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RKP6072 Praktika II:  osaluspraktika  5 EAP                        EKSAM 

Praktika eesmärgid: 

- luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada 

kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas; 

- võimaldada tutvuda ja tundma õppida sotsiaalpedagoogi töö sisu lähtuvalt 

kutsestandardist tulenevast kutsekirjeldusest ja kompetentsusnõuetest; 

- luua eeldused oskuste kujunemiseks isiku sotsialiseerumisvajaduse märkamiseks ja 

hindamiseks; 

- õppida tundma ja kasutama sotsiaalpedagoogilisi meetodeid isiku arengu ja toimetuleku 

toetamiseks; 

- õppida tundma isiku arengut toetavat toimivat võrgustikutööd ja olemasolevaid 

tugiteenuseid; 

- saada kogemus tööst HEV-õpilastega; 

- luua võimalused koostöö- ja meeskonnatööoskuste parendamiseks; 

- toetada üliõpilase professionaalset arengut ja kutsealase rollipildi kujunemist 

kutsestandardist lähtuvalt. 

 

Praktika korraldus 

Praktika toimub III õa jooksul üliõpilase poolt valitud ja praktikaasutusega 

kooskõlastatud ajal. 

Üliõpilase kohustused: 

Üliõpilane valib praktikaasutuse, lepib kokku praktika toimumise aja ja saab teada 

asutusepoolse juhendaja. Parkatikaasutusega kokkulepete sõlmimisel  võimaldab 

üliõpilane praktikaasutusel tutvuda praktikajuhendiga. Üliõpilane edastab asutuse ja 

juhendaja kontaktandmed kolledži praktika koordinaatorile Marje Lepanenile, kes võtab 

ühendust asutusega ja algatab lepingu sõlmimise. Praktikaga seotud andmete teatamine 

peab toimuma ajavaruga, mis võimaldab lepingu sõlmimise praktika alguseks. Lepingu 

sõlmimiseks vajalikud andmed vt lisa 1. 

Osaluspraktika kontaktperiood kestab vähemalt 15 tööpäeva. Tööpäeva pikkus on ca 6 

tundi, praktika kogumaht praktikasutuses min 90 tundi, iseseisev töö 40 tundi. Tööpäeva 

ajalisel planeerimisel tuleb lähtuda asutuse töökorraldusest ja juhendaja ametijuhendist 

tulenevatest nõuetest. Üliõpilane peab viibima praktikasutuses vähemalt viis tööpäeva 

järjest. Ülejäänud praktika võib planeerida ja sooritada parima õpikogemuse 

saavutamiseks osade kaupa (näit teatud ürituse läbiviimine või toimumine; koosolek, 

koolitus jm, kus praktikant peab/saab/tohib osaleda jm).  

Praktika toimub juhendajaga koostöös koostatud tegevus- ja ajakava alusel ning lähtub 

asutuse töökorraldusest. Muutused praktika tegevus- ja ajakavas lepitakse kokku 

juhendaja ja üliõpilase vahel. Üliõpilane ei tee omapoolseid muutusi juhendajat ja/või 

asutust teavitamata. 
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Praktika lõpus teeb praktikant kokkuvõtte praktikast, annab tagasisidet juhendajale 

praktikal omandatud õpikogemust ning analüüsib koos juhendajaga kompetentsipõhist 

eneseanalüüsi. 

 

Juhendaja tutvub eneseanalüüsiga ja annab hinnangu üliõpilase praktikasooritusele. 

Juhendaja täidab hinnangulehe ja edastab selle kolledži praktika koordinaatorile. 

Hinnanguleht edastatakse koos praktika dokumenteerimise hinnanguga praktikandile. 

 

I Ülesanded enne praktikale minekut:  

 Edastab nõutud andmed lepingu sõlmimiseks 

 Valib rühmatööks rühma, vt Lõpuseminar, p 2 

 Koostab eneseanalüüs I. 

 Tutvub kutsestandardiga ja eneseanalüüs II sisu ja nõuetega (vt lisa 2) 

 Soovitav tutvuda: 

Sweitzer H. F.; King M.A. (2004). Edukas praktika: õppimine kogemuse kaudu. 

