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Kuidas toetada ja arendada
praktikajuhendaja pädevust
töökohapõhises õppes? 

Seminari eesmärgid: 
- jagada töökoha-põhise juhendamise ja juhendajate
koolitamise kogemust
- tutvustada praktikajuhendajatele mõeldud
koolitusprogrammi mudelit (ApprEntr project) 
- arutada, kuidas mudel võib Eesti oludes sobida

Krista Loogma 
Haridusteaduste instituut, professor 

F

Ajakava:

- 14.30 - 15.00 Kogunemine ja tervituskohvi

- 15.00 - 15.15 Sissejuhatus:  tutvustamine, seminari
eesmärgid, lühidalt ApprEnt projektist. Krista Loogma, Marge Kõrvits

- 15.15 - 15.45 Töökohapõhise õppe mudelid, nende rakendamise
kogemused, mudelite head küljed ja peamised väljakutsed. Milliste
teadmiste, oskuste ja pädevuste arendamisest ollakse huvitatud
juhendamisprotsessis? Krista Loogma 

- 15.45 - 16.15 Praktikajuhendajatele mõeldud koolitusmudeli
(prototüüpkursuse) tutvustus. Marge Kõrvits

Järgneb arutelu: Milline on Eesti oludesse sobiv mentorite
koolitusprogramm? Milliseid kursused on seni hästi toiminud ja milliseid
teadmisi ja oskusi on vaja toetada ettevõtetes ja kõrgkoolides sh. kuidas
saada tagasisidet juhendamise protsessist?

- 16.15 - 17.15 Tagasiside andmine koolitusmudelile. Millised on 
peamised soovitused seoses kõrghariduse töökohapõhise õppe
arendamise ja koolitusmudeli välja töötamisega?
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Taust

- Kutsehariduse on töökohapõhine õpe eraldisesiva õppeliigina
seadustatud alates 2007

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe vorm, mille 
puhul õpilane läbib ühe kolmandiku õppest koolis ja kaks
kolmandikku ettevõttes. Õppekava valmib kutsekooli ja ettevõtte
koostöös. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, 
töötades oma ala meistrite juhendamisel.

- Kõrgharduse tasemel on käimas pilootprojektid

- Enamus õppijaid neil programmidel on ettevõtetes juba 
töötavad inimesed. 

töölõppimine: töö jaoks, töö käigus, töö tulemusel
õppimine…

1. …on erinev koolisõppimisest ja samas on ka sarnasusi 
2. …toimub erinevatel tasanditel: 
-individuaalne õppimine – mida ja kuidas inimesed õpivad töökohtadel?
-individuaalselt õppimiselt praktikakogukondades ja õppivate 
organisatsioonideni
-õppimine erinevates võrgustikes  

3. …on nii informaalne (pigem) kui ka formaalne
4. töökoha õpipotentsiaal: töökohad erinevad suurel määral selles, 
milline on potentsiaal õppimiseks (sh kui väljakutsuvad ja arendavad
tööülesanded on) ja kuidas õppimist organisatsiooniliselt toetatakse. 
Õppimine töökohal võib olla ekspansiivne/pädevusi laiendav või piirav.
PIIAC tulemused
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Integratiivne pedagoogika (Tynälä, 2005, 2008) kui 

töölõppimise mudel

Eneseregulatiivne 
teadmine

Praktiline, 
eksperimentaalne, 

kogemuslik teadmine  

Teoreetiline, 
kontseptuaalne 

(üldistatud teadmine)

(teadmiste) 
ülekandmine

Selgitamine,
lahtiseletamine

reflekteerimine reflekteerimine

Formaalne, 
„raamatuteadmine“

Mitteformaalne, 
ekspetteadmine

Probleemide 
lahendamine

Vahendavad 
meetodid: 
*kirjutamine
*diskussioon
*koostöine õppimine
*juhendamine, 
mentorlus, treenimine

Cases
- Tourism and hospitality industry (EEUAS), restorans
and hotels

- Health care (therapists), (Tallinn Healt Care College, 
THCC), 

- Tallinn Technical University (TTU), Business IT (MA) 
- Tallinn University, Foundation “Young People to 
School”, professional practice in teachers´ cont. 
education program

- Various models of HE apprenticeship applied, based 
on contract btw HE institution, student, workplace 

- In some cases enterprises get paid  


