
Praktikabaaside tagasiside  

Parendusvaldkondade tegevuskava koostamise ja elluviimise eest vastutaja: struktuuriüksuste juhatajad. 

Järgmine küsitlus: sügis 2022

Sissejuhatus

Keskmised hinnangud õppuritele ja väliskülalisõppuritele

Küsitlus viidi läbi 07. september – 05. oktoober 2020 Google küsitluskeskkonnas.

Sihtgrupp: praktikabaaside juhendajad.

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

praktikaks, kutsealastele hoiakutele ning üldisele praktikakorraldusele.

Vastanute arv

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

Keskmise arvutamisel pole arvestatud tulemust „0“.

2020 sügis

321

Keskmised hinnangud praktikakorraldusele

Väliskülalisõppureid on juhendanud 17% (56) 
vastajatest.

Juhendajate kommentaarid TTK õppurite 

kohta:
▪ Praktikandid on erineva tasemega

▪ Enamasti motiveeritud, positiivse poole pealt

paistavad silma enim erialases valdkonnas töötavad

õppurid

▪ Huvi puudus mõjutab praktika sujuvat kulgemist

▪ Pöörata tähelepanu suhtlemisoskuste ja

eneseväljendamise arendamisele

▪ Praktikandid peaksid olema aktiivsed ning teavitama

praktikabaase muudatustest või praktikalt

puudumistest

Juhendajate kommentaarid väliskülalis-

õppurite kohta:
▪ Välispraktikantide väga madal keeleoskus takistab

juhendamist

▪ Motiveeritus, keeleoskus ja eelnevad teoreetilised

teadmised varieeruvad

Ettepanekud

▪ Täiendada praktika kohta saadetava info sisu ja üle

vaadata info liikumise süsteemsus

▪ Praktikaeelsed seminarid juhendajatele

▪ Praktikantide toetamine praktikabaaside leidmisel

ja juhised juhendajatele

▪ Praktikantide teoreetiline ja praktiline ettevalmistus

▪ Praktikate ajaline jaotumine ja erinevate praktikate

osatähtus õppekavas

Vastajate TOP 3 praktikabaaside lõikes

Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 32

Ida-Tallinna Keskhaigla AS 31

Lääne-Tallinna Keskhaigla AS 27

Praktikabaaside arv

135

Praktilised oskused
praktikale asumisel

Praktilised oskused
praktika lõppedes

TTK õppurid 2,6 3,6

Väliskülalisõppurid 2,9 3,6
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Keskmine hinnang praktikantide praktilistele 
oskustele

puudulik

pigem puudulik

pigem hea

väga hea

Teoreetilised
teadmised praktikale

asumisel

Teoreetilised
teadmised praktika

lõppedes

TTK õppurid 3,1 3,5

Väliskülalisõppurid 3,1 3,5
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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
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Oskus probleeme
lahendada

Võõrkeelne
eneseväljendusoskus

Kohanemine praktikabaasi
töökeskkonnas

Praktikantide aktiivsus
praktikaülesannete täitmisel

Sotsiaalne kohanemine
praktikabaasis

Väliskülalisõppurite valmisolek 
praktikaks
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Stressitaluvus

Tööaja efektiivne kasutamine

Osalemine meeskonnatöös

Kohanemisvõime

Täpsus ja kohusetundlikkus

Usaldusväärsus

Abivalmidus

Nõuetekohane riietus ja
korrektne välimus

TTK õppurite kutsealased hoiakud ja 
väärtushinnangud

3,3
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Tööaja efektiivne kasutamine

Osalemine meeskonnatöös

Stressitaluvus

Täpsus ja kohusetundlikkus

Usaldusväärsus

Nõuetekohane riietus ja
korrektne välimus

Abivalmidus

Väliskülalisõppurite kutsealased hoiakud 
ja väärtushinnangud

3,1
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3,4

1 2 3 4

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
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Vajadusel sain kõrgkoolipoolselt
juhendajalt tuge

Teadsin praktika eesmärki ja
õpiväljundeid

Kõrgkooli ja praktikabaasi
koostöö

Olin aegsasti informeeritud
praktikantide saabumisest

Juhendajate keskmine hinnang 
väliskülalisõppurite praktikakorraldusele