Tartu Ülikool 

 

Eneseanalüüsis I peab sisalduma: 

1. Praktikaasutuse valiku põhjendus 

2. Üliõpilase eesmärgid praktika sooritamisel ja küsimused, mille otsitakse vastust. 

 

II Praktika ülesanded 

Praktikant 

 tutvub asutuse töökorraldusega, peab kinni kodukorrast; 

 planeerib ja koostab koos juhendajaga praktika tegevuskava. Tegevuskava peab 

lähtuma sotsiaalpedagoogi kutsestandardist (tase 6) ja võimaldama 

-   tundma õppida sotsiaalpedagoogi erinevaid tööosi/kompetentse ning  

-  saada võimalikult mitmekülgne õpikogemus kompetentsipõhise eneseanalüüsi 

koostamiseks (vt lisa 2). Praktika tegevuskava on praktika sisulise planeerimise 

vahend, mida vastastikusel kokkuleppel on võimalik jooksvalt muuta ja 

ajakohastada. 

Tegevuskava koostamisel tuleb kokku leppida ka praktika ajaline korraldus, st 

kindlaks määrata ajagraafik, millal praktikant viibib asutuses, sh selgitada välja 

tegevused/üritused, kus ja millal on praktikandil võimalik/vajalik osaleda praktika 

ajal. 

Soovitav on planeerida aeg praktika ülesannete ettevalmistamiseks, praktika 

dokumenteerimiseks jm.  

 planeerib, dokumenteerib, analüüsib oma praktika toiminguid/tegevusi; 

 on aktiivne ja kasutab igakülgselt pakutavaid õpivõimalusi. 
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Praktika käigus üliõpilane 

 tutvub asutuses tehtava sotsiaalpedagoogilise töö sisu, korraldusega ja 

planeerimise põhialustega ning sihtgrupiga; 

 õpib tundma sotsiaalpedagoogilist tööd tegeva isiku (sotsiaalpedagoogi)   

tööülesandeid ja -meetodeid, töö planeerimise põhimõtteid, tööd reguleerivaid 

(ametijuhend jm) alusdokumente ning tema rolli ja osa asutuse töös;  

 õpib tundma, analüüsib ja planeerib oma tegevust lähtuvalt kutsestandardis 

toodud kutsekirjeldusest ja kompetentsnõuetest; 

 seostab praktika ülesanded (Ü) kutsestandardis toodud 

tööosadega/kompetentsidega. 
 

Kohustuslike ülesannetena (Ü) üliõpilane 

 kirjeldab vähemalt ühte sotsiaalpedagoogi tööülesannet ja analüüsib selle 

lahenduskäiku ning kasutatud meetodeid (Ü1);  

 õpib tundma õpilast/sihtgruppi toetavaid tugiteenuseid ja -süsteeme ning analüüsib nende 

korraldust ja kättesaadavust; 

 valmistab ette ja viib läbi vähemalt kaks tegevust/üritust (Ü2) asutuse olulise 

sihtgrupiga. Ühe tegevuse/ürituse ettevalmistust ja sooritust hindab juhendaja. 

Üliõpilane seostab tegevused kutsestandardist lähtuva kompetentsiga. Soovitav on 

õpikogemuse saamiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks viia läbi rohkem kui 

kaks tegevust/üritust.  

 õpib tundma ja jälgib vähemalt ühe juhtumi käsitlemist, kus oli vaja 

sotsiaalpedagoogilist sekkumist; analüüsib juhtumit, sekkumise asjakohasust ja 

tõhusust, kasutatud meetodeid (Ü3); 

 hindab ja analüüsib (vajadusel juhendaja kaasabil) isiku sotsiaalseid 

oskusi/sotsialiseerumisvajadust, kirjeldab kasutatud hindamismeetodeid ja -

võtteid  (Ü4); 

 osaleb aktiivselt asutuse igapäevastes tegevustes, võtab maksimaalselt osa 

praktika ajal toimuvatest üritustest/tegevustest; 

 täidab vajadusel asutuse jaoks vajalikke (ühekordseid)  ülesandeid, mis on seotud 

praktika sisu ja eesmärkidega, õpitava erialaga, asutuse sotsiaalpedagoogilise 

tegevusega ning  mis on vastavuses üliõpilase teadmiste ja oskustega; 

 annab tagasisidet juhendajale kutsealasest ja personaalsest arengust praktika 

jooksul. 

