
 
PRAKTIKA PROGRAMM 

 

KOOD  

NIMETUS (eesti k.) Praktika operatiivteenistuses 

NIMETUS (inglise k.) Internship in operational sevices 

MAHT (EAP) 4,5 EKAP 

ÕPPEKAVA PÄÄSTEKORRALDAJA 

VASTUTAV ÕPPEJÕUD Kairi Pruul 

EELDUSMOODULID JA -AINED:  

EESMÄRK: Praktikaga taotletakse, et õpilasel on arusaam operatiivteenistuste ootustest Häirekeskusele ning nende tegevustest sündmuskohal. 

ÕPIVÄLJUNDID HINDAMISMEETODID HINDAMISKRITEERIUMID 

Aine läbimisel üliõpilane…   

kirjeldab politseipatrulli tööülesandeid, 
tegevusi politseisündmuse lahendamisel 
ja koostööd Häirekeskusega 

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 sündmuse näitel 
politsei patrulli tegevusi sündmuste lahendamisel ja 
selgitatud päästekorraldaja poolt kogutava info vajadust 
sündmusest ülevaate saamiseks ja lahendamiseks; 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• Praktikant osales praktikal; 
• Praktikant täitis juhendaja poolt kehtestatud reegleid. 

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. 

mõistab kiirabi poolt antava meditsiiniabi 
võimalusi ja koostööd Häirekeskusega 

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

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

1) Praktika aruanne 

 Praktika aruandes on kirjeldatud kiirabibrigaadi liikmete 
ülesandeid ning tegevused sündmuskohal; 



3) praktika aruande suuline kaitsmine.  Praktika aruandes on ülevaade Häirekeskuse ja 
kiirabibrigaadide koostööst. 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• Praktikant mõistab kiirabi poolt antava meditsiiniabi 

võimalusi; 
• Praktikant selgitab koostööd Häirekeskusega. 

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. 

seostab teoorias õpitut reaalsete haiguste- 
ja traumade käsitlemisega 

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 meditsiinitoimingud 
väljakutsetel; 

 Praktika aruandes on kirjeldatud haiguste ning traumade 
tunnused ja nende väljendumine meditsiinikutsete 
näitel; 

 Praktika aruandes on selgitatud päästekorraldaja poolt 
kogutud info olulisus kiirabibrigaadile inimese esmase 
seisundi määramisel. 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 

 Praktikant omab ülevaadet meditsiinitoimingute 
läbiviimisest; 

 Praktikant mõistab haiguste ning traumade tunnuseid ja 
väljendumist meditsiinikutsete näitel; 

 Praktikant selgitab päästekorraldaja poolt kogutud info 
olulisust kiirabibrigaadile inimese esmase seisundi 
määramisel. 

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. õpilane on läbinud praktika õppekavas ettenähtud mahus ning on täitnud praktika õpiväljundid; 
2. praktika juhendaja(te) hinnang on positiivne; 
3. aruanne on esitatud tähtaegselt (nädal enne praktika kaitsmist); 
4. õpilane suudab vastata kaitsmiskomisjoni küsimustele. 
 
Praktika mittesooritamine on põhjus õpilase õpilaste nimekirjast väljaarvamiseks. 

 

ÕPPETÖÖ MAHT (õpperühm/õppevorm) 

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

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

  104 13  117 

 

ÕPPETÖÖ SISU (õpperühm/õppevorm) 

TEEMA ÕPPEJÕUD TUNDE ISESEISEV TÖÖ JA KIRJANDUS 

Politsei patrulli tööga tutvumine PPA juhendaja 8 Politsei patrulli tööga tutvumine ning õpiväljundi 
saavutamiseks materjalide kogumine ning aruande 
koostamine. Dokumentidega tutvumine ja praktika 
aruande koostamine. 

Kiirabibrigaadi tööga tutvumine Tallinna kiirabi 
määratud juhendaja 

96 Meditsiiniabi võimaluste tundmaõppimine ning 
Häirekeskusega koostöö jälgimine. Koolis õpitud 
haiguste teoreeiliste teadmiste seostamine 
reaalsete väljakutsetega. Dokumentidega tutvumine 
ja praktika aruande koostamine. 

KOHUSTUSLIKUD ALLIKAD: 
1. Tervishoiukorralduse seadus 
2. Kiirabi, haiglate ning pääste- ja politseiasutuste kiirabialase koostöö kord 
3. juhendid ja töökorralduslikud kokkulepped asutusesiseseks kasutamiseks 
4. Järvet, S. Et al. 2017. Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend. Tallinn, Sisekaitseakadeemia 

 
TÄIENDAVAD ALLIKAD:  

1. Praktika juhend (kättesaadav Sisekaitseakadeemia kodulehel) 
2. Praktika aruande koostamise abimaterjal (kättesaadav Moodle keskkonnas) 



Koostaja: Kairi Pruul, Ülle Jõessar 
Kuupäev: 10.05.2018 


