
    

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti „Noorsootöö kvaliteedi 

parendamine läbi KOV-ide noorsootööasutuste võimekuse suurendamise“  raames  

toimunud noortekeskuste, kohalike omavalitsuste ja noorsootöötajataid ettevalmistavate 

kõrgkoolide ühiskohtumistel kokku lepitud ootused praktikandi  juhendajale. 

Noortekeskuse praktika all mõistetakse käesolevas dokumendis nii tudengite 

õppeprogrammi raames ettenähtud praktikat kui ka vabatahtlike ettevalmistamist  

noortekeskuse töös osalemiseks alternatiivtöötajana. 

 

 

NOORTEKESKUSE PRAKTIKA JUHENDAMISE PÕHIALUSED 

 

Eduka praktika eelduseks on teadlik ja motiveeritud juhendamine. Hea praktika 

omakorda on aluseks noorsootöövaldkonna mitmete väljundite seas valiku tegemiseks 

(sh kooli-, noortekeskuse–, KOV noorsootöö jne). Hea praktika selgitab välja valmisoleku 

ja isiksuse sobivuse ametisse.  

Tudengi puhul on koolipraktika õppekava osa, mille puhul vastutajaks praktika 

juhendaja. Samuti vastutab sisulise töö eest juhendaja ka muu praktilise väljaõppe 

perioodi jooksul st kui juhendatavaks on näiteks piirkonna kohalik vabatahtlik vm 

aktiivne kodanik. Et praktikandi näol on sageli tegemist väga noore ja/või vähese 

kogemusega inimesega, on oluline väga täpselt läbi mõelda ka juhendajapoolsed 

ootused, nende hulk, tase ning kindlasti juhendamismeetodid. Praktikajuhendamine on 

lisaks oma kogemuse jagamisele suurepärane võimalus saada ülevaade keskuse tööst 

kõrvalise pilgu läbi, kaardistada isiklikke arenguvajadusi ning arendada piirkonna 

noorsootööd. 

 

Teadlik  juhendaja 

 

Praktikandi võtmisel või asendustöötaja ettevalmistamisel mängivad kõige olulisemat 

rolli juhendaja pädevus, motiveeritus ja ajaressurss. Juhendajal tuleb olla valmis 

töömahu suurenemiseks - näiteks protsessi planeerimine ning kooskõlastamine 

praktikandiga. Motiveeritud juhendaja aitab töö käigus tekkivatele probleemidele leida 

praktikandi seisukohast parimaid lahendusi st ebaõnnestumiste jmt puhul toetab, 

suunab, annab jõukohaseid ülesandeid ning on vajadust mööda sotsiaalseks toeks.  

 

Juhendaja kompetentsi aluseks on (üks järgnevaist):  

-  erialane (noorsootöö, sotsiaal vm) kõrgharidus;  

 - noorsootöötaja kutse, baasteadmiste oskuste kutse; 

 



    

Lisaks vähemalt aastane noortekeskuses töötamise kogemus ja praktikajuhendamise 

(või võrdväärse) koolitus. 

 

Planeeritud protsess  

 

Praktika on vastastikku planeeritud tegevus. Juhendaja on sealjuures kogu protsessi 

teadlik suunaja. Praktikajuhendajal tuleb jälgida, et kogu protsessi jooksul oleks tagatud: 

- koostöö osapoolte vahel –juhendaja aktiivne osalus protsessis, mitte pelgalt 

delegeerimine; 

- loomingulisus – töö praktiseerijal võimalikult vabad käed konkreetse ülesande 

täitmiseks. Juhendajal suunav roll,  kus olenevalt olukorrast võiks lubada õppuril ka 

eksida; 

- eesmärgistatus – kogu õpiprotsess on mõtestatud tegevus, kus iga tegevusega 

kaasneb analüüs. Eesmärgid peavad olema reaalsed/saavutatavad, ebaõnnestumise 

põhjused tuleb läbi arutada; 

- tagasiside - tudeng ootab tagasisidet oma edusammude/arenguvajaduste osas; 

- sotsiaalne tugi - emotsionaalne tugi, et praktikant tunneks end turvaliselt (garantii). 

