
SHHI.01.031. Pidev pedagoogiline praktika (6 EAP) üldjuhend:  

  
Pideva pedagoogilise praktika eesmärgid on:  

  

1. toetada üliõpilase kujunemist õpetajaks, luues võimalused teoreetiliste õpingute 

järjepidevaks seostamiseks praktilise õpetajatööga õppeasutuses;  

2. kujundada oskused ja harjumus reflekteerida tegevõpetajate ja õppijate/laste tegevust, 

et tagada iseenda areng õpetajana;  

3. toetada enese määratlemist kooli kollektiivi liikmena, kes teeb vastavalt õppeasutuse 

tüübile koostööd õppijate/laste, erinevate õpetajate, juhtkonna, tugispetsialistide ja/või 

lapsevanematega;  

4. pakkuda üliõpilasele mitmekülgset ettevalmistust õpetajatööks, võimaldades teostada 

praktikaülesandeid erinevatel õppeasutuse astmetel, erinevates õppeasutuse tüüpides 

ning erinevate hariduslike erivajadustega õppijatega  

5. arendada klassi- ja/või rühmajuhtimisega seotud kutseoskuseid, tuginedes 

õpetajakoolituse õpingutes omandatud teadmistele ja oskustele.  

  

Pideva pedagoogilise praktika õpiväljundid on:  

  

1. oskab analüüsida enda pädevusi, oskusi ja vajadusi ning vastavalt sellele 

kavandada edasisi tegevusi;  

2. omandab vastavalt õppeasutuse tüübile esmased oskused koostööks kolleegide, 

õpilaste ja/või lapsevanematega, arvestades erinevate sihtgruppide 

kommunikatiivsete vajadustega;  

3. identifitseerib end õpetaja rollis ja mõistab sellest tulenevaid vastutusi ja 

kohustusi erinevates olukordade;  

4. märkab hariduslikke erivajadusi ning oskab otsida koostööd ja esmalahendusi 

hariduslike erivajaduste rahuldamiseks;  

5. oskab analüüsida, mil määral õppekeskkond on turvaline, kõigi õppijate 

kaasamist toetav ja võimaldab õppijatel tunda eduelamust;  

6. teab ja mõistab motivatsiooniteooriate põhiseisukohti õppeprotsessi 

organiseerimise ja õppedistsipliini kindlustamisel;  

7. väärtustab õppimise toetamist kui hindamise olulist funktsiooni;  

8. omandab arusaama klassi- või rühma juhatamist kui grupi juhtimist.  

  

  

Aine  SHHI.01.031. Pidev pedagoogiline praktika   korraldus:  

1. pidev pedagoogiline praktika kestab 4 semestrit ehk 2 aastat;   

  

2. pidev pedagoogiline praktika  on aine, mis aitab seostada õpetajakoolituse kutseõpinguid 

õpetaja tegevusega koolis ning on vältimatult seotud järgmiste  alusmooduli ja 

praktikaainetega: SHHI.01.032 Õppe kavandamine, SHHI.01.028 Õpetamine ja 

refleksioon, SHHI.01.029 Õpetaja identiteet ja juhtimine ja SHHI.01.032 Suhtlemine ja 



tagasiside haridusorganisatsioonis, „Pidev praktika“ ja „Põhipraktika“ ning peab 

toimuma nendega paralleelselt;  

3. igal üliõpilasel on oma mentorõpetaja, kes toetab üliõpilast kogu kutseõpingute aja vältel;  

4. igal praktikanädalal toimub mentorarutelu, mille järel üliõpilane täidab pideva pedagoogilise 

praktika  Moodle`i keskkonnas vormi „Mentorarutelu kokkuvõte“ ja esitab selle hiljemalt ühe 

nädala jooksul peale mentorarutelu toimumist;  

5. kokkuvõtteid mentoraruteludest tagasisidestavad pideva pedagoogilise praktika õppejõud, kes 

pööravad tähelepanu üliõpilaste refleksioonioskusele ning –kvaliteedile.   

  

Mentorarutelu:  

Mentorarutelu kokkuvõtte koostamisel lähtuvad üliõpilased järgmistest küsimustest:  

1. Too välja praktikapäeval kogetud olukord ja /või emotsioon, mida mentorarutellu 

kaasa võtsid?   

