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Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse teenused

Karjääri-
teenused

Õppenõustamis-
teenused

Nõustamis-
komisjon

• Karjääri-
nõustamine

• Karjääriinfo 
vahendamine

• Eripedagoogiline 
nõustamine

• Logopeediline
nõustamine

• Sotsiaal-
pedagoogiline 
nõustamine

• Psühholoogiline 
nõustamine

• Tallinna ja Harjumaa 
nõustamiskomisjon



Karjääriteenused

• Karjääriteenused aitavad kaasa sellele, 
et noore valikud on tehtud teadlikult ning 
tuginevad asjakohasele infole.

• Karjääriteenused: karjääriõpe, karjääriinfo     
vahendamine ja karjäärinõustamine



Karjääriteenuste sihtgrupid

Noored vanuses 7-26 a

• I-III kooliastme, gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste 
õpilased;

• varakult haridussüsteemist lahkunud 18-24-aastased 
põhihariduse või madalama haridustasemega 
mitteõppivad noored

Suunajad ja mõjutajad
• lapsevanemad, haridusasutuste pedagoogid ja 

tugispetsialistid ning haridustugiteenuste osutamise 
ja/või arendamisega seotud isikud (sh KOV/LOV 
ametnikud)



Toetame koole RÕKi rakendamisel

• Õpilaste individuaalne ja grupinõustamine

• Kooli nõustamine karjääriteenuste korraldamisel 
haridusasutuses

• Õpetajate ja karjäärikoordinaatori metoodiline 
nõustamine karjääriõppe läbiviimisel

• Lapsevanemate nõustamine



Kus ja kuidas karjääriteenuseid osutatakse?

• Rajaleidja keskuses või haridusasutuses

• Eesti, vene ja inglise keeles

• Individuaalselt või gruppidele

• Vahetul kohtumisel või erinevate kanalite 
vahendusel (FB, e-post, Skype, telefon jne)

• Teenused on tasuta



Mõned näited

• Kogu kooli hõlmav karjääripäev

• Klassiõhtu karjäärimängudega

• Õpioskuste õpituba I ja II kooliastmes

• Lastevanemate koosolekul

• Koolivaheaja linnalaagris karjääri töötoad

• Filmiõhtu noortele

• Individuaalne nõustamine koolis kohapeal

• Karjääriteenuste ABC koolitus

• Joonistusvõistlus



Mis on õppenõustamine?

• Õppenõustamine on laste, lapsevanemate ja 
lastega töötavate inimeste nõustamine: 

– lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel

– õppimise või käitumisega seotud probleemide 
ennetamisel ning lahendamisel

• Toetab õpilaste toimetulekut ja ennetab koolist 
väljalangevust

• Meeskonnas on psühholoogid, eripedagoogid, 
logopeedid ja sotsiaalpedagoogid



Hariduslike erivajadustega (HEV) laps on

• õpi- või käitumisraskustega; 

• eriliselt andekas;

• terviserikke või puudega; 

• peab pikka aega õppetööst eemal olema;

• pärit mitmekultuurilisest kodust

Haridusliku erivajadusega laps vajab muudatusi või 
kohandusi:

• õppe sisus; 

• õppeprotsessis;

• õpikeskkonnas



Õppenõustamisteenused toetavad lapse 

tugivõrgustikku

• Haridustöötajate nõustamine: individuaalse 
õppekava koostamine, õppemeetodite ja –
keskkonna valik jne;

• Lapsevanemate ja KOV spetsialistide
nõustamine: ümarlaudade korraldamine jne;

• Lapse vaatlemine loomulikus kasvu ja/või 
õpikeskkonnas (lasteasutuses või koolis);

• Lapse uuringud



Kuidas õppenõustamisteenuseid osutatakse?

• Pöörduda saab lapsevanem, õpetaja, tugispetsialist 
jt

• Rajaleidja keskuses või haridusasutuses

• Eesti ja vene keeles

• Individuaal- või grupinõustamine

• Ümarlauad (vanem, kool, lasteaed, KOV/LOV jt)

• Teenused on tasuta



I tasandi õppenõustamisteenuse tellimine 

• Haridusasutusel võimalik tellida psühholoogi, 
logopeedi ja eripedagoogi teenust

• Teenust osutatakse kokku lepitud kohas ja 
ajal

• Leping kooli ja SA Innove vahel sõlmitakse   
õppeaasta põhiselt 

• Teenuse hind 27,90 eurot/tund 

• nn väikevaldade haridusasutustele 
kompenseeritakse 40% teenuse hinnast

• Taotluse esitamise tähtaeg 30.06.2015



Nõustamiskomisjon annab soovitusi

• sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste 
kohaldamiseks;

• koolikohustuse täitmise alguse 
edasilükkamiseks;

• alla seitsmeaastase lapse kooli 
vastuvõtmiseks.



Toetame õppijaid ja õppimist!

Põhja-Eesti Rajaleidja keskus

Maakri 23a, Tallinn
5886 0701

pohjaeesti@rajaleidja.ee

mailto:pohjaeesti@rajaleidja.ee

