
Praktikabaaside tagasiside  

Parendusvaldkondade tegevuskava koostamise ja elluviimise eest vastutaja: struktuuriüksuste juhatajad. 

Järgmine küsitlus: kevad 2020 

Sissejuhatus

Keskmised hinnangud õppuritele ja väliskülalisõppuritele

Küsitlus viidi läbi 23. aprill – 14. mai 2018 Google küsitluskeskkonnas.

Sihtgrupp: praktikabaaside juhendajad.

Küsiti hinnanguid õppurite ja väliskülalisõppurite teoreetilistele teadmistele, praktilistele oskustele, valmisolekule

praktikaks, kutsealastele hoiakutele ning üldisele praktikakorraldusele.

Küsitletute arv Vastanute arv Vastamisaktiivsus

Skaala 0-4: 4= väga hea, 3= pigem hea, 2= pigem puudulik, 1= puudulik, 0= ei oska öelda.

Keskmise arvutamisel pole arvestatud tulemust „0“.

2018 kevad

1119 369 33,0 %

Keskmised hinnangud praktikakorraldusele

Väliskülalisõppureid on juhendanud 22% (82) 
vastajatest.

Praktikabaaside lõikes kõige enam vastajaid: SA 
PERH (90), AS ITK (33), AS LTKH (27).

Teoreetilised
teadmised praktikale

asumisel

Teoreetilised
teadmised praktika

lõppedes

TTK õppurid 2,95 3,45

Väliskülalisõppurid 2,91 3,38
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Keskmine hinnang praktikantide teoreetilistele 
teadmistele

puudulik

pigem puudulik

pigem hea

väga hea
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Oskus probleeme
lahendada

Eneseväljendusoskus

Praktikantide aktiivsus
praktikaülesannete täitmisel

TTK õppurite valmisolek praktikaks

2,97

3,26

3,33

3,35

3,54
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Oskus probleeme
lahendada

Võõrkeelne
eneseväljendusoskus

Sotsiaalne kohanemine
praktikabaasis

Kohanemine praktikabaasi
töökeskkonnas

Praktikantide aktiivsus
praktikaülesannete täitmisel

Väliskülalisõppurite valmisolek 
praktikaks

3,04

3,12

3,32

3,33

3,33

3,35

3,46

3,67
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Stressitaluvus

Tööaja efektiivne kasutamine

Kohanemisvõime

Osalemine meeskonnatöös

Täpsus ja kohusetundlikkus

Usaldusväärsus

Abivalmidus

Nõuetekohane riietus ja
korrektne välimus

TTK õppurite kutsealased hoiakud ja 
väärtushinnangud

3,29

3,31

3,32

3,35

3,46

3,56

3,61
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Stressitaluvus

Tööaja efektiivne kasutamine

Osalemine meeskonnatöös

Usaldusväärsus

Täpsus ja kohusetundlikkus

Abivalmidus

Nõuetekohane riietus ja
korrektne välimus

Väliskülalisõppurite kutsealased hoiakud 
ja väärtushinnangud

Juhendajate kommentaarid TTK õppurite 

kohta:
▪ Praktikandid on erineva tasemega.

▪ Suurendada tuleks interdistsiplinaarset õpet.

▪ Kui ei ole häid teoreetilisi teadmisi, siis jääb praktiline 

osa nõrgaks. Enne praktikale minekut tuleks kontrollida 

teoreetilisi teadmisi.

▪ Tasuks tähelepanu pöörata: anti- ja aseptika 

põhimõtted, farmakoloogia, anatoomia ja füsioloogia, 

ladina keel, teenindamine etc.

▪ Osadel praktikantidel puudub huvi, julgus ja 

kohusetunne praktikat läbida; osad on tublid, 

pühendunud ja aktiivsed.

Juhendajate kommentaarid väliskülalis-

õppurite kohta:
▪ Keelebarjäär välispraktikandi ja 

patsientide/personali vahel.

▪ Tagasisidet on keeruline kirjutada, kuna riigiti on 

erinev hindamissüsteem ja erinevad nõuded 

hindamiseks.
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Vajadusel sain kõrgkoolipoolselt
juhendajalt tuge

Kõrgkooli ja praktikabaasi
koostöö

Teadsin praktika eesmärki ja
õpiväljundeid

Olin aegsasti informeeritud
praktikantide saabumisest

Juhendajate keskmine hinnang TTK õppurite 
praktikakorraldusele

2,75

2,79

2,91

3,25
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Vajadusel sain kõrgkoolipoolselt
juhendajalt tuge

Kõrgkooli ja praktikabaasi
koostöö

Teadsin praktika eesmärki ja
õpiväljundeid

Olin aegsasti informeeritud
praktikantide saabumisest

Juhendajate keskmine hinnang 
väliskülalisõppurite praktikakorraldusele

Ettepanekud
▪ Rohkem kontakti juhendaja ja kõrgkooli vahel.

▪ Tagasiside lehed võiksid olla elektrooniliselt 

täidetavad.

▪ Praktika kestvused üle vaadata.

▪ Leping saata 1 kuu enne praktikandi saabumist.

▪ Rohkem arendada õppurite suhtlust.

▪ Leida viis ja kriteeriumid tagasisidestamiseks 

kõrgkoolile õppurite kohta, kes on kutsetööks 

sobimatud ja puudub motivatsioon praktikat läbida.

▪ Praktika õpiväljundid saata õppuriga kaasa.

▪ Juhendajale ülevaade, mis on teoorias läbitud ja kui 

suures ulatuses.

▪ Praktikandid võiksid määratleda vastavalt praktikale 

isiklikud eesmärgid.

Praktilised oskused
praktikale asumisel

Praktilised oskused
praktika lõppedes

TTK õppurid 2,50 3,40

Väliskülalisõppurid 2,65 3,34
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Keskmine hinnang praktikantide praktilistele 
oskustele

puudulik

pigem puudulik

pigem hea

väga hea


