab erinevate ajastute kunstiilminguid ühiskonnas toimuvaga 

4. Valdab erialast sõnavara ja on tutvunud loovisikute, kunstiobjektide ning sündmustega 

5. Teostab õpitu ja kogetu põhjal kas loovtöö või ettekande 

6. Väärtustab kodukoha olemust ja ajalugu 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Viljandi tekkelugu 

2. Viljandi arhitektuur 

3. Viljandi muusikalugu 

4. Viljandi teatrilugu 

5. Viljandi kunstielu, näituste ajalugu, kunstnikud, rühmitused, silmapaistvamad kunstnikud, 

üritused ja looming, 

6. Viljandi hariduse areng, kirikud, ajakirjandus, raamatukogud jms valdkonnad 

7. Loovtöö või esitluse koostamine/ valmistamine. 

 

Kursuse nimetus: Eesti rahvakultuur  

Kursuse eesmärk:  

Anda ülevaade Eesti traditsioonilise ja industriaalse ajastu rahvakultuuri ajaloost 

Õpitulemused: 

Õpilane tunneb Eesti rahvakultuurile  iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, teab Eesti 

rahvakultuuri seoseid naaberrahvaste kultuuriga,  teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises 

ning oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana; suudab rekonstrueerida 

minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu läbi. 
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Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Rahvakultuuri mõjutanud tegurid  

2. Talumajandus  

3. Käsitöö  

4. Kauplemine ja vahetus  

5. Pere  

6. Söögid ja joogid 

7. Inimelu kesksed sündmused  

8. Ehitised ja taluõued  

9. Ühisotstarbelised ehitised  

10. Eluruumide sisustamine  

11. Riietumine ja rahvarõivad 

 

Kursuse nimetus: Põhjamaade ajalugu 

Kursuse eesmärk:  

Anda ülevaade Põhjamaade ajaloost ning tuua välja ka seosed ning mõjutused Eestile. 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega. 

Õpilane oskab välja tuua viie Põhjala riigi (Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island)  tähtsamad 

jooned, oskab eristada riike üksteisest, samas oskab tuua välja ka sarnasused. Õpilane oskab 

analüüsida riikide kujunemist läbi ajaloo. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Muinasaeg: esimesed asukad Põhjala maades, kiviajast metalliajastuni, kokkupuuted 

Eestiga (10 000 eKr-800 pKr). 

2. Keskaeg: viikingiaeg, riikluse teke ja ristiusu vastuvõtmine, segaduste ajastu 

Skandinaavias, Põhjamaade uniooni ajastu (9-15. saj). 

3. Varauusaeg:  Vasade dünastia, Kolmekümneaastane sõda, reformatsiooni algus (16.-17. 

saj). 

4. Uusaeg: sõdade algus, Põhjasõda, Rootsi suurvõimu aeg, absolutismiajastu, Napoleoni 

sõdade mõjutused, Islandi keerulised ajad, erakondade ja parlamendi kujunemine Põhjala 

riikides (17.-19. saj). 

5. Lähiajalugu: heaoluühiskonna algus, maailmasõdade periood ja mõjutused, rahvusvaheline 

suhtlus Põhjala riikides (20. -21. saj). 

 

Kursuse nimetus: Isikute lood Eesti ajaloos 

Kursuse eesmärk:  

Anda ülevaade isikute rollist ajaloos eestimaalaste ja Eesti ajaloo näitel. 

Õpitulemused: 

Õpilane oskab seostada aega ja isikut, mõistab kuidas isik mõjutab ajaloo kulgu ja kuidas koht 

ja aeg mõjutavad isikut; asetab inimene ja tema tegevuse konkreetsesse ajastusse ja mõistab 

nende omavahelist seost.  

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Eesti vanemad  

2. Usutegelased  

3. Kroonikud  

4. Haritlased  

5. Talurahvajuhid  

6. Baltisakslased sõjaväelastena   

7. Baltisakslased teadlastena  
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8. Maadeavastajad 

10. Ärkamisaja koolmeistrid 

11. Ärkamisaja koolmeistrid Viljandimaalt 

12. Iseseisvumisaegsed poliitikud  

13. Vabadussõjas osalenud mehed (valikuliselt) 

14. Vabadussõjas osalenud naised 

15. Poliitikud Viljandimaalt 

17. Eesti kommunistid  

18. Töösturid  

19. Sportlased 

20. Taasiseseisvumisaegsed poliitikud  

 

Kursuse nimetus: Maailma kultuurilugu 

Kursuse eesmärk:  

Tutvustada maailma erinevaid kultuurikäsitlusi ja rahvaid. 

Vaadeldakse maailma rahvaste päritolu, keeli, religioone, pühapaiku, eluviise, tavasid. 

