Hea õpetaja!
Koostasime Sinu jaoks meelespea oskuste festivali „Noor meister
2018“ külastuse paremaks planeerimiseks, õpilaste kohapeal juhendamiseks ning pärast kokkuvõtete tegemiseks.
„Noorele meistrile“ on 3.–4. mail oodatud:
• kõik noored, kel seisab ees erialavalik;
• kõik õpetajad ja haridustöötajad, kes mängivad rolli õpilaste
erialavaliku suunamisel;
• kõik lapsevanemad, kes tahavad saada ülevaadet Eesti kutsekoolides
pakutavast;
• kõik kutsevõistlustel osalejate sõbrad ja tuttavad, kes tahavad lemmikutele kohapeal kaasa elada.
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Enne üritust:
• Palun tutvu põhjalikult oskuste festivali „Noor meister 2018“ eesmärkide ja kavaga www.noormeister.ee
• Mõtle läbi, millist kasu võiksid Sinu õpilased „Noore meistri“ külastusest saada ja kuidas see haakub Sinu kooli karjääriõppe tegevustega.
• Tutvu „Noore meistri 2018“ mõtestatud külastust toetavate õpilase
töölehtedega ning leia parim viis ja koht nende kasutamiseks. Töölehed leiad veebilehelt www.noormeister.ee menüüteema „Õpetajale“
alt.
• Jaga õpilastele infot ürituse kohta ning tutvusta veebilehte
www.noormeister.ee
• Juhi tähelepanu üritusel pakutavatele erinevatele tegevustele:
31 erialal toimuvad kutsevõistlused, töötoad, karjäärinõustamine,
haridusmess – kooliboksid.
• Palu õpilastel enne üritusele tulekut läbi mõelda oma isiklik eesmärk
ja huvi: Milliseid kutsevõistlusi on soov kindlasti jälgida? Millal ja kus
need toimuvad? Millistele küsimustele tahaks saada vastuseid kutseõppeasutuste esindajatelt? „Noore meistri 2018“ isikliku tegevuskava
koostamisel on õpilasele abiks tööleht "Enne festivali külastust".
• Julgusta üritusel osalema ka neid õpilasi, kelle senistes plaanides ei ole
olnud kutseharidusega tutvumine.
• Julgusta õpilasi kaaluma erinevaid haridustee jätkamise võimalusi ning
külastama ka nende erialade kutsevõistlusi, mille peale nad varem
mõelnud ei ole.
• Otsusta, kas soovitad õpilastel üritust külastada iseseisvalt või korraldad ühiskülastuse tervele klassile.
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Ürituse ajal:
• Ühiskülastuse ajal ei pruugi koos suure grupiga liikumine olla õpilaste
jaoks parim lahendus: noorte huvid ja vajadused on erinevad. Pigem
soovitame leppida õpilastega kokkusaamise kellaaeg ja koht
(vajadusel ka kontrollaeg) ning võimaldada õpilastel tegutseda üksi
või väiksemates gruppides vastavalt eelnevalt kokkupandud isiklikule tegevuskavale.
• Suuna noori pöörduma karjäärispetsialistide poole, kes aitavad
kaardistada isiksuse eeldusi ja hinnata nende sobivust erinevate erialadega.
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• Julgusta õpilasi esitama koolide esindajatele küsimusi. Näiteks:
millised on õppimisvõimalused, õpilaskodu, tugiteenused, huvitegevus, võimalused kooliga kohapeal tutvumiseks, nõuded sisseastujale.
Kooliboksides on vastajateks sageli selle kooli õpilased.
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Pärast üritust:
• „Noore meistri“ tegelik kasutegur õpilaste jaoks selgub edasiste
juhitud arutelude, esitluste, individuaalsete vestluste ja teiste toetavate tegevuste käigus. Kogetut aitab meenutada ja mõtestada spetsiaalsete töölehtede täitmine. „Noore meistri“ külastuse järelmõju ja
mõtestatuse suurendamiseks palu õpilastel täita tööleht „Pärast
festivali külastust“, mille leiad veebilehelt www.noormeister.ee
menüüteema „Õpetajale“ alt.
• Soovita õpilastel mõlemad täidetud töölehed alles hoida ja neid
kasutada oma haridustee kavandamisel, võtta kaasa arenguvestlusele või kohtumisele karjäärinõustajaga.
• Soovitame õpilastega klassijuhataja- ja erinevates ainetundides
arutleda järgmistel teemadel:
- Mida uut said teada: näiteks erialade, ametite, õppimisvõimaluste,
iseenda kohta?
- Mis sind üllatas?
- Mille suhtes oli sul enne „Noore meistri“ külastust teistsugune
teadmine või suhtumine?
- Kas ja kuidas mõjutab „Noorel meistril“ käimine sinu karjääriplaane
või -otsuseid?
- Milliste erialade, ametite või koolide kohta tahad veel infot?
- Mida avastasid endaga seoses?
- Kuidas saadud infot kasutada?
- Mida veel õppisid „Noore meistri“ külastusega?
- Millist informatsiooni vajad lisaks oma karjäärivalikute täpsustamisel ja kust seda saad?
- Kes ja kuidas saavad sulle veel abiks olla karjäärivalikute tegemisel?
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