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JUHEND ETTEVÕTTE PRAKTIKAJUHENDAJALE 

 

MÕISTED 

 

 Praktika – õppekava raames töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate 

õpieesmärkidega tehtav praktiline töö. 

 Praktikapäevik – praktika kohustuslik dokument, mis sisaldab õpisisu, õppe ajalist mahtu, 

õpikogemuse analüüsi ja juhendaja hinnangut igapäevasele õppeprotsessile.  

 Õpilase individuaalne praktikakava – praktika dokument, mis sisaldab individuaalset 

praktika eesmärki, ülesannet, õpiväljundeid ja läbitud õpinguid. 

 Õpiväljundid – õppimise tulemusel omandatavad teadmised, oskused ja hoiakud, mille 

saavutatust on võimalik tõendada ja hinnata.  

 Kujundav hindamine – hindamise viis, mille käigus antakse õpilasele tagasisidet, mis 

toetab õpilase õpiväljundite omandamist õppeprotsessi jooksul. Kujundav hindamine on 

väljendatud sõnaliselt ja selle eesmärk on õppeprotsessi korrigeerida enne kokkuvõtvat 

hindamist. Ei mõjuta lõpphinnet.  

 Kokkuvõttev hindamine – hindamise viis, mille abil antakse õpilasele ja teistele 

huvipooltele infot õpiväljundite omandatuse kohta.  

 

PRAKTIKA EESMÄRK  

Praktika on õppeprotsessi lahutamatu osa, kus õpilane  

 kinnistab  omandatud teadmisi ja oskusi praktilise töö kaudu;  

 omandab uusi töövõtteid, töökultuuri, õpib suhtlema töökaaslastega;  

 õpib iseseisvalt püstitama erialast tööülesannet ja seda lahendama;  

 õpib lahendama erialaseid probleeme meeskonnatöös;  

 kogub andmeid praktikaaruande tegemiseks.  

 

JUHENDAJA ÜLESANDED 

 tutvuda lepingu tingimustega ja vajadusel teha ettepanekuid täiendusteks, parandusteks;  

 tutvuda õpilase individuaalse praktikakavaga, kus on kirjeldatud õpilase seni omandatud 

oskused õpiväljunditena; 

 tutvustada õpilasele ettevõtte töökorraldust ja töösisekorra eeskirju; 

 korraldada õpilase töö- ja keskkonnaohutuse alane juhendamine ning jälgida nõuete 

täitmist; 

 selgitada õpilasele ettevõtte peamisi tööprotsesse; 

 koostada koostöös õpilasega praktika tegevusplaan vastavalt praktikaprogrammile ja 

individuaalsele praktikakavale; 

 rakendada õpilane praktikaväljunditega määratud tegevustesse;  

 nõuda õpilaselt praktikapäeviku täitmist (praktikapäeviku ülesanne on võimaldada õpilasel 

ennast analüüsida ja oma tegevust hinnata); 

 kujundada õpilase sotsiaalseid oskusi; 

 anda pidevalt tagasisidet õpilase arengule ning tööülesannete täitmisele; 

 anda praktika lõpus õpilasele kokkuvõttev hinnang; 

 lahendada praktika käigus tekkivad probleemid koostöös kooliga. 

 

PRAKTIKA KÄIK  

 Praktika ajal peab õpilane praktikapäevikut, kus analüüsib ja hindab oma tegevust iga päev, 

praktikajuhendaja hindab õpilast kord nädalas.  

 Praktika lõpus hindab praktikajuhendaja praktika õpiväljundite saavutamist. 

 Praktika ajal kogub õpilane materjali praktika aruande koostamiseks  


