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PRAKTIKA KOOLIPOOLNE
JUHENDAJA/KOORDINAATOR
/KURAATOR
EELDUSMOODULID JA -AINED:

positiivse tulemusega läbitud päästeteenistuse töökorralduse, päästetööde ja valikõpingute moodulid.

EESMÄRK: õpetusega taotletakse, et õpilane kinnistab ja täiendab töökeskkonnas õppeprotsessi käigus omandatud teoreetilisi teadmisi, süvendab praktilisi
oskusi ning päästeteenistuja väärtuspõhiseid hoiakuid ja eetikapõhimõtteid.
ÕPIVÄLJUNDID
HINDAMISMEETODID
PRAKTIKA HINDAMISKRITEERIUMID
PRAKTIKA ARUANDE
HINDAMISKRITEERIUMID
Praktika läbimisel õpilane
mõistab päästeasutuse
administratiivset ja
operatiivteenistuslikku struktuuri ning
komando töökorraldust;

1) praktika aruande koostamine;
2) Juhendaja hinnang praktikandi
teadmistele, oskustele ja
hoiakutele praktika perioodil
ning sobivusele töötamaks
praktiseeritud ametikohal;
3) Suuline praktika ja aruande
kaitsmine.
osaleb komando ja päästemeeskonna 1) praktika aruande koostamine;
töös;
2) Juhendaja hinnang praktikandi
teadmistele, oskustele ja
hoiakutele praktika perioodil
ning sobivusele töötamaks
praktiseeritud ametikohal;
3) Suuline praktika ja aruande

• Praktikant mõistab ning järgib
komando töökorraldust

• Praktika aruandes on nimetatud
komando töökorraldust reguleerivad
dokumendid ning põhjendatud nende
vajadust (sh tööohutus).

• Praktikant täidab valvevahetuse • Praktika aruandes on kirjeldatud
vastuvõtmise ajal ja vajaduse korral
valvevahetuse
vastuvõtmise
selle jooksul dokumente vastavalt
protseduurid ning seda reguleerivad
kehtivale korrale;
dokumendid;
• Praktikant kasutab töövahendeid • Praktika aruandes on kirjeldatud ning
sihipäraselt
vastavalt
tootja
illustreeritud näidetega varustuse
juhendile ja vajadusel teeb
hoolduse protseduurid, sh seda

kaitsmine.

rakendab
päästetöö
praktilises töös;

rakendab
ennetustöö
praktilises töös.

teadmisi 1) praktika aruande koostamine;
2) Juhendaja hinnang praktikandi
teadmistele, oskustele ja
hoiakutele praktika perioodil
ning sobivusele töötamaks
praktiseeritud ametikohal;
3) Suuline praktika ja aruande
kaitsmine.

kasutusjärgse
hoolduse
oma
reguleerivad dokumendid;
kompetentsuse piires.
• Praktika aruandes on kirjeldatud
• Praktikant
osaleb
teenistuses
komandosisene koolitus, teemad ning
vastava
erivõimekusega
käsitluste erinevus koolis õpitust.
päästekomandos
• Praktika aruandes on kirjeldatud
päästemeeskonna liikmena.
komandos
tehtavad
ennetustegevused ja nende tegevuste
aluseks olevad projektid/programmid.
• Praktika aruandes on kirjeldatud
praktika kohtade erivõimekused ning
tegevus.
• Praktikant osaleb päästesündmuse • Praktika aruandes on välja toodud
lahendamisel meeskonna liikmena;
sündmused, millel praktikant osales
• Praktikant kasutab töövahendeid
ja tema ülesanne neil sündmustel;
sihipäraselt
vastavalt
tootja • Praktikant on analüüsinud oma
juhendile ja vajadusel teeb
tugevusi ning arendamist vajavaid
kasutusjärgse
hoolduse
oma
oskusi
päästesündmuse
kompetentsuse piires;
vaatenurgast.
• Praktikant
osaleb
teenistuses
vastava
erivõimekusega
päästekomandos
päästemeeskonna liikmena.
• Praktikant osaleb valvevahetuse • Praktika aruandes on kirjeldatud
ajal info- ja ohutuspäevadel ja viib
praktikandi tegevus seoses info- ja
läbi kodukülastusi;
ohutuspäevadega;
• Praktika aruandes on kirjeldatud
kodukülastused ning nendega seotud
tegevused.

teadmisi 1) praktika aruande koostamine;
2) Juhendaja hinnang praktikandi
teadmistele, oskustele ja
hoiakutele praktika perioodil
ning sobivusele töötamaks
praktiseeritud ametikohal;
3) Suuline praktika ja aruande
kaitsmine.
Lõpphinde/-arvestuse tingimused ja kujunemine:
Praktika kaitsmisele lubatakse õppur, kes on esitanud kõik kohustuslikud dokumendid (praktika aruanne, juhendaja hindamisleht) õigeaegselt.
Praktika loetakse sooritatuks kui:
1. õpilane on läbinud praktika õppekavas ettenähtud mahus ning on täitnud päästeasutuses praktika õpiväljundid;

2. praktika juhendaja hinnang on positiivne;
3. aruanne on vormistatud vastavalt Sisekaitseakadeemia kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhendile ning esitatud tähtaegselt (kolm tööpäeva enne
praktika kaitsmist);
4. positiivne hinnang praktika kaitsmisel:
- Praktika aruandes kajastatud tegevusi ja andmeid kommenteeritakse, põhjendatakse ja kaitstakse;
- Praktikandi välimus vastab vormi kandmise eeskirjale.
Praktika mittesooritamine on põhjus õpilase õpilaste nimekirjast väljaarvamiseks.
PRAKTIKA MAHT
LOENG (tundide arv)

SEMINAR (tundide arv)

PRAKTILINE TÖÖ (tundide ISESEISEV TÖÖ (tundide arv) E-ÕPE (tundide arv) KOKKU (tundide arv)
arv)
456 h (19x24h)
38
494
PRAKTIKA SISU

TEEMA
Päästetöö baasteenuse praktika

ÕPPEJÕUD
Käskkirjaga kinnitatud
praktika juhendaja ja
üldjuhendaja

TUNDE
456 (19 24h
valvevahetust)

Veepääste erivõimekus

24 (3 8h vahetust)

Nööripääste erivõimekus

24 (3 8h vahetust)

Keemiapääste erivõimekus

24 (3 8h vahetust)

ISESEISEV TÖÖ JA KIRJANDUS
Praktilised tegevused praktika juhendaja korraldusel
ning aruande koostamine.
Eelkoostatud praktika aruanne tuleb esitada
juhendajale kontrollimiseks ning hindamiseks 4
nädalat enne praktikaperioodi lõppu.
Praktika juhendaja poolt kontrollitud ja hinnatud
ning vastavalt sellele täiendatud praktika aruanne
tuleb esitada kolledžile 3 nädalat enne
praktikaperioodi lõppu.
Praktika kuraator annab tagasiside 2 nädala jooksul.
Korrigeeritud ja täiendatud praktika aruanne tuleb
esitada kaitsmisele hiljemalt kolm tööpäeva enne
praktika kaitsmist.
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