Tähelepanu pööratakse  kultuurilistele, religioossetele ja rahvusvahelistele sümbolitele.   

Kursus valmistab õpilasi ette eluks pluralistlikus ühiskonnas ning maailmas, kus tuleb kokku 

puutuda erinevate rahvaste ja mõtteviisidega. Rõhku pannakse selliste oskuste ja hoiakute 

kujundamisele, millel põhineb sallivus, üksteisemõistmine, lugupidamine ja avatus. Kursus 

toetab õpilaste maailmavaate kujunemist, õpetab kriitiliselt mõtlema ja mõistma maailma kui 

tervikut. 

Maailma kultuuriloo kursus aitab mõista maailma kultuuripärandit. 

Õpitulemused: 

Õpilane teab erinevaid kultuurikäsitlusi ja kalendreid.  Õpilane orienteerub maailma 

rahvastiku ja keelte kaardil. Õpilasel on algteadmised rassiteooriast ja oskab rahvaid 

maailmajagudega ning rassidega seostada. Õpilane teab maailma rahvaste kultuurilist ja 

religioosset tausta, tunneb sümboolikat. Õpilane teab maailma pühasid paiku.   

Kursuse sisu (põhiteemad): 

1. Kultuuri mõiste käsitlused. 

2. Aeg ja ajastud. 

    Erinevad kalendrid. Arheoloogia ja astronoomia. 

3. Maailma rahvastik, keeled ja rassigeograafia. 

4. Rahvaste kultuurilis-religioosne taust. 

    Mütoloogiad. 

5. Sümbolsüsteemid. 

    Kiri. Religioossed sümbolid. Rahvusvahelised märgid ja žestid. 

6. Rahvad, eluviisid ja tavad. 

    Euroopa. Aafrika. Aasia. Austraalia ja Okeaania. Ameerika mandrid. 

7. Pühad paigad ja nende tähtsus.   

 

Kursuse nimetus: Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia ajalugu 

Kursuse eesmärk:  

Tutvustada diplomaatia mõistet ja anda ülevaade selle olemusest tänapäeval ning tutvustada 

läbi rahvusvaheliste konverentside mõjukaid riike ning nende olulisi otsuseid läbi ajaloo. 

Õpitulemused: 

Õpilane saab aru diplomaatia mõistest ja olemusest ning teab olulisi rahvusvahelisi 

konverentse ja nende tähtsust ajaloos. Oskab võrrelda konverentside otsuseid omavahel ning 

tuua välja sarnasusi ning erinevusi. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  
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1. Diplomaatia mõistest ajaloos ja tänapäeval 

2. Mõjukad riigid – rahvusvaheliste suhete peategelased 

3. Rahvusvahelised konverentsid: 

Vestfaali rahukõnelused (1648) – peale 30-aastast sõda 

Viini kongress (1814-1815) – pärast Napoleoni sõdu 

Berliini konverents (1884-1885) – Aafrika jagamise teema 

Pariisi rahukonverents (1919-1920) – pärast I maailmasõda 

Genova konverents (1922) – rahu säilitamine peale I MS 

Locarno konverents (1925) – Reini pakt 

Müncheni konverents (1938) – Sudeedi-sakslaste küsimus, järeleandmised Hitlerile 

Teherani konverents (1943) 

Jalta konverents (1945) 

Potsdami konverents (1945) 

Pariisi konverents (1945-1946) 

Euroopa julgeoleku- ja koostöönõupidamine (1973-1975) 

Külma sõja lõpp (USA ja NSVL tippkohtumised) 

 

Kursuse nimetus: Maiskonnalugu (B2 taseme võõrkeeles) 

Kursuse eesmärk: 

B2 tasemel õpitava keelsete riikide kultuuriruumi tundmine, uute teadmiste ja oskuste 

rakendamine rollimängude, referaatide koostamise, esitluste jt tegevuste kaudu. Arendada 

õpilaste teadmisi ja arusaamu võõrkeelt kõnelevate riikide kujunemisest ning ajaloost, aidata 

õpilastel paremini mõista nende riikide kultuurilugu. 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega. 

Kursuse läbides orienteerub õpilane võõrkeelses kultuuriruumis ja omandab uut  sõnavara, 

eelkõige igapäevast kaasaegset kõnekeelt. 

Kursuse sisu (põhiteemad): 

I 

Õpitavat võõrkeelt kõnelevate riikide poliitika, geograafiline asend, kultuur. 

II 

Õpitavat võõrkeelt kõnelevate riikide majanduse areng, igapäevane olme ja meedia. 

