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SISSEJUHATUS

Käesoleva “Parimate praktikate käsiraamatu” eesmärk on tuua esile suurepäraseid ideid ja algatusi,

mis parandavad duaalsüsteemi kvaliteeti kogu Euroopa Liidus.

Siin kogumikus kajastatud parimad praktikad, mis on kokku kogutud UPT2S projekti kaasatud

kutseharidusasutuste liikmete poolt, on välja valitud, kuna need aitavad kaasa nii praktikantide ja

ettevõtete praktikajuhendajate ja kutseharidusasutuste oskusteabe tõstmisele (sh duaalsüsteemis).

Selles kogumikus jagatud praktikaid, ideid ja tööriistu rakendavad ettevõtted Horvaatias, Eestis,

Prantsusmaal, Saksamaal ja Hispaanias. Ettevõtted on valitud, kuna neil on efektiivne

praktikakorraldus, suhtlus kõigi osapooltega ja kvaliteetne tulemus - edukas praktika. Siiski tuleks

meeles pidada, et haridussüsteemid võivad riigiti erineda ja siin toodud parimad praktikad on

seotud konkreetse konteksti, vastava riigi ja nende ettevõtetega.

Selles kogumikus tutvustatakse ettevõtete kogemusi erinevates vormingutes: video, intervjuu,

kontrollnimekirjade ja infograafikute kujul.

Loodame, et need ideed on inspireerivad ning aitavad kõigil huvilistel parandada praktikantide

ettevalmistamise, rakendamise ja hindamise viise!
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I. PRAKTIKA PLANEERIMINE

Kui soovite oma ettevõttes praktikanti tervitada, on "planeerimise" etapid hädavajalikud. Sellest

esimesest osast leiate ettevõtete suurepäraseid näiteid tööintervjuu läbiviimisest, koolitaja

ettevalmistusest ja tervitusplaani kasutamisest, keskendudes samas ka tööohutusele.
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I.1 Avaldus

I.1.1 Järelevalvekomisjon kutseõppe õpilaste hindamiseks ja jälgimiseks. EDUCACIÓN
FP- GOBIERNO LA RIOJA - Hispaania

La Rioja kogukonnas Hispaanias vastutab Kutseõppeteenistus
(Vocational Training Service) kutseõppe haridussüsteemi haldamise
eest.

Koolitusprogrammile juurdepääsu saamiseks peavad soovijad läbima kaks
etappi: akadeemiliste teadmiste hindamise ja intervjuu, mis aitavad

selekteerida jaoks sobivad kandidaadid, kuna kohti on piiratud arv.

Õppeaasta alguses, enne praktikantide ettevõtetesse minemist, viib järelevalve komisjon (Monitoring
Committee) kutsekoolis läbi hindamise (tavaliselt detsembris), et hinnata, kas õppija sobib õppima
duaalsüsteemis. Iga kutsekooli duaalse kutseõppe programmi kohta on üks järelevalve komisjon. Hindamisel
osaleb üks projektiga seotud ettevõtte esindaja (omanik, juht või koolitaja, olenevalt ettevõtte suurusest).

Selle huvitava duaalse koolitussüsteemi kvaliteedi parandamise protseduuri kohta lisateabe
saamiseks klikake alloleval lingil ja tutvuge lisatud dokumentidega!

Kutseõppurite hindamise ja järelevalve komisjon

I.1.2 Töövestlus ettevõttes Interijeri Damir Besednik - Horvaatia

Tööintervjuu Besednik Završni Radovi on noor ja ambitsioonikas
ehitusettevõte, mis asutati 2017. aastal. See koosneb noorest
professionaalsest meeskonnast, kes armastab seda, mida nad teevad
ja kõige tähtsam on iga kliendi rahulolu. Täpsus, korrektsus ja
vastutus on selle meeskonna ühed olulisemad omadused. Nad
püüavad alati järgida trende, uusimaid lahendusi ja tehnikaid
ehitustööde vallas. Nad on avatud koostööks kutsekoolidega ja

soovivad praktikante vastu võtta. Nad juhendavad ka Bedekovčina keskkooli õpilasi.
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Enne ettevõttesse tööle minekut läbivad õpilased kohustusliku tööintervjuu ettevõttes. See on

õpilastele suurepärane võimalus kogeda, kuidas see tegelikus professionaalses olukorras välja näeb.