 

 

 

III Praktika dokumenteerimine 

 

Üliõpilane koostab praktikamapi. Üliõpilane esitab praktikamapi e-õppe keskkonnas 

Moodle. 

 

Praktikamapp sisaldab eneseanalüüse I; II ja praktika aruannet. 

Eneseanalüüs I koostatakse enne praktikale asumist.    

Kompetentsipõhine eneseanalüüs II (vt lisa 2). Soovitav on alustada eneseanalüüsi 

koostamist enne praktikat. Üliõpilane täidab tabeli olemasoleva kogemuse ja teadmise 
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baasil. Üliõpilane täiendab eneseanalüüsi II praktika käigus ja arutleb täiendatud 

eneseanalüüsi juhendajaga praktika jooksul ja praktika lõpus.  

 

 Praktika aruanne sisaldab: 

- asutuse lühitutvustus; 

- ülevaade asutuses tehtavast sotsiaalpedagoogilisest tööst, selle sisust ja omapärast, 

planeerimise põhialustest, pakutavatest tugiteenustest, tööst HEV-õpilastega, 

toimivast võrgustikust, sotsiaalpedagoogi rollist ja ülesannetest antud asutuses 

(max kaks A4); 

- praktika tegevuskava või praktika planeerimise/tegevuskava koostamise 

põhimõtted. Vajadusel (lühidalt) tuua esile probleemid tegevuskavast 

kinnipidamisega, tegevuskava muutmise vajadusega jm; 

- praktika kohustuslike ülesannete Ü1, Ü2, Ü3, Ü4 kirjeldust/teostust ja saadud 

õpikogemuse analüüsi ja seost kutsestandardiga. Kahe kohustusliku tegevuse 

kohta (Ü2) esitatakse aruandes ühe analüüs. Teine tegevus (või teised tegevused) 

nimetatakse, tuuakse välja sihtgrupp ja tegevuse eesmärk. 

- kompetentsipõhine eneseanalüüs (lisa 2); 

- vajadusel praktikandi jaoks olulised ja praktika sooritamist selgitavad lisamaterjalid. 

Kõik esitatud lisamaterjalid peavad olema seostatud praktikaga ja viidatud; 

- vajadusel ettepanekud praktikakorralduse parendamiseks. 

 

Praktikamapp võib sisaldada lisasid praktikaasutuse ja praktikandi tegevuse kohta, kui 

need on olulised praktikasoorituse seisukohast.  

 

Praktika aruande vorm on vabalt valitav. 

 

IV Praktika õpiväljundid 

 

Praktika lõppedes üliõpilane 

- oskab seostada teoreetilisi teadmisi praktikaga ja rakendab neid lähteülesandest 

lähtuvalt kutsestandardis toodud kompetentside saavutamiseks;  

- oskab kasutada erialamoodulites omandatud teoreetilisi teadmisi praktikas ning 

seostada neid lapse ja noore jaoks soodsa õpi-, kasvu- ja arengukeskkonna 

kujundamisega; 

- omab arusaama sotsiaalpedagoogilise töö sisust ja korraldusest ning toimivast 

võrgustikust (vähemalt) ühe asutuse näitel; 

- omab ülevaadet paremale lahendusele suunatud sotsiaalpedagoogilistest töövõtetest; 

- tunneb sotsiaalpedagoogi töö aluseks olevat dokumentatsiooni ja võimalusi 

asutusesiseks arendustegevuseks; 
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- suudab (vajadusel juhendaja kaasabil) hinnata isiku sotsialiseerumisvajadusi ning 

kavandada ja läbi viia vajadusest lähtuvat sotsiaalset toimetulekut toetavaid tegevusi; 

- omab teadmisi võimalikest tugiteenustest ja nende rakendamise tõhususest; 

- omab kogemust juhtumipõhisest töömeetodist ja võrgustikutööst, on osalenud 

meeskonnatöös ja suudab hinnata oma panust selles; 

- analüüsib oma personaalset ja kutsealast arengut; 
- väärtustab kutsealast tegevust ja on oma tegevuses eetiline. 

