
 
PRAKTIKAROGRAMM 

 

KOOD RTIC5103 

NIMETUS (eesti k.) Ennetustöö praktika 

NIMETUS (inglise k.) Internship of Prevention Work 

MAHT (EAP) 2 EAP 

ÕPPEKAVA Päästeteenistuse eriala õppekava, kood 115257 

VASTUTAV ÕPPEJÕUD Kadi Luht, Tuleohutusjärelevalve ja inseneriainete õppetooli lektor; kadi.luht@sisekaitse.ee 
Kairi Pruul, praktika kuraator, 524 8396; kairi.pruul@sisekaitse.ee 

EELDUSMOODULID JA -AINED: Edukalt läbitud Päästeala ennetustöö aine 

EESMÄRK: Kinnistada teoreetilised teadmised praktiliste tegevuste kaudu. 

ÕPIVÄLJUNDID HINDAMISMEETODID HINDAMISKRITEERIUMID 

Praktika läbimisel üliõpilane…   

kirjeldab ennetustöö korraldust riiklikul ja 
regionaalsel tasandil 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

1) Praktika aruanne 

 Praktika aruandes on kirjeldatud ennetustöö valdkonna 
struktuuri ning selgitab töö korraldamise põhimõtteid; 

 Praktika aruandes on nimetatud ennetustöö valdkonna 
teenused, nende töökorralduslikud juhendmaterjalid ning 
selgitab nende kasutamist; 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• Praktikant osales ennetusbüroo korraldatud infotunnil; 
• Praktikant mõistis ennetustöö valdkonna eesmärke, 

struktuuri ja töökorraldust. 
3) Suuline kaitsmine 
• Praktika aruandes kajastatud tegevusi ja andmeid 

kommenteeritakse, põhjendatakse ja kaitstakse; 
• Kõne on sorav, teemakohane ja korrektne; 
• Praktikandi välimus ja suhtumine kaitsmiskomisjoni on 

viisakas 



osaleb regionaalsel tasandil ennetustöö 
elluviimisel 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

1) Praktika aruanne 

 Praktika aruandes on kirjeldatud ohutus ja/või infopäeva 
ettevalmistuse või läbiviimisega seotud tegevusi ning oma 
panust selles protsessis; 

 Praktika aruandes on kirjeldatud kodukülastusi ning 
järeldusi, mida nende läbiviimisel tegi; 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• Praktikant osales ohutus ja/või infopäeva ettevalmistuse 

protsessis või läbiviimisel; 
3) Suuline kaitsmine 
• Praktika aruandes kajastatud tegevusi ja andmeid 

kommenteeritakse, põhjendatakse ja kaitstakse; 
• Kõne on sorav, teemakohane ja korrektne; 
• Praktikandi välimus ja suhtumine kaitsmiskomisjoni on 

viisakas 

viib läbi teavitus- ja koolitustegevusi 
päästealase ennetustöö elluviimisel 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

1) Praktika aruanne 

 Praktika aruandes on kirjeldatud teenuste raames 
läbiviidud koolitused ning analüüsitud oma tegevust; 

 Praktika aruandes on seostatud praktilised tegevused 
eelnevalt õpitud teooriaga. 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• Praktikant osales erinevate sihtrühmade koolitustel; 
• Praktikant teostas vähematl kaks kodukülastust ning 

nõustas eluruumis viibivaid isikuid. 
3) Suuline kaitsmine 
• Praktika aruandes kajastatud tegevusi ja andmeid 

kommenteeritakse, põhjendatakse ja kaitstakse; 
• Kõne on sorav, teemakohane ja korrektne; 
• Praktikandi välimus ja suhtumine kaitsmiskomisjoni on 

viisakas 

Lõpphinde/-arvestuse tingimused ja kujunemine:  
Praktika loetakse sooritatuks kui: 
1. üliõpilane on läbinud praktika õppekavas ettenähtud mahus ning on täitnud praktika õpiväljundid; 
2. praktika juhendaja hinnang on positiivne; 
3. aruanne on vormistatud vastavalt Sisekaitseakadeemia kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhendile ning esitatud tähtaegselt (päev peale 



praktika perioodi lõppu); 
4. üliõpilane suudab vastata kaitsmiskomisjoni küsimustele. 

 
Praktika mittesooritamine on põhjus õppuri üliõpilaste nimekirjast väljaarvamiseks. 

 

 

PRAKTIKA MAHT (õpperühm/õppevorm) 

LOENG (tundide arv) SEMINAR (tundide arv) PRAKTILINE TÖÖ (tundide 
arv) 

ISESEISEV TÖÖ (tundide arv) E-ÕPE (tundide arv) KOKKU (tundide arv) 

  24 28  52 

 

 

 

PRAKTIKA SISU (õpperühm/õppevorm) 

TEEMA ÕPPEJÕUD TUNDE ISESEISEV TÖÖ JA KIRJANDUS 
 

Praktikantide infotund keskuses, info ja 
ohutuspäevade ettevalmistamine/läbiviimine, 
eluruumi valdaja nõustamine 

Päästeameti käskkirjaga 
kinnitatud juhendaja ja 
üldjuhendaja 

24 Praktilised tegevused praktika juhendaja korraldusel 
ning aruande koostamine. Praktika aruanne tuleb 
esitada juhendajale vastavalt eelnevalt 
kokkuleppele, kuid mitte hiljem kui praktika viimasel 
päeval. 

KOHUSTUSLIKUD ALLIKAD: 
1. PRAKTIKA JUHEND 
2. SISEKAITSEAKADEEMIA ÜLIÕPILASTÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND kättesaadav Sisekaitseakadeemia kodulehel 
3. Päästeseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/115032014039?leiaKehtiv) 
4. Päästeteenistuse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/111072013015?leiaKehtiv) 
5. Päästeameti põhimäärus (https://www.riigiteataja.ee/akt/109102014009?leiaKehtiv) 
6. Teised seadused, määrused, käskkirjad, juhendid, mis reguleerivad päästeala. 

Koostaja: Kairi Pruul 
 
Kuupäev:22.05.2018 
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