
• Inseneri karjäärivaliku 
tutvustamiseks ja 
populariseerimiseks!

• Tugimaterjal 
karjäärikoordinaatoritele, 
õpetajatele ning õpilastele

• Ligi 200 inseneri ameti 
kirjeldused, lisamaterjalid 
ning õppimisvõimalused 
Eestis

• Puu pole kunagi valmis –
materjal pidevas 
täienemises. Kõigi tagasiside 
ja täiendusettepanekud on 
väga oodatud!

• Veebilehele koondatud materjal on mõeldud inseneeria valdkonna ning inseneri 
ameti tutvustamiseks ning populariseerimiseks eelkõige noorte hulgas.

• Sellest lähtuvalt on materjal suunatud peamiselt karjäärikoordinaatoritele, 
õpetajatele, kuid mõistagi loodame, et ka õpilased jõuavad põhjusel või teisel lehega 
tutvuma.

• Veebilehelt leiab ligi 200 inseneri ameti kirjeldused lisamaterjalide ning viidetega 
õppekavadele.

• InseneeriaPuu materjal pole kunagi lõplikult valmis, kuivõrd valdkond ja selle ametid 
arenevad pidevalt. Seetõttu on lehe külastajate tagasiside ning tähelepanekud väga 
oodatud paranduste/täienduste osas!



Ametid koondatud 6 valdkonda

• Vähem tuntud ametialade peatükis on toodud näiteid huvitavate 
ametialade kohta, mis iseloomustavad hästi inseneride töö 
valdkonnaülest olemust ja tihedat seotust teiste valdkondadega. 

• Neid erialasid ei ole Eestis võimalik õppida ning enamike puhul ei 
ole veel ka välja töötatud kutsestandardit. See aga ei tähenda, et 
neid spetsialiste ei oleks Eestis hädasti vaja. 



• Iga valdkonna kohta on toodud valdkonna üldine kirjeldus ning vasakul ekraani servas 
valdkonna ametialad, mille ameteid InseneeriaPuu raames kirjeldatakse.

• Ametialadele klikkides kuvatakse vasakul ekraani servas puu struktuuris valitud 
ametiala alla koondatud ametid ning ekraani paremal servas ametiala kirjeldus, 
ametite kirjeldused jms. info (vt. järgmine slaid).



• Klikkides ametialal (nt. „mäeinsener“) , on kuvatakse paremal ekraani osas 
kõige ülal ametiala üldine kirjeldus. Allpool on ladusas mõnusa 
keelekasutusega vormis toodu kõigi ametiala alla kuluvate ametite kirjeldused.  

• Ametite täiendavaks avamiseks, selgitamiseks on kirjelduste täienduseks on 
InseneeriaPuu’sse koondatud ka täiendavad teabematerjalid: videod, artiklid, 
veebilehed. Samuti on lehel lingid õppekavadele Eesti kõrgharidusasutustes, 
kus saab kirjeldatud ameteid õppida. 

• Allpool on kirjas viited ametite kirjelduste koostamisel kasutatud allikatele ning 
kõige viimaseks on lehel tagasiside aken. Tagasisidena võib jätta hinnangu 
loetule, kuid väga on oodatud lehe külastajate mõtted, märkused ning 
ettepanekud, kui materjal vajab täiendamist, selles esineb vigu (fakti- või 
kirjavigu), mõni link ei tööta vms. tagasisidet, teha ettepanekuid 
paranduste/täienduste osas.

• ETAg lehe haldajana püüab hoida InseneeriaPuu lehe sisu võimalikult 
värskena, kuid kui midagi ei tööta või sisu vajab uuendamist, oleme väga 
tänulikud, kui juhite meie tähelepanu puudujääkidele tagasiside andmise kasti.



• Selline näeb www.inseneeriapuu.ee avaleht näeb välja! 

• Valiku „PUU*STRUKTUUR“ alt kuvatakse kogu materjali struktuur (valdkonnad, 
ametialad, ametid).

• „Otsi“ kaudu saab teostada otsingut kogu veebilehe sisu ulatuses (pealkirjad, 
tekstid, lingid, joonised, kasutatud kirjanduse loetelu) ja märksõnade järgi. 
Otsingulahter on interaktiivne, see tähendab, et otsingut teostatakse jooksvalt 
vastavalt otsingu lahtrisse kirjutatule. 

• Seega ei ole tingimata vajalik kogu märksõna või otsitava nimetuse 
sisestamine. Võimalike vastete loetelu kuvatakse rippvalikuna vastavalt 
sisestatud infole. 

• „Projektist“ alt on võimalik lugeda „InseneeriaPuu“ saamislugu – miks, kes ja 
kuidas selles osalesid.

• Klõpsates vasakul ülaservas valikule „INSENEERIA*PUU“ viiakse Teid alati 
tagasi avalehele, ükskõik, millises alammenüü lehel viibite. See on lihtsaim viis 
algusesse pääsemiseks.



KASUTAGE JULGELT, 
JAGAGE LINKI NING 
ANDKE TAGASISIDET!
Küsimuste korral võtke 
kindlasti ühendust: 
eva.pruusapuu@etag.ee

Huvitavat lugemist ning avastamisrõõmu! 

Jagage veebilehe aadressi julgelt kolleegidele, lapsevanematele ning eriti neile 
inimestele, kes tegelevad noorte karjäärinõustamisega!

Küsimuste ja ettepanekutega võib julgelt alati pöörduda eva.pruusapuu@etag.ee 


