
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: maastikuehitaja 3. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: Statsionaarne 

 

Moodul nr 6 Praktika mooduli maht 12 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Merle Koorts 

Mooduli õpetajad: Merle Koorts 

Mooduli eesmärk: Mooduli eesmärk on, et õpilane rakendaks omandatud teadmisi prakikaettevõttes töötades 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 

puuduvad 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 
 

Moodul hinnatakse mitteeristavalt.  

Kõik mooduli praktilised tööd peavad olema sooritatud ja teemade lävendid saavutatud.  

Õpiväljundid (ÕV) 1. seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul 
rakendamise võimalustega; 

 kirjeldab erialaga seotud peamisi riske ja selgitab nende ennetamise võimalusi 

 hindab ja oma oskusi ja kompetentse õppetöö põhjal 

 võrdleb oma oskusi ja kompetentse tööturu nõudmistega 

2. leiab iseseisvalt informatsiooni tööturul rakendumisvõimaluste 
ning praktika- ja töökohtade kohta; 

 tutvub veebis praktikaettevõttega ja võtab ühendust ettevõtte esindajaga 

 selgitab välja tööandja vajadused 
 

3. valmistub ja osaleb tööintervjuul ning sõlmib kolmepoolse 
praktikalepingu, asetudes selle üheks osapooleks 

 koostab CV ja portfoolio 

 sõlmib kolmepoolse praktikalepingu 

4. teeb juhendamisel praktilisi töid maastikuehitusega tegelevates 
ettevõtetes ja/või kooli praktikabaasis 

 kasutab praktilistel töödel vastavaid tööriideid ja isikukaitsevahendeid 

 järgib töötamisel tööohutusnõuetest ning kasutab ergonoomilisi töövõtteid 

 peab praktikapäevikut ettenähtud korras 

 koostab praktikaaruande ja esitleb seda praktikavestlusel 

Mooduli maht kokku 12 EKAPit ehk 312 tundi: sellest 2 tundi on kontaktõpe, 10 tundi on iseseisev töö, 300 tundi praktikat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (arvestatud) 

1. Ettevalmistus 2 6   1,2,
3,4 

    

1.1. Praktika eesmärgid ja korraldus 
1.2. Praktika ettevõtte leidmine 
1.3. Lepingu sõlmimine 

      Loeng 

 Praktiline tööd 
 

Mitte-
eristav 

 Praktiline töö  Loetleb vajalikud praktikaväljundid; 

 Loetleb isiklikud praktika eesmärgid 

 Koostab CV ja portfoolio 

 Leiab praktikaettevõtte ja lepib kokku intervjuu 

 Osaleb intervjuul 

 Sõlmib kolmepoolse lepingu 
 

2. Praktika    300 4  Praktika   Praktiline töö  osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni 
järgib tööohutusnõudeid ja ergonoomika põhimõtteid 

3. Praktika aruandlus  4   1,2,
3, 4 

  Vestlus Mitte-
eristav 

 360-kraadi hindamine, 
vestlus, praktikaaruanne, 
praktikapäevik 

 on osalenud praktikal ja täitnud talle määratud ülesanded; 

 esitanud on praktikapäevik ja praktika aruanne;  

 õpilase poolt on täidetud enesehindamise raporti;  

 on osalenud vestlusel. 
 

 

                                                           
1 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 


