
    

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 PÕHITÕED 
 
Tudengi puhul on noortekeskuse praktika kooli õppekava osa. Piirkonna kohaliku 

vabatahtliku vm aktiivse kodaniku väljaõppe rakendamise puhul mõistetakse praktika 

all läbi aktiivse töös osalemise noortekeskuse põhiväärtuste ja töökorraldusega 

tutvumist. Praktikandile töötasu ei maksta!  

 
Noortekeskuses töötav inimene on vastutustundlik ja avatud inimene 
seega noortekeskuse praktikant: 
- on motiveeritud st näitab tegevuste vastu üles huvi, käib kohal ja teeb kaasa; 
- teeb koostööd st kooskõlastab plaanid (sh eelarvelised) juhendajaga ja teiste 
personaliliikmetega, arvestab noortekeskuse eripära ja tavapärase tegevusega,  on ise 
valmis koostööd tegema ja teiste tegevustes meeskonnaliikmena kaasa lööma; 
- on kohusetundlik st täidab kokkuleppeid iseseisvalt, tähtajaliselt, vajadusel 
peab nõu; 
- on kohanemisvõimeline st ei kaota närvi tundmatus olukorras, on innovaatiline ja 
leiab lahenduse (otsib abi juhendajalt); 
- teab, mida tähendab võrgustikutöö, omab ettekujutust noorsootöö eesmärkidest ja 
teab, miks ta midagi teeb; 
- on võimeline looma kontakti noortega. 
 
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 
juhendajaga aegajalt konsulteerida, 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. 
 
Praktikant on peale eduka noortekeskuse praktika läbimist võimeline osalema 
noortekeskuse töös alternatiivtöötajana.  Peale eduka praktika sooritamist pakub 
noortekeskus edaspidi praktikandile võimalusi asendada samas keskuses põhikohaga 
töötajat. 
 
 

 


