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Igal aastal osaleb
töövarjupäeval üle
3000 õpilase ja sama
palju ettevõtjaid,
spetsialiste. Juba
aastast 1998!

Töövarjupäev (TVP) on päev gümnaasiumi ja
põhikooli lõpuklasside õpilastele. TVP annab
noorele võimaluse heita pilk poole tööpäeva
vältel täiskasvanud eduka inimese “päristöö”
olemusse. Õpilased näevad, kuidas koolis
õpitavad teadmised tööle asudes rakendust
leiavad.
Õpilane jälgib varjuna täiskasvanu tööpäeva,
tööprotsessi sekkumata, iga töötajat saadab
üks “vari”. Noore kaasamine oma
tegevustesse garanteerib rutiinivaba ja
mõlemale huvitava tööpäeva! Hiljem teevad
noored oma päevast „varjuna“ kokkuvõtte
ning analüüsivad nähtut - kogetut.

TVP õnnestumiseks:
●
●
●

●
●
●

Arutage kooli juhtkonnaga läbi võimalused õpilaste osavõtuks TVP-st.
Selgitage välja noortele huvi pakkuvad ametikohad.
Ärgitage noori endid ettevõtjatega läbirääkimisi pidama ja kokkuleppeid
saavutama. Tutvustage õpilastele materjale “TVP ettevõtjale” ja „TVP tööleht”
ning õpetage neid kasutama!
Võimalusel pange “TVP plakat” stendile.
Looge kontaktid ettevõtetega, kes 21. novembril õpilased “varitöökohale”
võtavad.
Selgitage ettevõtete juhtidele TVP tähtsust ning selle olemust. Selleks saate
kasutada infolehte “TVP ettevõtjale”.

TVP õnnestumiseks:
●

●
●

●

Selgitage ettevõtjale, et TVP-l saadab „vari” neid kõikjal. Kui on ette teada
konfidentsiaalseid kohtumisi, loobugu seekord TVP-l osalemisest või pakkugu
välja sobivam päev.
Olge valmis kompromissideks TVP alguse aja ja kestuse suhtes (kuid mitte alla 4
tunni).
Valmistage õpilased ette jälgima tööd ettevõttes 4 - 5 tundi, kuid vajadusel ka
pikemalt.
Paljundage õpilastele kahepoolsed “TVP töölehed”. (Võite kasutada ka oma
koostatud töölehti.)

Nagu eelnevatelgi aastatel saadame infot ettevõtetele ja
organisatsioonidele ning kutsume üles neid TVP-l osalema. Palume
neid ühendust võtta lähedal asuvate koolidega või siis meiega.

Sel aastal teeme koostööd Tagasi kooli algatusega, mille veebilehe
https://registreeru.tagasikooli.ee/ kaudu on ettevõtjatel võimalus
töövarjukohti välja pakkuda ja õpilastel huvipakkuvaid ameteid
leida. Soovitame seda lehte uurida ning võimalust kasutada!

Väga tähtis osa töövarjupäevast on kokkuvõtetel!
Soovitused:
●

●
●
●
●

Arutlege tunnis koos õpilastega nähtut ja kogetut, korraldage
õpilaskonverents või muu tegevus, kus õpilased esinevad kokkuvõtetega
oma koolikaaslaste ees.
Laske noortel sõnastada, milliseid erinevaid karjäärivõimalusi nad nägid,
mis neid üllatas, milliseid oskusi ja teadmisi on edu saavutamiseks vaja.
Seostage töövarju kogemus erinevates ainetes õpitavaga.
Kui TVP-l osalenuid on palju, võib kokkuvõtete tegemiseks jaotada
õpilased valdkondade kaupa rühmadesse.
Kutsuge „varjude” ettekandeid kuulama ka need õpilased, kes seekord
TVP-l ei osalenud.

Nagu ka varasematel aastatel, palume Teie abi TVP statistika
koostamiseks. Ootame seda e-posti aadressil junior@ja.ee
Palume teatada hiljemalt 20.11.19 järgmised andmed:
1. planeeritav TVP-l osalevate õpilaste arv
2. mõned näited ettevõtetest ja ametitest - isikutest, kelle “varjuks”
õpilased lähevad. Hiljemalt 3.12.19 palume saata e-posti aadressil
junior@ja.ee tabel (soovitavalt excelis)
järgmiste andmetega:
Nr

Õpilase nimi

Klass

Asutus

Töötaja amet

Töötaja nimi

Kontakt

Aitäh osalemise ja
info eest!
Töövarjupäevaks välja töötatud materjalid
leiate JA Eesti kodulehelt

http://ja.ee/programmid/kesk-jakutsekool.html
Edu töövarjupäeva korraldamisel!

JA Eesti eesmärk on ergutada noortes inimestes
huvi ettevõtluse ja majanduse vastu, aidata tajuda
seost hariduse, elukutsevaliku ja tulevaste
karjäärivõimaluste vahel. Kokkupuude tööturu ja
ärimaailmaga on oluline selleks, et innustada
noori seadma endale sihti ja leidma motivatsiooni
meelepärase töö valikul ja enda rolli
määratlemisel ühiskonnas.

Lisainfo:

junior@ja.ee

tel 6210998

www.ja.ee

