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I Praktika korraldus 

Praktika koosneb kahest osast: 

• õppekäigud  

• töövarjupäevad 

Õppekäigud toimuvad õppesessioonide ajal.  

Töövarjupäevad toimuvad üliõpilase ja asutuse kokkuleppe alusel mõlemale osapoolele 

sobival ajal. Kokkulepe fikseeritakse kirjalikult (vt lisa 1) 

 

II Praktika eesmärgid:  

Tutvuda:  

- sotsiaalpedagoogilise töö sisu, korraldusega ja võimalustega erinevate asutuste ja 

sihtgruppide näitel; 

- sotsiaalpedagoogilist tööd tegevate isikute tööülesannetega, töö planeerimise 

põhimõtetega ning tööd reguleerivate alusdokumentidega;  

- sotsiaalpedagoogilise tegevuse spetsiifikaga ja pakutavate teenustega sõltuvalt 

asutusest ja sihtgrupist;   

Osata suhestada vaatluskäikudel kogetut teoreetilise kontekstiga. 

Luua eeldused kutsealase rollipildi kujunemiseks erinevate asutuste näitel. 

  

III Õpiväljundid:  

Üliõpilane:  

• omab ülevaadet erinevate asutuste näitel sihtgrupist lähtuva sotsiaalpedagoogilise töö 

sisust ja korraldusest ning teenustest;  

• on tutvunud sotsiaalpedagoogi tööd reguleerivate alusdokumentidega, 

arendustegevusega ja kutsestandardis kirjeldatud kompetentside rakendumisega 

(vähemalt) ühe (töövarju) asutuse näitel;  

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

• saab võimaluse hinnata oma valmisolekut tegutsemiseks sotsiaalpedagoogina 

erinevate tööülesannete kontekstis; 

• omab ülevaadet erinevate meetodite ja võimaluste kasutamisest isikute sotsiaalsete ja 

toimetulekuprobleemide leevendamisel ja sotsiaalsete oskuste parendamisel erinevate 

sihtgruppide näitel;.   

• omab ülevaadet kutsealasest rollipildist erinevate asutuste näitel, väärtustab kutsealast 

tegevust ja on oma tegevuses eetiline;  

• oskab oma õpikogemust reflekteerida ja analüüsida, kasutades selleks erinevaid 

meetodeid. 

  



 

 

 

IV Õppekäigud 

Õppekäikude ajal külastatakse erinevaid asutusi (päevakeskus, perekodu, sotsiaalkeskus, 

noortekeskus, koolkodu, vangla, asutused erivajadustega inimestele, jm). Õppekäigud loovad 

eeldused tutvumiseks asutuste töökorraldusega, seal tehtava sotsiaalpedagoogilise töö sisu ja 

eripäraga ning erinevate teenustega lähtuvalt sihtgrupist.  

 

Igas külastatud asutuses keskenduda alljärgnevale ning dokumenteerida:  

• asutuse töökorraldus ja finantseerimise põhialused; 

• asutuse peamine sihtgrupp/kliendid, sihtgrupi erisus ja omapära; 

• pakutavad teenused ja/või tegevuse sisulised lähtekohad, asutuses tehtav 

sotsiaalpedagoogiline töö; 

• sotsiaalpedagoogi/sotsiaalpedagoogilist tööd tegeva isiku ametikoht ja roll ning  

tööülesanded asutuses. 

 

V Töövarjupäev 

Töövarjupäeva eesmärgiks on tutvuda lähemalt sotsiaalpedagoogilist tööd tegeva isiku 

tööülesannetega ja tegevusega (kutsekompetentside kontekstis) tööpäeva vältel. 

Töövarjupraktika koosneb töövarjupäevast vähemalt kahes erinevas asutuses või samas 

asutuses vähemalt kahe erineva töötaja varjutamisest. Varjutada võib isiku päeva/tegevusi ka 

osade kaupa, st jälgida vastavas mahus kindla tegevuse/toimingu/ürituse ettevalmistamist 

ja/või toimumist või teenuse osutamist. Ühe töövarjupäeva pikkus on ca 5 kuni 6 tundi, 

erisused vastavalt asutusesisesele töökorraldusele. Töövarjupraktika eeldab vaatluse läbimist 

kogumahus 10-12 tundi. 

Töövarjupäev toimub üliõpilase ja asutuse vahelise eelneva kokkuleppe alusel asutusele 

sobival ajal. Kokkulepe fikseeritakse kirjalikult (vt lisa 1) 

 

 

Töövarjupäeva korraldus 

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. Kokkulepe fikseeritakse kirjalikult 

(vt lisa 1); 

- osaleb töövarjupäeval; 

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

kommentaarid; 

- dokumenteerib töövarjupäeva ning koostab ja esitab vastavad aruanded (vt lisa 2). 

