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NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Osaluspraktikale lubatakse õpilane, kes on läbinud eelnevalt kõik õppekava moodulid, välja arvatud mooduli 
„Lõpueksam“. 

EESMÄRK: õpilane saavutab oskuste ja teadmiste taseme, mis on vajalik vangla erinevates valvepiirkondades iseseisvalt II klassi valvuri igapäevaste tööülesannete 
täitmiseks. 

Õpiväljundid 
Õpilane: 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane: 

Mooduli teemad, 
alateemad ja maht 

Hindamismeetodid 
ja hindamisülesanded 

Õppemeetodid 

4. täidab II klassi valvuri 
Erinevaid 
teenistusülesandeid ja 
Suhtleb 
teenistusülesandeid 
täites eesti ja vene 
keeles; 
5. täidab II klassi valvuri 
pädevuses olevat 
järelevalvealast 
dokumentatsiooni. 

8. täidab II klassi valvuri 
ülesandeid vastavalt 
ametijuhendis ja 
erinevates õigusaktides 
kinnitatud juhistele; 
9. suhtleb vangidega 
vastavalt õigusaktide ja 
juhendmaterjalide 
nõuetele; 
10. saab aru venekeelse 
vangiga suheldes 
lihtsamast juhtust ja 
annab venekeelseid 
järelevalvetööd 
puudutavaid korraldusi; 
11. koostab õigusaktidele 
ja ametkondlikele 
töökorralduslikele 
regulatsioonide nõuetele 

Osaluspraktika 
(13 EKAP, P-260, I-78) 
- üksuse vahetuses ja 
päevases toimkonnas 
valvuri põhiülesannete 
täimine (saatmine, 
läbiotsimine, järelevalve 
valvepiirkonnas jmt); 
- muude valvepiirkondade 
valvurite tööülesannete 
erisustega tutvumine 
(vastuvõtt, kokkusaamised, 
pääsla, välisvalve); 
- iseseisev suhtlemine ja 
korralduste andmine 
vangidele; 
- suhtlus vene keelt rääkiva 
vangiga; 
- valvuri täidetav peamine 

Praktiline ülesanne II 
seisneb praktikajuhendaja poolt juhendatava 
poolsete tööülesannete täitmise ja vangiga 
suhtlemise jälgimises ning selle hindamises. 
 
Lävendikriteeriumid: 
- täidab valvuri peamisi teenistusülesandeid 
(saatmine, läbiotsimine, loenduse läbiviimine, 
ravimite jagamine, visuaalne järelevalve 
valvepiirkonnas; ravimite jagamine jmt) kooskõlas 
ametijuhendites ja õigusaktides sätestatud 
nõuetega, kuid ülesannete täitmisel võib esineda 
ebakindlust ning ülesannete täitmine võib piisava 
vilumuse puudumise tõttu enam aega võtta; 
- suhtleb vangiga „Teie“ vormis ning ainult 
ametialaselt; 
- annab vangile ainult tema pädevusse kuuluvaid 
lubadusi; 
- tunneb ära vangi manipulatiivse ja agressiivse 

- praktiline tööülesanne II 
klassi valvuri 
teenistusülesannete 
kohta; 
- dokumentidega tutvumine 
(varasemalt koostatud 
ettekanded,  keelatud 
esemete aktid ja valvelehed); 
- diskussioon 
praktikajuhendajaga 
erinevate 
tööülesannete eesmärkidest, 
ohtudest, taktikast; 
- praktika kaitsmine õpimapi 
koostamise näol. 
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vastavaid ettekandeid, 
keelatud esemete 
äravõtmise akte ja 
valvelehti. 

dokumentatsioon 
(ettekanded, keelatud 
esemete äravõtmise aktid, 
valveleht). 

suhtlemise ning kasutab enesekehtestamist; 
- saab venekeelse vangiga suheldes aru igapäevase 
töökontekstiga seonduva rahuliku ja aeglase jutu 
sisust; 
- annab vene keeles järelevalvetööga seotud 
korraldusi. 
 
Osaluspraktika kaitsmiseks koostab õpilane 
õpimapi. Õpimapp koosneb praktikal iseseisvalt 
koostatud dokumentidest, mis laetakse üles Moodle 
keskkonnas olevale praktikakursusele. Õpimapis on 
koopiad ja dokumentidest nähtuvad isikuandmed 
on kaetud. Dokumendid on vormistatud korrektselt 
ja/või õigusakte järgivalt. 
 
Õpimapp sisaldab: 
1) kaks ettekannet; 
2) kaks keelatud esemete 
 äravõtmise akti; 
3) kaks valvelehte. 
 
Lävendikriteeriumid: 
- õpimappi lisatud dokumentidel on nõuetekohased 
rekvisiidid; 
- ettekanne sisaldab sisu, mis võimaldab kolmandal 
lugejal aru saada toimunud sündmuse asjaoludest 
(aeg, koht, viis jmt); 
- keelatud esemete äravõtmise aktis on piisava 
täpsusega kirjeldatud äravõetud esemeid ja tehtud 
õigusaktidest tulenev ettepanek nendega 
edasiseks toimimiseks; 
- valvelehelt selgub adekvaatne ülevaade 
vangide arvust valvepiirkonnas valvepiirkondade 
nõuetekohaseks kontrollimiseks. 
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Iseseisev töö moodulis Õpilane: 

1. Koostab osaluspraktika õpimapi.  
2. Valmistub praktika kaitsmiseks (loeb läbi praktika hindamiskomisjoni poolse tagasiside praktika aruandele ja kaitsmiseks 
esitatud küsimused). 
3. Tutvub juhendaja poolt praktikajärgselt antud hinnanguga isikuomaduste ja oskuste kohta. 

Mooduli hinde 
kujunemine 

Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli hinne kujuneb kirjaliku praktikaaruande, praktilise ülesande I, praktikaaruande ja praktika kaitsmise, 
praktilise ülesande II ja osaluspraktika õpimapi  tulemuste alusel. 

Hindamiskriteeriumid 8. täidab II klassi valvuri ülesandeid vastavalt ametijuhendis ja erinevates õigusaktides kinnitatud juhistele; 
9. suhtleb vangidega vastavalt õigusaktide ja juhendmaterjalide nõuetele; 
10. saab aru venekeelse vangiga suheldes lihtsamast juhtust ja oskab anda venekeelseid järelevalvetööd puudutavaid korraldusi; 
11. koostab õigusaktidele ja ametkondlikele töökorralduslikele regulatsioonide nõuetele vastavaid ettekandeid, keelatud 
esemete äravõtmise akte ja valvelehti. 
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