 

 

 

V Praktika lõpuseminar 

Lõpuseminar toimub viimasel õppesessioonil. 

Vähemalt kolm tööpäeva enne tuleb esitada praktikamapp e-õppe keskkonnas Moodle. 

Lõpuseminaril toimub individuaalne kokkuvõte praktikast ja rühmatöö kokkuvõtete 

esitlemine.   

 

Lõpuseminar: 

1.Individuaalne kokkuvõte praktikast: 

Ülesanne: 

 üliõpilane toob esile praktika jooksul saadud (uue) teadmise, oskuse, 

kogemuse,  mida ta peab professionaalse ja/või enesearengu seisukohast 

oluliseks (Kompetents B.2.5. Refleksioon ja professionaalne enesearendamine) 

 valmistab ette slaidi või postri (pabertahvli lehel), mis sisaldab 

praktikaasutuse nime, 

olulisemaid  märksõnu kogemuse tutvustamiseks, sh 

 tee/viis/vahend, mille kaudu kogemuseni/teadmiseni jõuti,  

põhjendus, miks on see teadmine üliõpilase jaoks oluline, 

teretulnud on sidumine teoreetiliste lähtekohtadega või viitamine neile. 

 üliõpilane kommenteerib slaidil/postril esitletud õpikogemust  

 aega sõnavõtuks 5-7 min 

 

2. Kokkuvõte rühmatööst 

Ülesanne: 

Üliõpilased jagatakse rühmadesse enne praktikale minekut. Iga rühm saab enne praktikale 

minekut teada ühe kutsestandardi kompetentsusnõude, mille kohta tuleb teha praktika 

lõpuseminaril esitlus kaasüliõpilastele.  

Esitluse eesmärk on tutvustada sotsiaalpedagoogilise töö praktikas kasutatavaid 

vahendeid/võimalusi/materjale/töökogemusi/-meetodeid jm.  Rühmas olevad üliõpilased 

koguvad individuaalselt praktika käigus vastava kompetentsi/tööosa kohta infot ja 

materjale. Saadud teadmine ja isiklik kogemus analüüsitakse rühmatööna ja tehakse 

sellest kokkuvõte. Saadud teadmine/kogemus seostatakse teoreetiliste lähtealustega. 

Oodatud on juhendaja/asutuse/üliõpilase poolt välja töötatud ja kasutatud materjalide, 

juhiste, töölehtede jm. tutvustamine. Lõpuseminaril toimub nö ideede laat ja 

vahendite/materjalide tutvustamine. Aega rühma ettekandeks on max 25 min. Rühma 
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ettekande vormi valib rühm. Väga teretulnud on kaasüliõpilaste kaasamine, praktiline 

läbitegemine  jm. 

Rühmatöö ja rühma esitluse koostamiseks tuleb kasutada aega enne praktika 

lõpuseminari.  

 3. Grupitöö: heade praktikate jagamine 

Ülesanne: 

Üliõpilane valib välja praktika ajal toimunud ühe reaalse juhtumi/situatsiooni, mille puhul 

oli vaja sotsiaalpedagoogilist sekkumist. See võib olla Ü1 ja/või Ü3 

Üliõpilane valmistab ette  

I Situatsiooni/juhtumi kirjeldus (märksõnaline: juhtumi, probleemi, olukorra 

lühikirjeldus) 

II Sotsiaalpedagoogi tegevus, lahenduskäik, töövõtted, -meetodid, tulemus jm 

 

I ja II valmistada ette kirjalikult A5 vormis eraldi lehtedel ja võtta kaasa lõpuseminarile. 

 

4. Tagasiside kolledžile: praktika sisu, dokumentatsioon, korraldus jm. 

Täpsem info enne lõpuseminari. 

 

 

 

VI  Praktika hindamine 

Eksami hinne moodustub järgmistest osadest: 

 juhendaja hinnang 

 praktika dokumenteerimine (hindab kolledži praktika koordinaator) 

 kaasüliõpilaste hinnang individuaalsele ettekandele 

 rühmaliikmete hinnang panusele rühmatöös 

 

Kompetentsipõhine eneseanalüüs hinnatakse arvestatud/mittearvestatud. Hinnang 

arvestatud on praktika lõpphindamise tingimuseks. 
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