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Pedagoogilise praktika analüüs 
kuues kõrgkoolis

Hanna-Stella Haaristo
Poliitikauuringute Keskus Praxis

kuues kõrgkoolis

Analüüsi taust
Eesmärk: kaardistada 15 õpetaja esmaõppe õppekava pedagoogilise praktika

korraldus- ja rahastamissüsteem, analüüsida pedagoogilist praktikat
õ k tüü id k i ktik k ld õhi õt t l lõppekavatüüpide kaupa ning praktikakorralduse põhimõtete alusel.

1) Milline on üldine praktikakorraldus kõrgkoolides?

2) Milline on praktika töömaht?

3) Mis on praktika hind?

4) Millised on pedagoogilise praktika tugevused, arenguvajadused,
võimalused ja ohud?

5) Kuidas vastab täna toimuv praktika väljapakutud praktikakorralduse
üldpõhimõtetele?
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Vaadeldavad õppekavad:
Tartu Ülikool
 Klassiõpetaja (BA+MA)
 Gümnaasiumi loodusteaduste

 Kutsepedagoogika (BA)

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Gümnaasiumi loodusteaduste 
õpetaja (MA)

 Põhikooli mitme aine õpetaja (MA)
 Muusikaõpetaja (MA) Viljandi 

Kultuuriakadeemias
 Huvijuht-loovtegevuse õpetaja 

(RKH) Viljandi Kultuuriakadeemias

Tallinna Ülikool
 l h id d

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 Muusikapedagoogika (MA)
 Interpretatsioonipedagoogika (MA)

Eesti Kunstiakadeemia
 Kunstiõpetaja (MA)

Tallinna Pedagoogiline Seminar
 Koolieelse lasteasutuse õpetaja 

 Alushariduse pedagoog (BA)
 Klassiõpetaja (BA+MA)
 Aineõpetaja (MA)
 Pedagoogika (BA) + mitme aine 

õpetaja (MA)

(RKH)

Tallinna Tehnikaülikool
 Tehnikaõpetaja (MA)

Analüüsi metoodika

I. Taustaanalüüs

II. Intervjuud

III. SWOT analüüs ja võrdlus üldpõhimõtetega

IV. Arutelud
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Analüüsi aruanne:
• Ülevaade praktikakorraldusest (maht ja eesmärk, juhtimine ja koordineerimine,

juhendajad, praktikaasutused)

• Pedagoogilise praktika rahastamine (RKT vahendid, juhendamiskulud, hind 1 EAP
kohta)

• Vastavus üldpõhimõtetele:
• Praktikal on võtmeroll õpetaja kutseidentiteedi kujunemisel

• Ülikool ja praktikaasutus tegutsevad praktika raames ühtse õpetamiskogukonnana

• Praktikat juhendavad õppejõud ja õpetaja toetavad üliõpilase kogemusest õppimist

• Pedagoogiline praktika toimub läbivalt õpingute vältel ja algab I semestril

• SWOT analüüs: tugevused, arenguvajadused, võimalused ja ohud

• Õppekavade võrdlus

• Järeldused ja soovitused

• Lisatabelid: praktikaained ja praktikakorraldus

Peamised erinevused kõrgkoolide vahel

• Peamine praktikakorralduse eest vastutav üksus

• Praktikajuhendajate hulk

• Praktikaasutuste võrgustik

• Koostöö kõrgkooli ja praktikaasutuse vahel

• Praktika struktuur õppekavas• Praktika struktuur õppekavas

• Rahaliste vahendite ja praktikakulude suurus
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Praktikajuhendajate töökoormus

Kõrgkool
Õppejõudude töökoormus 

1 EAP kohta
Õpetajate töökoormus 1 

EAP kohta

Tallinna Ülikool 0,6 tundi 1,6 – 4,2tundi

Tartu Ülikool ‐ 3,2 – 6 tundi

Tallinna Tehnikaülikool 0,8 tundi ‐

Eesti Muusika‐ ja 
Teatriakadeemia

2,7 – 3 tundi 3,3 tundi

Eesti Kunstiakadeemia 0,8 tundi 1,5 tundi

Tallinna PedagoogilineTallinna Pedagoogiline 
Seminar

0,9 – 1,2 tundi 2 – 4,8 tundi

RKT vahendid ja praktikakulud 1 EAP kohta

Kõrgkool RKT 1 EAP kohta* Praktikakulud 1 EAP kohta

Tallinna Ülikool 21 – 42 € 32 – 45 € (11 – 13€)*

Tartu Ülikool 11 – 24 € (91 €) 11 – 24 € (91 €)

Tallinna Tehnikaülikool 28 € 9 €

Eesti Muusika‐ ja 
Teatriakadeemia

126 € 58 – 100 €

Eesti Kunstiakadeemia 55 € 26 €

Tallinna Pedagoogiline 
Seminar

21 € 31 €
Seminar
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Peamised järeldused ja soovitused

1. Praktikakorraldus pole piisavalt läbipaistev
 Praktikakorralduse dokumenteerimine (põhimõtted, eesmärgid, rollid);(p , g , );
 Praktika eesmärkide, õpetaja kutseoskuste ja praktikaülesannete selgem

seostamine üliõpilase jaoks;
 Praktikaülesannete ja –aruandluse ning tagasiside mitmekesistamine,

vaheseminaride korraldamine;
 Praktikavõimaluste mitmekesistamine (praktika väljaspool Tallinna jt suuremaid

linnasid, välispraktika)

2. Kvaliteedinõuded juhendajatele madalad
 Juhendajate rolli ja miinimumnõuete määratlemine;
 Üliõpilasele kahe juhendaja tagamine (sh vastutuse jagamine + koostöö)
 Võimalusel kõrgkoolipoolne juhendaja üks ja sama;
 Individuaalse tagasiside osatähtsuse suurendamine

Peamised järeldused ja soovitused (2)

3. Juhendajate töökoormus määratlemata
 Töömahu ametlik kokkuleppimine (sh ühtne koormusarvestuse alus);pp ( );
 Loengukoormuse vähendamine juhendamisperioodil;
 Kõrgkooliväliste juhendajate kaasamine;
 Mitu tudengit ühes praktikaasutuses.

4. Praktika ebapiisav hajutatus
 Suurem hajutatus üle õpingute;
 Teoreetiliste ainete sidumine koolikülastustega esimesel semestril;
 Õpetajapraktika valikainena bakalaureuseastmel Õpetajapraktika valikainena bakalaureuseastmel
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Peamised järeldused ja soovitused (3)

5. Praktikaasutuste vähene kaasatus
 Praktikaasutuse rolli ja ülesannete täpsustamine kvaliteedinõuete kehtestamine Praktikaasutuse rolli ja ülesannete täpsustamine, kvaliteedinõuete kehtestamine,

koolitamine;
 Kõrgkooli ja praktikaasutuse vahelise koostööpõhimõtete määratlemine;
 Praktika väärtuse ja vajalikkuse selgitamine praktikaasutustele kõrgkoolide poolt;

juhendajate motiveerimine lisaks töötasule.

6. Praktika rahastamine läbipaistmatu ja
ebapiisavebapiisav

 Rahastamisallikate ja kulude kaardistamine (sh töömahud);
 Juhendajate sõidu- ja ajakulu küsimuse lahendamine: videolahendused

Tänan kuulamast!