Oluline on juhendaja poolt tagada (kultuuriline) kaasamine. 

 

Enne praktikale asumist püstitatakse praktikale eesmärgid. Koostöös 
juhendajaga koostatakse tegevusplaan praktikaperioodiks ning korraldatakse 
eelkohtumine. Plaan peab olema piisava ajavaruga iga tegevuse osas ehk aega peab 
jaguma iga tegevuse läbimõtlemiseks ja analüüsimiseks. 

 
Praktika käik: 
VAATLUS 
ETTEVALMISTUS 
PRAKTILINE TÖÖ 
TAGASISIDE 
 
 
1. Vaatlus 
Praktikant tutvub praktikakohaga, mille tulemusel teab, kus viibib ja mida asutuses 
tehakse, kus paiknevad vahendid ning milline on tavapärane päevakava, kuidas 
tegutsetakse eriolukordades. Noortekeskuse külastajate vaatlus ja kontakt. Vaatlusele 
pühendatakse vähemalt 1 päev. 
 
2. Ettevalmistus 
Vastavalt praktikaperioodi tegevuskavale iseseisva sisulise töö tegemine, milleks 
tavaliselt mõne sündmuse ettevalmistus ning läbiviimine. Sealjuures on kasulik 
praktikandiga aegajalt vestelda protsessi käigu üle, et vältida  võimalikke 
möödarääkimisi ning negatiivseid emotsioone. Ettevalmistavaid tegevusi tehakse 



    

noortekeskuses valdavalt noorte osalusel. Tegevuste ettevalmistamiseks on oluline 
tagada vähemalt 2 päeva. 
 
3. Praktiline töö 
Sündmuste läbiviimine vastavalt varasemale plaanile ja praktilise noorsootöö 
teostamine noortekeskuse lahtiolemise ajal st noortekeskuse traditsioonilistel 
sündmustel osalemine ja kaasalöömine nende korraldamises, osalemine koosolekutel, 
dokumentidega tutvumine, näidisdokumentide (käskkiri, tegevuskava, aruanne, projekt) 
koostamine jmt. 
 
 4. Tagasiside 
Praktika lõpus koostab praktikant praktikamapi, kus on välja toodud olulisemad 
tähelepanekud praktikabaasi, juhendamise, algse tegevusplaani täituvuse ja sisulise 
tegevuse osas (tudengitel kooli poolt antud juhised). Praktikamapi koostamisel on parim 
lähtuda protsessidest ja kogemustest, mitte niivõrd edukusest plaani järgmisel. Väga 
tähtis on dialoog noortega. Praktikamapid kooskõlastatakse praktika juhendaja/asutuse 
juhiga, et võimaldada praktikabaasil, juhendajal ja praktikandil analüüsida tehtut, oma 
arenguvajadusi. 

 

NB! Juhul kui praktikant on väljastpoolt piirkonda, on oluline tagada tehniline tugi st: 

- söögitegemise võimalus; 

- transport ( ligipääs); 

- ruumid – (noortekeskus + öömaja). 

 

Praktikandile töötasu ei maksta!  

 

Hindamine ja tagasiside 

 

Oluline on eesmärkide seadmise puhul kaardistada eelhindamine ja kriteeriumid, et 

protsess oleks osapooltele üheselt mõistetav. Koostöö osapoolte vahel eeldab sujuvat  

dialoogi, konkreetseid kokkuleppeid. See võimaldab protsessi teadlikult juhtida ning 

mõista praktikale seatud eesmärkide kasutegurit. Praktika sujuvuse tagamiseks on 

seega oluline vahetu suuline tagasiside, mis annab juhendajale võimaluse tutvuda 

praktikandipoolse arvamusega. Võimalusel tuleks vähemalt õpiprotsessi lõpus üldise 

tagasiside andmisel kaasata protsessi ka kolleegid ja kindlasti noored.  

 

Heast südamest praktikanti läbi lasta ei või!   

Praktika järgselt tuleb koostada kirjalik tagasiside – see annab teavet 

tudengi/vabatahtliku sobivusest noortekeskusesse.   

 