Dokumenteerimiseks võib kasutada üliõpilase jaoks sobivamat vormi. Lisas 2 toodud 

sisumärksõnad peavad olema kajastatud. Iga töövarjupäev või töövarjupäeva osa/tegevus 

tuleb dokumenteerida eraldi.  

- tutvub vähemalt ühes asutuses varjutatava ametijuhendiga või olulisemate töö planeerimist 

reguleerivate alusdokumentidega, mis määratlevad isiku rolli ja ülesanded asutuse struktuuris; 

- asutuse/töövarju isiku soovil tutvustab koostatud aruannet asutusele ja/või isikule, kelle 

töövarjuks oldi. Üliõpilane kooskõlastab selle eelnevalt asutusega ja/või varjutatavaga. 

 

 

VI Praktika aruandlus 

 

Üliõpilane koostab elektroonse praktikamapi ja esitab selle e-õppe keskkonnas Moodle. 



Praktikamapp sisaldab: 

• lühikokkuvõte külastatud asutustest (õppekäikudest) lähtuvalt punkt IV 

märksõnadest; 

• kokkulepped töövarjupäevade läbiviimiseks (lisa1)                                             

• töövarjupäeva kaardistamise aruanded (lähtuda lisa 2 sisumärksõnadest) 

• praktika olulisem õpikogemus ja seos enesearenguga vormis (lisa 3) 

 

Lisada võib täiendavaid (info)materjale asutuste kohta, mis ilmestavad praktika kogemust 

ja/või on praktikandi jaoks huvipakkuvad ja olulised. Kasutatud materjalid peavad olema 

viidatud. 

 

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

Teretulnud on võrdlus varasemate kogemustega sarnaste asutustega ja/või sihtgruppidega. Ei 

eeldata asutuste väga detailset kirjeldust. Kindlasti on oluline tuua välja iga asutuse puhul 

sotsiaalpedagoogi (sotsiaalpedagoogilist tööd tegeva isiku) roll asutuses. Sotsiaalpedagoogi 

ametikoha puudumisel soovitav põhjendada selle vajalikkust, kui Teie arvates peaks 

sotsiaalpedagoog asutuses töötama. 

 

 

IV Praktika hindamine:  

Arvestuse saamiseks tuleb: 

• osaleda õppekäikudel vähemalt mahus 75%; 

• osaleda töövarjupäeval nõutud mahus; 

• koostada praktikamapp ja esitada see kokkulepitud tähtajaks. Praktikamapi 

esitamise tähtaeg täpsustatakse viimasel õppesessioonil; 

• osaleda lõpuseminaril. 

 

Lõpuseminaril peab üliõpilane 

• osalema rühmatöös, teema ja ülesanne täpsustakse üks sessioon enne seminari 

toimumist; 

• tutvustama ühte töövarjupäeva (asutus, eesmärk, valiku põhjendus, olulisem 

õpikogemus, seos kutsestandardis kirjeldatud kompetentsi(de)ga. Tutvustus ette 

valmistada nii, et seda on võimalik edastada/esitleda kaasüliõpilastele elektroonselt 

või paberkandjal (näit posteri vormis). Aega tutvustamiseks 5-7min.  



Kokkulepe töövarjupäeva läbiviimiseks                                              Lisa1  
 

Asutus: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

aadress) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ametikoht 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Töövarjupäeva toimumise koht, kuupäev , 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 

___________________________________________________________________________ 

 

Peamised tööd reguleerivad alusdokumendid (ühe asutuse näitel): 

1)_________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

 

Kuupäev: _____________________________________________________ 

Tööpäeva/ürituse/tegevuse kaardistamise algus:  

Tööpäeva/ürituse/tegevuse kaardistamise lõpp:   

 

Töövarjupäeva asutuse/isiku/tegevuse valiku põhjendus:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Töövarjupäeva eesmärk: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
Tööpäeva kaardistamine (vaadeldud tegevused/toimingud ja nende lühianalüüs): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tegevuste seostatus kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidega/tööosadega.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tekkinud küsimused, tähelepanekud:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Analüüs ja arutelu varjutatavaga, varjutatava kommentaarid          

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Olulisem õpikogemus töövarjupäevast: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Varjutatav on tutvunud /ei ole tutvunud töövarjupäeva kaardistamise aruandega 



 

 

  



Õpikogemuse analüüs ja seos enesearenguga                                      Lisa 3 

1. Milliseid teadmisi ja kogemusi võimaldas praktika omandada?   

2. Töövarjupäeva eesmärkide täitumine. Kui ei, siis mis oli selle põhjuseks? 

3. Kutsealase rollipildi kujunemine. Valmisolek ja tahe tegutsemiseks vaadeldud 

asutustes/ valdkonnas/ sihtgrupiga/ülesannetega, seda soodustavad ja/või takistavad 

asjaolud. 

 

 


