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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, ja iga töötajat
saadab üks “vari”. Noore kaasamine
garanteerib oma tegevustesse rutiinivaba ja
mõlemale huvitava tööpäeva!

Teie rolliks on:
●

●

●

●

näidata õpilastele tööelu telgitaguseid ja
tutvustada ennast kui ettevõtjat või
valdkonna spetsialisti;
aidata noorel mõista oma ettevõtte
tegevusvaldkondi ja tunnetada reaalset
töökeskkonda;
rõhutada hariduse väärtust ja elukestva
õppimise tähtsust tulevasel töö- ja
eluteel;
jagada oma professionaalseid kogemusi
edu saavutamiseks tulevikus.

Töövarjupäev:
●

annab võimaluse juhendada noori ja
aidata noori edukama tuleviku poole;

●

aitab selgitada noortele tööandja
tegelikke ootusi tööjõuvajadusele ja
oskustele;

●

TVP laiendab Teie ettevõtte tuntust ja
populaarsust noorte hulgas.

Kasutage võimalust
saada endale töövari,
kui õpilane oma
sooviga pöördub.
Valmisolekust avada noortele oma
ettevõtte uksed, palume teada anda
kohalikku kooli või kasutada mugavat
ankeeti leheküljel:
https://registreeru.tagasikooli.ee/toovarjut
amine/kutsu/

Soovitusi Töövarjupäevaks
●

Enne töövarju külastuspäeva tasub läbi mõelda igapäevased rutiinsed tegevused ja
tööülesanded, mis hästi Teie ametit iseloomustavad.

●

Leppida kooli või töövarjuks tuleva õpilasega kokku sobiv päev, varjuks olemise aeg
ja tundide arv tööpäevast, saabumise kellaaeg, samuti teavitada töövarjust vajadusel
ka kaastöötajaid.

●

Külastuspäeva alguses on soovitav töövarju informeerida päevakavast,
ohutusreeglitest jm tööle seatud nõuetest. Tutvuge ka õpilase töölehega, milliste
teemade kohta tema loodab vastuseid saada.

●

Võimalusel planeerige ringkäik ettevõttes, et töövari saaks tutvuda kogu
töökeskkonnaga. Õpilast võivad inspireerida ka teised töötajad ja vastutusalad.
Mõelge, kas on võimalik näidata ka tootmishooneid ja abiruume, mis on õpilase jaoks
kindlasti põnevad.

●

Leidke päeva jooksul võimalus lühikeseks vestluseks töövarjuga, et ta saaks vastuseid
tekkinud küsimustele ja täiendada koolist kaasa antud töölehte.

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.
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