Klikkige sellel lingil!

I.2 Praktikajuhendaja oskused

I.2.1 FDSEA29 poolt välja pakutud praktikajuhendajate fakultatiivne koolitus -
Prantsusmaa

FDSEA29 on riiklik põllumajandusliit (FNSEA), mille üldine missioon
on kaitsta põllumeeste huve, nende väärtusi, elukutset, sissetulekuid
ja töötingimusi. See esindab põllumeeste huve ja pakub neile toetust,
näiteks korraldab erialaseid koolitusi. Selleks on FDSEA29 loonud
tugeva partnerluse MFR koolitusasutustega, mis pakub õpet
duaalsüsteemis: koos viivakse läbi mitmeid koolitusmissioone, mille
eesmärk on arendada teadmisi ja oskusi põllumajandussektoris.

See organisatsioon on välja töötanud spetsiaalse koolituse põllumeestele, kes soovivad saada
praktikajuhendajateks või täiendada oma teadmisi praktikantide vastuvõtmiseks oma farmis. See
koolitus on fakultatiivne, kuid see keskendub kolmele teemale, mis on osaleja kui tulevase
praktikajuhendaja missiooni täitmiseks olulised: praktika, töötervishoid ja tööohutus ning juhtimine.

Intervjuu Garlonn Fouchardiga, kes vastutab selle FNSEA 29 erialase koolituse eest: Intervjuu
Garlonn Fouchard

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

https://carnet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/daniela_usmiani_skole_hr/Ebhk7dM7MZpGkmNA0IvEeFcB_iK-h9l_OJp8qQ2yaLhJpA?e=mFjaOs
https://drive.google.com/file/d/1D2lfjc2coucTOFGIW3V68YBQcu6rTElw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D2lfjc2coucTOFGIW3V68YBQcu6rTElw/view?usp=sharing


Euroopa parimate praktikate jagamine duaalse õppesüsteemi ja praktikajuhendajate kvaliteedi

parandamiseks

________________________________________________________________

I.2.2 Noorte talentide edendamine Maastikuaednike Liidu poolt - Saksamaa

Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. VV (BGL)
on ettevõtjate ja tööandjate liit, mida toetavad 12 piirkondlikku
aiandus-, haljastus- ja spordiväljakute ehituse liitu. See esindab
Saksamaa aianduse, haljastuse ja spordiväljakute ehituse huve
osariigi, föderaalsel ja Euroopa tasandil.

Maastikuaednike seltsil on spetsiaalne osakond AuGaLa. Üks nende
valdkondi on noorte talentide tunnustamine.

Üks näide noorte talentide tunnustamisest on iga-aastane
maastiku-aednike karikavõistlus.

Loe nende tegemistest lähemalt siit:

Promotion of young talents english.docx

I.2.3 Praktikajuhendaja Sobivuse Määrus (AEVO) – Saksamaa

BMBF (Föderaalne Haridus- ja Teadusministeerium) tegeleb aktiivselt
kutsehariduse ja -praktika tugevdamisega Saksamaal ning selle
sobivaks muutmisega tuleviku jaoks. Selleks on loodud
raamtingimused ja õiguslikud alused. Üks neist on AEVO
(Praktikajuhendaja Omaniku Määrus).

Praktikajuhendajal on oluline mõju kutsehariduse ja -praktika kvaliteedile. Praktikajuhendaja
Sobivuse Määrus (AEVO) reguleerib, millised teadmised neil peavad olema ja kuidas neid tuleb
tõestada.

