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TPS Koolieelse lasteasutuse õpetaja (RKH) TLÜ Alushariduse pedagoog (MA)

Pedagoogilise praktika 

eesmärk

Võimaldada tutvuda erinevate koolieelsete lasteasutuste õppe ja

kasvatustegevuse korraldusega ja koolieelse lasteasutuse õpetaja

tööga, luua võimalus omandatud teoreetiliste teadmiste

praktiliseks rakendamiseks töös erivanuseliste lastega ning

toetada üliõpilase kujunemist ennastreflekteerivaks õpetajaks. 

Luua võimalused teoreetiliste teadmiste rakendamiseks töös

koolieelses eas lastega. 

Pedagoogilise praktika 

maht

35 EAP: tutvumispraktika 3 EAP, sõimepraktika 6 EAP,

lasteaiapraktika I ja II 12 EAP, vaatluspraktika I klassis 3 EAP,

võrdlev praktika 5 EAP, diplomieelne praktika 6 EAP. 

15 EAP: eelpraktika 3 EAP, Põhipraktika I 5 EAP, Põhipraktika II 9

EAP. Senist mahtu soovitakse suurendada. 

Juhtimine ja 

koordineerimine

Pedagoogilise praktika korraldamise ja arendamise eest vastutab

kõrgkooli alushariduse ja täiendusõppe osakond ning korralduse

aluseks on erinevad juhendid ja dokumendid, mis määratlevad ka

erinevate osapoolte ülesanded praktika korraldamisel. Peamiseks

vastutajaks praktika korraldamisel on osakonna metoodik ehk

praktika koordinaator, kuid üldiselt on praktikakorraldusega

seotud ka nii osakonna juhataja kui ka kõik kolm osakonna

metoodikut. Koostatud on praktika arendamise strateegia 2011-

2014.

Praktika korraldamise ja arendamise eest vastutab pedagoogilise

praktika keskus ning alushariduse pedagoogi eriala peametoodik.

Kui keskuse rolliks on pedagoogilise praktika üldiste põhimõtete ja

regulatsioonide välja töötamine, siis peametoodikud tegelevad

ainespetsiifiliste ülesannete ja küsimustega. Alushariduse

pedagoogi õppekaval mängib olulist rolli ka õppekavajuht, kes

osaleb ka aktiivselt praktika arendamises. Praktikaasutustes

vastutab juhtimise ja koordineerimise eest praktikarühma juht,

kelleks on reeglina õppealajuhataja või vastava koolituse saanud

õpetaja. 

Praktikajuhendajad

Üliõpilase kõrgkoolipoolseks praktikajuhendajaks on alushariduse

ja õpetajakoolituse valdkonda tundev põhikohaga õppejõud

(didaktika- või erialaainete õppejõud) või lepinguliselt väljastpoolt

kõrgkooli juhendajaks kutsutud valdkonna praktik (enamasti

lasteaedade õppealajuhatajad). Ühel tudengil on üks ja sama

koolipoolne juhendaja terve õppeaja jooksul. Õppejõudude

koormus praktikate juhendamisel on kokku lepitud KELA

erialanõukogu poolt ning selle kohaselt on välja toodud

juhendamisele kuluv tundide arv ühe praktikarühma kohta

olenevalt praktika mahust ja liigist. 

Pedagoogilise praktika kõrgkoolipoolseteks juhendajateks on

eelkoolipedagoogika osakonna õppejõud-didaktikud. Eraldi pole

õppejõudude töökoormust juhendamisel küll määratletud, kuid

arvestuslikult peetakse selleks ühte tundi nädalas ühe üliõpilase

kohta. Hinnanguliselt on tegelik maht oluliselt suurem.

Praktikaasutuses juhendavad tudengeid lasteaiaõpetajad ja

õppealajuhatajad. Juhendajate töökoormus on määratletud

järgnevalt: eelpraktika juhendamine 7 tundi, I Põhipraktika

juhendamine 8 tundi ning II põhipraktika juhendamine 29 tundi

ühe üliõpilase kohta. 



Praktikaasutused

Praktikat võib sooritada osakonna poolt heaks kiidetud ja

osakonna juhataja poolt kinnitatud praktikabaasides.

Praktikaasutusteks on peamiselt Tallinna ja selle lähiümbruse

lasteaiad ja koolid (vaatluspraktika I klassis). Praktikaasutustega

sõlmitakse kolmeaastased kahepoolsed lepingud, milles lepitakse

kokku osapoolte õiguste ja kohustuste osas. Praktikabaasis

üliõpilast juhendav lähijuhendaja on eriala spetsialist. TPS-i poolt

on lähijuhendajatele koostatud põhjalikud juhendmaterjalid

praktika juhendamiseks vastavalt praktikatüübile, lisaks

korraldatakse lähijuhendajatele mitmeid koolitusi ja seminare

erinevate teemade arutamiseks ja kogemuste vahetamiseks,

pakutakse ka täiendkoolitusi. 

Eelpraktika baasidega sõlmib kokkuleppeid, peab suhtlust ning

haldab aruandlust pedagoogilise praktika keskus. Põhipraktikate

puhul on pigem peametoodikud need, kes praktikaasutused

leiavad, sest see tagab juhendamisel parema kvaliteedi tänu

erialainimeste paremale tundmisele ning praktikakeskus hoiab

pigem administratiivset suhtlust. 

Praktika rahastamine

Pedagoogilise praktika rahastamisel on kõrgkoolis erinevate

määruste ja käskkirjadega selgelt määratletud nii õppejõudude kui

ka praktikaasutuste poolsete õpetajate töökoormus ja töötasud

praktika juhendamisel. Arvestust selle üle peab osakonna

metoodik. Praktika arendamiseks on kasutatud olulisel määral

Eduko programmi vahendeid ja võimalusi.

Praktikaasutusepoolsete juhendajate tunnitasu on 4€ ning seda

makstakse alushariduse osakonna poolt vastavalt praktikaliigile. 

Praktika keskusel on oma eelarve, millest rahastatakse nii

praktikaasutuse juhendajate töötasud, praktikakorraldus- ja

arendustegevused kui ka koolitused. Praktikaasutusepoolsetele

juhendajatele on ette nähtud tunnitasu 6,39€, mida makstakse

pedagoogilise praktika keskuse poolt vastavalt juhendatud

praktika liigile. Õppejõudude töötasustamine on erialaosakondade

vastutada, sest praktika juhendamise töökoormus on iga

akadeemilise töötaja töökoormuse üks osa ning seda arvutatakse

individuaalselt vastavalt töötaja ülesannetele ja kvalifikatsioonile,

samuti vastavalt üliõpilaste arvule. Õppejõud-juhendajate

sõidukulud tasutakse pigem osakondade eelarvetest, kuid need 