 

Kursuse nimetus: Ameerika kultuur (B2 tasemel inglise keeles) 

Kursuse eesmärk:  

Arendada õpilaste teadmisi ja arusaama Ameerika Ühendriikide kujunemisest ning ajaloost, 

aidata õpilastel paremini mõista miks ameeriklased on ameeriklased. 

Õpitulemused:  

Olulisemate kultuuriobjektide ning daatumite teadmine-tundmine; Ameerika Ühendriikide 

loomise juures olnud olulisemate suurkujude tundmine, kultuurilised üldteadmised (rahvaste 

liikumine, õigused).  

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Sissejuhatus teemasse; Ameerika avastamine ja nn. Native Americans; orjakaubandus ja 

mustad (Martin Luther King); Ameerika Ühendriikide loomine, iseseivus deklaratsioon (lipp, 

Fort McHenry); kodusõda (Mason-Dixon line jne); õpilaste presentatsioonid osariikide kohta  

Hindamine: kombineeritult suuline (esitlused) ja kirjalik (arvestustöö kursuse lõpus; grading 

on a curve). 

 

Kursuse nimetus: Euroopa valitsejate ajalugu 
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Kursuse eesmärk:  

Anda ülevaade valitud Euroopa riikide tähtsamatest valitsejatest, kes on mõjutanud Euroopa 

kultuuriruumi. 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega.  

Õpilane saab põhjaliku ülevaate tuntud Euroopa (Prantsusmaa, Inglismaa, Saksamaa, Rootsi) 

valitsejatest läbi ajaloo, mis lihtsustavad oluliselt õpilaste arusaama isikute tähtsusest. Õpilane 

peab oskama seostada erinevaid valitsejaid asukohamaaga ning oskama välja tuua ka seoseid 

Eesti ajalooga. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Prantsusmaa: Chlodovech, Karl Martell, Pippin Lühike, Karl Suur, Louis XIII ja Louis 

XIV, Napoleon. 

2. Inglismaa (Suurbritannia): William I Vallutaja, Henry VII Tudor, Henry VIII, Mary I 

Tudor, Elisabeth I, Charles I Stuart, William III, Victoria I. 

3. Saksamaa (Saksa-Rooma ajastu; Preisimaa, Austria): Karl Suur, Karl V, Friedrich II, 

Joseph II, Wilhelm I, Wilhelm II. 

4. Rootsi: Gustav Vasa, Gustav II Adolf, Karl XII, Karl XIV Johan (Bernadotte dünastia). 

 

Kursuse nimetus: Võrdlev keele ja kultuurilugu 

Kursuse eesmärk:  

Tutvustada elavaid, ohustatuid, hääbunuid maailmakeeli. Tähelepanu pööratakse keelte 

geograafilisele ja kõnelejaskonna kultuurilisele taustale. Tuuakse illustreerivaid näiteid 

erinevatest keeltest.    

Õpitulemused: 

Õpilane teab erinevaid keelkondi ja maailmakeeli. 

Õpilane orienteerub maailma keelte kaardil. 

Õpilasel on algteadmised rassiteooriast ja oskab rahvaid maailmajagudega ning rassidega 

seostada. 

Õpilane teab maailma rahvaste kultuurilist ja religioosset tausta.   

Kursuse sisu (põhiteemad): 

1. Maailma keelkonnad ja geograafiline kaart. 

2. Maailmakeeled. 

    Ajalugu. Kõnelejaskond. Kultuur. Laensõnad. 

3. Euroopa keeled. 

    Ajalugu. Kõnelejaskond. Kultuur. Laensõnad. 

4. Aafrika keeled. 

    Ajalugu. Kõnelejaskond. Kultuur. Laensõnad. 

5. Aasia keeled. 

    Ajalugu. Kõnelejaskond. Kultuur. Laensõnad. 

6. Austraalia ja Okeaania keeled. 

    Ajalugu. Kõnelejaskond. Kultuur. Laensõnad. 

7. Ameerika keeled. 

    Ajalugu. Kõnelejaskond. Kultuur. Laensõnad.     

8. Ohustatud keeled.   

    Ajalugu. Kõnelejaskond. Kultuur. 

9. Hääbunud keeled. 

    Ladina keele tähtsus ajaloos. Kõnelejaskond ja geograafia. Kultuur.   

