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Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja kutseõpe 

7 + 5 

● Hooldustöötaja 

● Lapsehoidja 

● Erakorralise meditsiini tehnik 

● Massöör 

● Tegevusjuhendaja 



Täna räägime .... 

1. Tervishoiu ja sotsiaalteenuste õppekavagrupi ht 
võrgustik 

2. Praktikapäeviku näide Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
näitel 

3. EPALE 



1. Tervishoiu ja sotsiaalteenuste õppekavagrupi 
haridustehnoloogiline võrgustik 

● 2 semestrit 

● 8 kutseõppeasutust, 23 liiget 

● Sügissemestril - võrgustiku loomine ja kodulehele info koondamine 

● Kevadsemesetril sisulised ülesanded: 

○ eTwinningu projekti koostamine 

○ Metoodilise juhendi koostamine hooldustöötaja õppekava rakenduskavale 



Võrgustiku töö tulemused... 

http://tervishoidsotsiaalteenused.weebly.com/ 

Töö- ja koolitusseminar Kuressaare Ametikoolis 

●  Jagati tehnoloogiaalaseid kogemusi 

●  Loodi eTwinningu projekt, mis on valmis läbiviimiseks Koostati 

● Koostati Metoodiline juhend, mida on võimalik alati täiendada, kuid ka juba 
kasutada 

 

 

 

http://tervishoidsotsiaalteenused.weebly.com/
http://tervishoidsotsiaalteenused.weebly.com/toumloumltugi.html


Koostöös peitub jõud, …. 



Õppepraktika päeviku 
elektroonne täitmine 



Praktikapäevik 
Õppepraktikat kajastav dokument: 

– Individuaalsel vastutusel 
– Sisaldab erinevat informatsiooni 
– Kaasaskantav 
– Peab säilima õppeaja lõpuni 
 
 



Praktikapäevik vs e-praktikapäevik 



Vahendid praktikakursusel 
– Õpilase, praktikajuhendaja, juhendatava 

õppejõu rollid ja tegevused 
– Õppepraktika toimumise ja praktikale 

saatmise kord 
– Õppepraktika koondtabel 
– Iga praktika üldised õpiväljundid 



Õpilase tegevused keskkonnas 
• Konfidentsiaalsuslepingu allkirjastamine (ka 

digiallkirjaga) 
• Individuaalsete õpiväljundite esitamine 
• Õppepraktika graafiku esitamine 
• Pidev PÄEVIKU täitmine praktikapäevade kohta 
• Eneseanalüüsi esitamine 



Juhendava õppejõu tegevused 
• Võimalus PIDEVALT jälgida õpilase tegevusi ja 

vajadusel suunata õpiväljundite täitmisele 
• Koondülevaade praktikakohtadest ja aegadest 
• Õpilaste toetamine (suhtlemine) foorumites 

(avalikud ja privaatsed) 
• Tagasiside andmine praktikale 



Praktikabaasipoolse juhendaja 
tegevused 

• Võimalus PIDEVALT jälgida õpilase 
tegevusi 

• Võimalus õpilasi toetada  
• Tagasiside andmine üliõpilasele 



+ 
• Juurdepääs praktikakeskkonnale (-

päevikule) igal ajal ja igas kohas  
• Õpilase areng nähtav kõikidele 

juhendajatele õppeaja jooksul 



Mis on EPALE? 

EPALE (Electronic 
Platform for Adult 
Learning in Europe) on 
mitmekeelne Euroopa 
täiskasvanuhariduse 
veebikeskkond. 



EPALE peamised 
eesmärgid  

• luua tugev üleeuroopaline 
täiskasvanuhariduse kogukond   

• parandada täiskasvanuhariduse kvaliteeti 
ja kättesaadavust Euroopas 

EPALE eesmärgid Eestis:  
• üks platvorm, kus on kättesaadav kogu 

TKH info Eestis 
• koostoimiv koolitajate ja TKH praktikute 

kogukond  
 



Sihtrühmad 
• Täiskasvanute koolitajad, koolituste 

korraldajad ja täiskasvanuõppe 
võrgustikud ning organisatsioonid 

• Täiskasvanuharidusega tegelevad 
teadustöötajad, üliõpilased, uurijad ja 
vabatahtlikud 

• Projektid ja partnerid  
• Poliitikud 
• Ajakirjanikud   



Sihtrühmad täpsemalt  
• ajakirjanikud  
• andragoogid 
• andragoogika üliõpilased ja magistrandid  
• coach’id, superviisorid, suhtlemistreenerid 
• haridustehnoloogid 
• koolitusjuhid ja personalijuhid  
• kutsega koolitajad 
• kutseõpetajad  
• kõrg- ja ülikoolide õppejõud  
• muuseumipedagoogid  
• poliitikud 
• raamatukogude töötajad 
• sisekoolitajad 
• täiskasvanute gümnaasiumide õpetajad 
• vabahariduse koolitajad  
• ärikoolitajad    







Kasu üksikisikule 
• Tasuta info 
• Nähtavus  
• Uued koostööpartnerid  
• Rahvusvaheline ulatus  



Täiskasvanuhariduslike  
kohtumisteni EPALE-s! 

 
https://ec.europa.eu/epale/et/ 

 
epale@kutsekoda.ee    

 
 

https://ec.europa.eu/epale/et/
mailto:epale@kutsekoda.ee
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