Juhendada võivad ainult need, kes on isiklikult ja tööalaselt sobivad. See on sätestatud
kutseõppeseaduse (BBiG) §-s 28.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
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Infograafiku lugemiseks järgi seda linki! Koolitajate Sobivuse Määrus.docx

I.2.4 Töötuba praktikajuhendajatele, kes on seotud duaalse süsteemiga (sertifikaat) ja
ettevõtete akrediteerimise märgisega, FER (Federación de Empresarios de La Rioja) –
Hispaania

La Rioja Tööandjate Liit (FER) on La Rioja kõige esinduslikum
sektoritevaheline äriorganisatsioon, assotsiatiivne, sõltumatu,
vabatahtlik ja mittetulunduslik. Selle eesmärk on edendada
raamistikku, mis aitab kaasa ettevõtluse arengule La Riojas.
https://sie.fer.es/

Ettevõtete juhendajad (praktikajuhendajad) saavad duaalse

kutseõppe koolituskursuse. Ettevõtetele korraldatakse 12-tunnine

kursus (jaotatuna 2 päeva peale).

Kursusel osalevad praktikajuhendajad saavad koolituse läbimist ja osalenud ettevõtet tõendava
diplomi, annab PITSERI, MIS TUNNISTAB õppimist ja pühendumist Duaalkutseõppele. Akrediteering,
mis antakse, FER ja CaixaBank Dualiza, on auhind, samuti tunnustus iga praktikajuhendaja pingutuse
ja pühendumise eest, mille iga praktikajuhendaja kursuse jooksul omandas.

Selle huvitava praktikajuhendajate koolitustegevuse kohta lisateabe saamiseks ja lisatud
dokumentide analüüsimiseks järgi seda linki. Praktikajuhendajate koolitused ja akrediteerimismärk
ettevõtetele (FER)- Hispaania

I.3 Esimene päev

I.3.1 Töövarjuks olemine, Väätsa Agro - Eesti

2014. aastal valmis Trigon Dairy Farming Estoniale kuuluv Väätsa
Agro Lõõla farmikompleks. Kompleks on Eesti ja Baltikumi suurim
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piimafarm, mis koosneb kahest piimafarmist (kohaga 3300 lüpsilehmale) ja mitmest teisest hoonest.
Farmis on ka lüpsikarussell 500 lehmale – esimene omataoline Baltikumis.

Praktikandi esimene tööpäev on töövarju vormis, et anda ülevaade üldisest töökorraldusest
ettevõttes, mis võimaldab näha ka neid töö osi, kus ta töötab paralleelselt või erinevatel
töökohtadel. kordi oma kavandatud praktika ajal, mida tal muidu poleks võimalik näha.

Praktikajuhendaja annab ülevaate ka üldistest juhtimispõhimõtetest ja väärtustest, tutvustab
kaastöötajaid, kõiki valdkondi ja ümbrust.

Ettevõtte praktikas on kõige tõhusamaks osutunud praktikandil kogu tema jaoks oluline info - näiteks
ajad, söötade kogused jms, kontaktid ja ülesanded - kirja panna spetsiaalsesse vihikusse. Talus on
kasutusel nii kalender kui seintel tahvlid, kus tähelepanu vajavad teemad on kirjas mõlemale poolele
- treenerile ja koolitatavale (näiteks milline loom on haige, milline masin vajab hooldust). Samuti
saab koolitatav kirja panna üldisemat infot (mõni sööt hakkab otsa saama või tööriist vajab
väljavahetamist vms).

I.3.2 Tervituskava - Kontrollnimekiri „Esimene päev” ettevõttes MS Gartengestaltung,
Gardening – Saksamaa

Ettevõttel MS Gartengestaltung on suur kogemus
Saksamaa duaalse kutsehariduse ja -praktika süsteemi
järgi väljaõppes. Igal aastal on neil 2-3 praktikanti.

