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Töövarjupraktika koosneb: neljast töövarjupäevast vähemalt kahes erinevas asutuses. 

Varjutada võib päeva ka osade kaupa, st jälgida vastavas mahus kindla 

tegevuse/toimingu/ürituse ettevalmistamist ja/või toimumist või teenuse osutamist. Ühe 

töövarjupäeva pikkus on ca 6 tundi, erisused vastavalt asutusesisesele töökorraldusele. 

Töövarju praktika eeldab vaatluse läbimist kogumahus 20-24 tundi. Töövarjupraktika 

sisaldab lisaks varjutamisele töövarjupäevale järgnevat või eelnevat arutelu varjutatavaga. 

Vajadusel võib toimuda kohtumine/arutelu peale töövarjupäeva kaardistamise valmimist. 

Töövarjupäeva planeerimisel arvestada aeg ka asutuse ja varjutatava ametijuhendi või muu 

dokumentatsiooni  tundma õppimiseks.  

Töövarjupäev toimub üliõpilase ja asutuse vahelise eelneva kokkuleppe alusel asutusele 

sobival ajal. Kokkulepe fikseeritakse kirjalikult (vt Lisa 1) 

 

Töövarjupraktika eesmärgid:  

Töövarjupraktika üldeesmärgiks on luua eeldused kutsealase rollipildi kujunemiseks 

erinevate asutuste ja sihtgruppide näitel, sh 

 

- tutvuda sotsiaalpedagoogilist tööd tegeva isiku tööülesannetega tööpäeva vältel 

erinevates töösituatsioonides ja asutustes,  

- tutvuda põhjalikumalt sotsiaalpedagoogilise tegevuse spetsiifikaga (sisu, meetodid, 

korraldus jne) ja pakutavate teenustega sõltuvalt asutusest ja sihtgrupist. 

 

- osata suhestada töövarjutamisel kogetut teoreetilise teadmistega ja kutsestandardiga 

(kutsekompetentside ja kutsekirjelduse kontekstis). 

 

 

Üliõpilase kohustused 

Üliõpilane 

- valib asutuse(d), kus osaleb töövarjupäeval;  

- sõnastab töövarjupäeva toimumise eesmärgi ja teavitab sellest asutust/varjutatavat isikut; 

- lepib kokku töövarjupäeva toimumise aja(d) ja koha; 

- osaleb töövarjupäeval; 

- analüüsib koos varjutatavaga saadud õpikogemust, fikseerib varjutatud isiku vastused ja 

kommentaarid; 

- toetudes kogetule/nähtule, analüüsib saadud õpikogemust ja enesearengut; 

- seostab töövarjupäeval kogetu kutsestandardis fikseeritud kutsekirjeldusega/ 

kompetentsusnõuetega 

- dokumenteerib töövarjupäevad ning koostab ja esitab vastavad aruanded; 

- asutuse soovil tutvustab koostatud aruannet asutusele ja/või isikule, kelle töövarjuks oldi. 

Üliõpilane kooskõlastab selle eelnevalt asutusega ja varjutatavaga. 

 

Töövarjupäeva korraldus 

Üliõpilane:  

- valib asutuse(d), kus osaleb töövarjupäeval;  

- kontakteerub asutuse juhtkonnaga loa saamiseks töövarjupäeva teostamiseks;  

- vestleb sotsiaalpedagoogi/sotsiaalpedagoogilist tööd tegeva isikuga, teavitab 

töövarjupäeva eesmärgist ja täpsustab töövarjupäeva või päevaosade vaatluse ajad. 

Töövarjupäeval üliõpilane 



- jälgib ja kaardistab sotsiaalpedagoogilist tööd tegeva isiku tegevust töövarjupäeval   

(Vt näidisena Lisa 2. Võib kasutada praktikandi jaoks sobivamat vormi 

dokumenteerimiseks. Lisas 2 toodud  märksõnad peavad olema aga kajastatud);  

- tutvub vähemalt ühes asutuses varjutatava ametijuhendiga või olulisemate töö 

planeerimist reguleerivate alusdokumentidega, mis määratlevad isiku rolli ja 

ülesanded asutuse struktuuris; 

- analüüsib ja reflekteerib sotsiaalpedagoogi tegevust asutuses, arutleb nähtut ja 

kogetut isikuga, kelle töövarjuks oli, seostab nähtu ja kogetu kutsestandardiga.  

