
 

Tööleht “Kuidas leida elus oma huviala?”  
 
Oma huviala on oluline leida sellepärast, et leiaksid elus oma kutsumuse ja saaksid tegeleda 
asjadega, mis sind tõeliselt huvitavad. Selleks tuleb oma huvisid avastada ja pead ise olema 
aktiivne ning looma endale võimalusi end proovile panna. Tänane e-külalistund aitab Sul mõelda, 
mida saad juba praegu teha, et Su tulevikuplaanid ja unistused täituksid. 
 
Kasuta töölehte nii:  

● enne otseülekannet vasta küsimustele  
● otseülekande ajal küsi küsimusi  
● peale otseülekannet aruta teemat oma klassikaaslasega ja lahenda ülesanne  

 
 
ENNE OTSEÜLEKANDE VAATAMIST 
Palun koosta väike analüüs selle kohta kelleks Sa tulevikus saada soovid ja mida arvad, et saad juba 
praegu teha, et tulevikus sinnani jõuda. Nii saad enne otseülekande algust läbi mõelda, millised on 
Sinu praegused oskused enda huvialade avastamiseks ja nendega tegelemiseks. Täienda video ajal 
vastuseid lisavõimalustega.  
 

1. Kelleks Sa tahaksid tulevikus saada?  
 
Ma tahaksin tulevikus saada ….….….…. 
 

2. Mida saan teha juba praegu, et minu tulevikuplaanid täituksid: 
 

Täna saan….  

Homme saan...  

Järgmisel nädalal 
saan…. 

 

Suvel saan…..  

 
 
OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI 
 
Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube otseülekande ajal 
külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse oma küsimus viisil: Kaari 12. klass, Kurtna 
Kool. Kuidas saada presidendiks? 
 
Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal otseülekannet 
vaatavad. Mida varem jõuad küsimused saata, seda suurema tõenäosusega jõuame vastata.  
 
 

 



 

OTSEÜLEKANDE JÄREL TÄITKE KOOS KLASSIKAASLASEGA TABEL 
 
Selleks, et saaksid end huvitavate ametitega tutvust teha juba koolis käies, on erinevad 
organisatsioonid loonud õpilastele võimalused tulla organisatsiooni praktikale või külastusele. Sellised 
külastused aitavad Sul näha organisatsiooni telgitaguseid ja oma tuleviku otsuseid paremini läbi 
mõelda. Nende võimaluste uurimist saad alustada juba praegu, täites all oleva ülesande. Lisaks 
saavad Sinu õpetajad teada, millised teemad Sind huvitavad ja oskavad Sulle tulevikus nende 
teemade avastamisega toeks olla.  
 
Palun leia oma klassist endale partner ja valige koos välja kaks Eesti asutust, kuhu sooviksite 
külla/praktikale minna. Täidke tabel, kasutades asutuse veebilehti ja internetis olevat 
informatsiooni: 
 

Küsimus Organisatsioon A Organisatsioon B 

Organisatsio
oni nimi 

  

Asukoht, 
aadress 

  

Millal soovin 
külastada? 

  

Kellega võtan 
ühendust? 
(kui võimalik, 
ära kirjuta 
üldmeilile) 

  

Mis on mu 
külastuse 
eesmärk? 

  

5 küsimust, 
mida küsin 
koha peal 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Miks valisin 
just selle 
organisatsioo
ni? 

  

 