10. Tehiskeeled. 
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Kursuse nimetus: Viljandimaa ajalugu 

Kursuse eesmärk:   

Anda ülevaade Viljandi linna ja maakonna ajaloost muinasajast kuni tänapäevani 

Õpitulemused: 

Õpilane teab Viljandi linna ja maakonna ajaloolist arengut Eesti ajaloo taustal; analüüsib  

Viljandimaa poliitilisi ja  kultuurilisi arengusuundi ning võrdleb neid  teiste Eesti 

piirkondadega, oskab näha ja  mõistab Viljandimaa omapära. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Viljandimaa muinasajal 

2. Viljandimaa 1223-1560 

3. Viljandimaa 1560-1620 

4. Viljandimaa 1620-1710 

5. Viljandimaa 1710- 19. sajandi alguseni 

6. Viljandimaa 19. Sajandil 

7. Viljandimaa 20. sajandi algusest kuni 1944. Aastani 

8. Viljandimaa nõukogude okupatsiooni ajal 

9. Viljandimaa taasiseseisvumise järel 

 

Kursuse nimetus: Viljandimaa majandus ja ettevõtlus 

Kursuse eesmärk:   

Anda õpilastele ülevaade Viljandimaa majandusest ja ettevõtlusest, et õpilased teaksid, 

milline olukord valitseb meie tööjõuturul ning oskaksid sellega oma edasise karjääri 

planeerimisel arvestada. Kursuse eesmärk on ka õpetada leidma kasulikku infot internetist ja 

enda pakkumist tööjõuturul, tutvustada õpilastele äriplaani koostamise põhimõtteid ja aidata 

koostada ka lihtsustatud äriplaani.  

Õpitulemused: 

Õpilane 

1. oskab kasutada kõige üldisemaid majandusmõisteid, 

2. teab Viljandimaa majanduse struktuuri ja peamisi ettevõtteid, 

3. oskab arutleda teemal, mida Viljandimaa peaks ettevõtluses tegema ja kuidas edasi 

arenema,  

4. oskab analüüsida ettevõtte majandustegevust (konkreetse ettevõtte näitel), 

5. teab, millega tegeleb tööhõivebüroo,  

6. oskab koostada lihtsustatud äriplaani. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Õpetada kasutama kõige üldisemaid majandustermineid, 

2. Anda ülevaade Viljandimaa majanduse arengueeldustest, 

3. Anda ülevaade Viljandimaa majanduse praegusest struktuurist,  

4. Arutleda - Millega Viljandimaa võiks/ saaks minna Eesti/ maailma turule,  

5. Tutvuda ühe majandusettevõttega, 

6. Tutvuda tööhõivebüroo tegevusega, 

7. Maakondlikku eripära arvestava äriplaani koostamine. 

 

Kursuse nimetus: Karjääriõpetus 

Kursuse eesmärk:  

Kujundada karjääri planeerimiseks vajalikud oskused ja teadmised ning valmisolek 

elukestvaks õppeks. 

Õpitulemused: 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste õpitulemuste 

saavutamist. 
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Õpilane  

1. väärtustab õppimist elukestva protsessina;  

2. arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise  

oskusi;  

3. arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt  

tegutseda;  

4. võtab teadlikult vastutuse oma karjäärivalikute ja -otsuste eest;  

5. teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu  

kujunemist ning konkreetsete karjääriotsuste langetamist;  

6. on teadlik erinevatest töövaldkondadest, ametitest/elukutsetest, töösuhteid reguleerivatest  

õigusaktidest, haridus- ja koolitusvõimalustest, tööturu üldistest suundumustest ning 

kohalikust majanduskeskkonnast;  

7. kasutab asjakohast informatsiooni karjääri planeerimisel;  

8. analüüsib oma õpitulemusi ja senist töökogemust ning kavandab oma karjääri. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel.  

Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom, väärtused, vajadused, 

motivatsioon, hoiak, emotsioonid, võimed, intelligentsus, huvid, oskused (üldoskused, 

erioskused). Minapilt ja enesehinnang, identiteet, refleksioon. 

2. Õppimisvõimaluste, töömaailma ja tööturu suundumuste tundmine ning selle tähtsus 

karjääriplaneerimisel.  

Muutuv tööturg: tööturu olukord, trendid, arengusuunad, prognoosid, tööandjate ootused, 

ettevõtluse vormid, töösuhteid reguleerivad õigusaktid. 

Muutuv tööjõuturg: tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, konkurents, elukestev õpe, 

töömotivatsioon. Majandustegevusalad, amet ja ametite rühmad, kutse ja kutseoskused, 

kutsestandardid, kutseeelistused.  

Haridustee: erialad, haridussüsteem, formaalne ja mitteformaalne haridus, hariduse ja tööturu 

vahelised seosed. 

3. Planeerimine ja otsustamine.  

Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, 

otsustamisraskused, karjääriinfo allikad, infootsimine, alternatiivid, sundvalikud, muutustega 

toimetulek, karjääriteenused. 

Isikliku karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, edu, elurollid, elulaad, karjäär, 

õpimotivatsioon, omavastutus, kandideerimisdokumendid, karjääriplaneerimine, 

karjääriplaani koostamine. 
 