2. Kuidas see seostub ainekursustel õpituga ning eelnevalt praktika käigus kogetuga?  

3. Milliste mõtetega naasid arutelult, mida õppisid sellest kogemusest algaja õpetajana?  

  

Osapoolte kohustused pideva pedagoogilise praktika raames:  

  

Praktikaasutuse koordinaator:  

  

1. on vahendajaks kooli juhtkonna, õpetajate, kooli tugispetsialistide, lapsevanemate, 

õpilaste ning üliõpilase ja ülikooli vahel;  

2. sõlmib koolisisesed kokkulepped, mis võimaldavad üliõpilastel sooritada PPP jooksul 

ettenähtud ülesandeid (sh erinevate õpetajate erinevate aine- ja klassijuhatajatundide 

külastamine, õpetajate ja kooli juhtkonnaga vestlemine, intervjuude tegemine, kooli 

tugipersonaliga suhtlemine; vajaliku dokumentatsiooni kättesaadavaks tegemine);  

3. osaleb ülikooli poolt korraldatud koolitustel ja infoseminaridel  

4. praktikaasutuse koordinaatorit  tasustatakse kogu pideva pedagoogilise praktika 

toimumise aja jooksul 5 tunni ulatuses ühe üliõpilase kohta.  

  

Üliõpilane:  

1. järgib õpetaja kutse-eetika põhimõtteid;  

2. täidab praktikaasutuse kodukorda ja praktikaasutuse juhi (nt direktor, õppejuht, 

arendusjuht) korraldusi;  

3. teavitab viivitamatult mentorõpetajat, praktikaasutuse koordinaatorit, kui ta 

haigestub või puudub praktikalt mõnel muul põhjusel;  

4. teavitab viivitamatult pideva pedagoogilise praktika vastutatavat õppejõudu praktika 

katkestamisest;  

5. täidab pideva pedagoogilise praktika juhendites esitatud nõuded,sh o sooritab kõik 

ettenähtud ülesanded  

o lepib mentorõpetajaga kokku mentorarutelude toimumise ajad ja osaleb 

mentoraruteludel  



o esitab PPP Moodle`i keskkonnas mentorarutelude kokkuvõtted hiljemalt 

nädala jooksul arutelu toimumisest  

  

Mentorõpetaja:   

  

1. osaleb ülikooli poolt korraldatud pideva pedagoogilise praktika korraldust ja sisu 

tutvustavatel avaseminaridel;  

2. lepib üliõpilas(t)ega kokku mentorarutelude toimumise ajad ning viib läbi 

mentorarutelu;  

3. toetab üliõpilast, et ta looks seoseid ülikoolis õpitava ja praktikal kogetava vahel (aitab 

üliõpilasel kogetut lahti mõtestada ningjagades temaga oma kogemusi ning aidates tal 

saadud kogemusi reflekteerida);  

4. osaleb koos praktikaasutuse koordinaatoriga koolisiseste kokkulepete sõlmimisel teiste 

õpetajatega ja kooli töötajatega, et võimaldada üliõpilasele erinevate tundide 

külastamine ja ülesannete sooritamine;  

5. mentorõpetaja ei pea kontrollima, kas üliõpilane on sooritanud ja esitanud ettenähtud 

praktikaülesanded;  

6. mentorõpetaja ei anna hindelist tagasisidet üliõpilase sooritusele praktikal ega pane 

semestri lõpus üliõpilase praktikale hinnet;  

7. teavitab pideva pedagoogilise praktika vastutavat õppejõudu, kui üliõpilane ei ilmu 

kokkulepitud ajal praktikale ja ei ole sellest mentorõpetajat või koolipoolset 

koordinaatorit sellest, teavitanud, kui praktikant ei allu kooli kodukorrale või ei pea 

kinni kutse-eetikast;  

8. mentorõpetajat tasustatakse 2 aasta jooksul ühe üliõpilase juhendamise eest 25 tunni 

ulatuses.  

  

  

Pideva pedagoogilise praktika õppejõud:  

  

1. tagasisidestab üliõpilaste poolt esitatud mentorarutelude kokkuvõtteid.  

  

  

Pideva pedagoogilise praktika jagunemine ja soovituslikud mahud:  

1. alusmoodulit toetav pideva pedagoogilise praktika osa –   

Pideva pedagoogilise praktika raames sooritab üliõpilane alusmooduli ainetes (SHHI.01.028. 

Õpetamine ja refleksioon, SHHI.01.032 Õppe kavandamine, SHHI.01.032 Suhtlemine ja tagasiside 

haridusorganisatsioonis, SHHI.01.029 Õpetaja identiteet ja juhtimine + klassijuhatajapraktika) antud 

praktikaülesandeid ning osaleb oma mentorõpetajaga läbiviidud mentoraruteludes (kokku 5 EAP)  

2. valdkonna pidevat praktikat ja põhipraktikat toetav pideva pedagoogilise praktika osa –   

Pideva pedagoogilisel praktika raames osaleb üliõpilane oma mentorõpetajaga läbiviidud 

mentoraruteludes reflekteerides oma pideva praktika ja põhipraktika käigus saadud kogemusi (1 EAP).  

  



  

  

  


