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NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Tutvumispraktikale lubatakse õpilane, kes on läbinud eelnevalt alusõpingute mooduli. 

EESMÄRK: õpetusega taotletakse, et õpilane tutvub praktikal vangla töökeskkonna ja –korraldusega, arendades seeläbi isiksuse omadusi, meeskonnatöö- ja kutseoskusi.  

Õpiväljundid 
Õpilane: 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane: 

Mooduli teemad, 
alateemad ja maht 

Hindamismeetodid 
ja hindamisülesanded 

Õppemeetodid 

1. tutvub praktikakohaks 
oleva vangla 
arhitektuuri, 
struktuuriüksuste ja 
koosseisuga; 
2. võrdleb külastatud 
vanglate arhitektuurseid 
ja töökorralduslikke 
erinevusi; 
3. tutvub praktikakohaks 
oleva üksuse 
päevakavaga ja II klassi 
valvuri 
teenistusülesannetega; 

1. kirjeldab praktikakoha 
vangla arhitektuuri, 
struktuuriüksusi ja 
teenistujate koosseisu 
vastavalt kogetule ja 
õigusaktidest leitud 
infole; 
2. leiab praktika lõpus 
iseseisvalt vangla 
territooriumil üles 
erinevad 
struktuuriüksused ja 
hooned; 
3. annab ülevaate ja 
vastab küsimustele 
praktikakohaks olnud 
vangla juhtimisskeemist, 
ülesannetest, 
struktuurist ja 
töötajaskonnast ning 
demonstreerib oskust 
leida selle kohta 

Tutvumispraktika 
(3 EKAP, P-60, I-18) 
- praktikakohaks oleva 
vangla arhitektuur ja 
erinevate hoonete 
asukohad, tähendused ja 
paiknemine; 
- praktikakohaks oleva 
vangla struktuuriüksused 
ja nende koosseis ning 
ülesanded; 
- praktikakohaks oleva 
vangla juhtimisskeem ja 
tööjaotus; 
- külastatud vanglate 
territooriumitel 
paiknevad hooned ning 
vangla üldine 
töökorraldus; 
- praktikakohaks oleva 
vangla üksuse 
kodukorrajärgne 

Kirjalik praktikaaruanne 
Õpilane koostab aruande, milles toob välja praktikakohaks olnud 
vangla arhitektuuri, struktuuriüksused, üksuse päevakavad ning 
tutvumiskäikudel märgatud vanglatevahelised erinevused. 
 
Lävendikriteeriumid: 
- vormistab aruande etteantud vormile ning vastavalt 
üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendile; 
- kirjeldab praktikakohaks olnud üksuses kehtinud päevakavalisi 
tegevusi ning võrdleb päevaseid ja öiseid päevakavasid ja nende 
raames täidetavaid toiminguid; 
- kirjeldab praktikakohaks olnud vangla arhitektuuri, hoonete 
ülesandeid ja paiknemist üksteise suhtes. Hoonete paiknemise 
juures toob välja ka hoonetele ja nende osadele antud 
numbrid/tähised või värvid ning kirjeldab, mille alusel on selline 
märkimissüsteem valitud; - toob välja kõik praktikakohaks olnud 
vangla põhimääruses nimetatud struktuuriüksused ja kirjeldab 
nende põhiülesandeid; 
- nimetab vangla struktuuriüksuste juhtide nimed ja ametikohad, 
struktuuriüksuse isikkoosseisu arvu ning kirjeldab joonise või 
tekstina vangla juhtimisskeemi (struktuuri jaotumine põhi- ja 
tugivaldkondadeks, direktori ja asetäitjate vastutusvaldkonnad 