 

IV Töövarjupraktika aruandlus 

 

Üliõpilane koostab praktikamapi (elektroonse). 

Praktikamapp sisaldab: 

• asutuste lühitutvustus; 

• töövarjupraktika asutuse/isiku valiku põhjendus; 

• kokkulepe töövarjupäeva toimumise osas (lisa 1) 

• töövarjupäeva kaardistamise aruanded, sh töövarjupäeva(de) eesmärk/eesmärgid (lisa 

2) 

• praktika käigus saadud õpikogemuse analüüs ja seos enesearenguga. Lisada eraldi, st 

üldistada, analüüsida saadud kogemust varasema kogemuse/teadmise kontekstis ja 

seostada see enesearenguga. 

 

Lisada võib täiendavaid (info)materjale asutuste kohta ja/või materjale, mis on praktikandi 

jaoks huvipakkuvad ja olulised ning seotud temaatiliselt töövarjupraktikal saadud 

õpikogemusega. 

 

Kokkuvõtte puhul on oluline üliõpilase poolt kogetu, selle analüüs ning tehtud 

tähelepanekud. Teretulnud on võrdlus varasemate kogemustega sarnaste asutustega 

ja/või sihtgruppidega.  

 

V Praktika hindamine:  

Arvestuse saamiseks tuleb: 

• osaleda töövarjupäevadel või vastavas mahus päevaosade/tegevuste jälgimisel; 

• koostada nõuetele vastav praktikamapp ja esitada see kokkulepitud tähtajaks. 

 

VI Õpiväljundid:  

Üliõpilane:  

• omab ülevaadet erinevate asutuste näitel sihtgrupist lähtuva sotsiaalpedagoogilise töö 

sisust/teenustest ja korraldusest;  

• on tutvunud sotsiaalpedagoogi tööd reguleerivate alusdokumentidega, arendus-

tegevusega ühe asutuse näitel 

• oskab näha seoseid teoreetiliste teadmiste ja praktikas vajaminevate oskuste vahel; 

• oskab analüüsida kutsestandardis kirjeldatud kompetentside rakendumist kutsetöös ja  

nende ilmnemist/olemasolu oma erialases tegevuses; 

• saab võimaluse hinnata oma valmisolekut tegutsemiseks sotsiaalpedagoogina 

erinevate tööülesannete kontekstis; 

• omab ülevaadet kutsealasest rollipildist erinevate asutuste näitel; 

• oskab oma õpikogemust reflekteerida ja analüüsida. 

 



 

 

  



Kokkulepe töövarjupäeva läbiviimiseks                                           Lisa1  
 

Asutus: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sotsiaalpedagoogilist tööd tegeva isiku ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed (telefon, e-

aadress) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ametikoht 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Töövarjupäeva(de) toimumise koht, kuupäev(ad), algusaeg; planeeritav lõppaeg 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Olen nõus töövarjupraktika toimumisega ja kinnitan selle toimumist. 

Varjutatava  (digi)allkiri: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

    

 

Üliõpilase (digi) allkiri: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

                          

 

 

 

 

  



Töövarjupäeva kaardistamine                                                               Lisa  2 

 

Sotsiaalpedagoogilist tööd tegeva isiku ees- ja perekonnanimi:  

____________________________________________________________ 

 

Asutus: ______________________________________________________ 

Ametikoht ___________________________________________________ 

Varjutatava ametijuhend või olulisemad töö planeerimist reguleerivad alusdokumendid (ühe 

asutuse näitel): 

1)_________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

 

Kuupäev: _____________________________________________________ 

Tööpäeva/ürituse/tegevuse kaardistamise algus:  

Tööpäeva/ürituse/tegevuse kaardistamise lõpp:   

 

Töövarjupäeva eesmärk: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Tööpäeva kaardistamine (tegevused/toimingud)  ja analüüs: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tegevuste seostatus  kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidega/tööosadega.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tekkinud küsimused, tähelepanekud:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Analüüs ja arutelu varjutatavaga, varjutatava kommentaarid          

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Olulisem õpikogemus töövarjupäevast: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Varjutatav on /ei ole  tutvunud töövarjupäeva kokkuvõttega 



 