- juhendatud 
tutvumiskäigud 
vanglatesse; 
- praktikapäeviku 
täitmine; 
- dokumentidega 
tutvumine (vangla 
kodukorra, 
põhimääruse, valvuri 
ametijuhendid ja 
vangla koosseisu ja 
tööülesandeid 
määravad 
dokumendid); 
- diskussioon 
juhendajaga 
tutvumiskäikude 
aruande koostamiseks; 
- juhendaja töövarjuks 
olek. 
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asjakohast infot; 
4. kirjeldab vähemalt 
kahe külastatud vangla 
vahelisi arhitektuurseid 
ja töökorralduslikke 
erisusi; 
5. argumenteerib 
tutvumiskäikudel 
märgatud vanglate 
erisuste ja sarnasuste 
ning töökorralduslike 
eripärade teemal; 
6. kirjeldab 
praktikakohaks oleva 
vangla üksuses kehtivat 
päevakava; 
7. loetleb valvuri 
peamised 
teenistusülesanded 

päevakava; 
- päevakavas nimetatud 
tegevuste läbiviimine ja 
nende vaatlemine; 
- valvuri 
teenistusülesannetega 
tutvumine töövarjuna ja 
ametijuhendite 
lugemine; 
- öise ja päevase 
valvetoimkonna 
ülesanded ja nende 
erinevused. 

jmt); 
- võrdleb vähemalt kahe tutvumiskäikude raames külastatud 
vangla arhitektuurseid (kambriuksed, aknad, pääsla, vangide 
liikumisteed hoonete vahel jmt) ja töökorralduslikke (eri 
järelevalvetoimingute teostamine, valvepiirkondade mehitamine 
jmt) sarnasusi ja erisusi. 
 
Praktiline ülesanne I 
Juhendaja küsitleb juhendatavat ja jälgib vangla territooriumil 
orienteerumise osas. 
 
Lävendikriteeriumid: 
- orienteerub praktika lõpuks vangla territooriumil; 
- leiab viivitamatult vangide saatmisteks ettenähtud marsruuti 
kasutades vangla territooriumil üles erinevad hooned, 
struktuuriüksused ja valvepiirkonnad. 
 
Tutvumiskäikude praktikaaruande kaitsmine 
seisneb aruande sisu tutvustamises komisjonile ning praktika-
aruande ja õpiväljundite omandamisega seotud küsimustele 
vastamises. 
 
Lävendikriteeriumid: 
- põhjendab vastuseid ning seisukohti, luues seoseid 
õigusaktidega; 
- toob võrdlevalt esile, kuidas erinevad tutvumiskäikudel 
külastatud vanglate vahel järelevalvetoimingute korraldamine ja 
teostamine või arhitektuur, tuues välja iga valdkonna kohta 
vähemalt kaks erisust ja sarnasust; 

- toob võrdlevalt välja ametijuhendites sätestatud valvuri ja 
vanemvalvuri tööülesanded ning nende ülesannete kattuvused ja 
erisused; 
- võrdleb valvuri poolt täidetavaid erinevaid ülesandeid keerukuse 
ja mahu alusel ning nimetab 
vahetuses sagedamini täidetavad ülesanded; 
- vastab õigesti kõikidele komisjoni esitatud küsimustele. 
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Iseseisev töö moodulis Õpilane: 

1. Koostab tutvumispraktika aruande. 
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 1. Kirjeldab praktikakoha vangla arhitektuuri, struktuuriüksusi ja teenistujate koosseisu vastavalt kogetule ja õigusaktidest 
leitud infole; 
2. leiab praktika lõpus iseseisvalt vangla territooriumil üles erinevad struktuuriüksused ja hooned; 
3. annab ülevaate ja vastab küsimustele praktikakohaks olnud vangla juhtimisskeemist, ülesannetest, struktuurist ja 
töötajaskonnast ning demonstreerib oskust leida selle kohta asjakohast infot; 
4. kirjeldab vähemalt kahe külastatud vangla vahelisi arhitektuurseid ja töökorralduslikke erisusi; 
5. argumenteerib tutvumiskäikudel märgatud vanglate erisuste ja sarnasuste ning töökorralduslike eripärade teemal; 
6. kirjeldab praktikakohaks oleva vangla üksuses kehtivat päevakava; 
7. loetleb valvuri peamised teenistusülesanded; 
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