Nad asuvad Hannoversch Gmündenis (Alam-Saksimaa)
ja nad on maastikuühingu VGL Niedersachsen Bremen
liikmed.

Enne kui praktikajuhendaja Matthias Sturm ettevõttest MS Gartengestaltung oma praktikante
esimesel päeval tervitab, peab ta sõlmima palju eeskirju, lepinguid, juhiseid, ettevaatusabinõusid ja
palju muid. Et järge täielikult mitte kaotada, kasutab ta kontrollnimekirja.

Lugemiseks järgi seda linki! Kontrollnimekirja koolituse algus Ettevõte Sturm.docx
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I 3.3 Tööohutuse ja töötervishoiu kursused koolis enne esimest praktikat ettevõttes -
Horvaatia

Srednja škola Bedekovčina kui kutsekool pöörab praktilise töö
käigus palju tähelepanu õpilaste ohutusele. Esimesel kursusel on
kohustuslik baaskursus töötervishoiu ja tööohutuse teemaga.
Kursusejärgselt sooritatud eksam on igasuguse praktika või töö
eelduseks.

Selle testi näidet näete, kui klikite lingil.
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II. RAKENDAMINE

Sellest osast leiate ettevõtete poolt välja töötatud huvitavaid ideid oma praktikandile hea
õpikeskkonna loomiseks: kuidas praktikante integreerida, selgitada reegleid, teha koostööd

kutseõppeasutusega, hinnata ja aidata õpilast eksamiteks ette valmistada!
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II.1 Integreerumine ettevõttes

II. 1. 2 Näiteid farmist Kastens – Saksamaa

Frank ja Frederike Kastens peavad Alam-Saksi Liidumaal

Diepholzi rajoonis Stuhris oma meiereiga piimafarmi.

Igal aastal on neil praktikante.

Farm Kastens on pere omanduses olev talu ja nende
praktikandid elavad koos Kastensi perekonnaga. Praktikantidel on oma privaatsed toad. Iga päev
söövad nad koos lõunat, et oleks aega üksteisega rääkida nt õppeprotsessidest ja edusammudest.
Kui on vaja rohkem privaatsust, korraldatakse privaatseid arutelusid.

Lugemiseks klikkige sellel lingil:

Perekond Kastensi intervjuu.docx

II.2 Kutseõppeasutuse ja ettevõtte koostöö

II.2.1 Praktika ettevalmistamine ja läbiviimine Maxi Lemmikloomakliinikus - Eesti

Maxi Lemmikloomakliinik tegutseb Eestis 1993. aasta
algusest. Alates 2016. aasta suve algusest on
loomakliinik kolinud veterinaarteenuse pakkumiseks
suuremate, avaramate ja oluliselt parema
planeeringuga ruumidega ning parimate
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parkimisvõimalustega kohta. Parima teenuse pakkumiseks peab Maxi Lemmikloomakliinik oluliseks
oma töötajate teadmiste ja oskuste kõrgel tasemel hoidmist. Seetõttu pakuvad nad oma töötajatele
pidevat täiendkoolitust nii Eestis, kui ka välismaal. Samuti investeeritakse kaasaegsetesse
meditsiiniseadmetesse ja -tehnikasse. Klientide lemmikloomade tervise eest hoolitsevad paljud
professionaalsed loomaarstid ja kogenud loomaarstiabilised. Igal arstil on ka oma kitsam eriala, mis
on eriti südamelähedane. Nad peavad väga oluliseks üksteise toetamist oma oskuste ja teadmistega,
eriti kõige raskematel juhtudel. Samuti on nad väga rõõmsad ja rahul oma pühendunud ja innuka
meeskonna üle.

Praktikale eelnevalt tutvub praktikajuhendaja praktikandi kohustuslike õpiväljunditega, mida ta
praktikal olles õppima ja tegema peab. Lisaks õpiväljunditele tutvub praktikajuhendaja iga
praktikandi individuaalsete praktiliste ja teoreetiliste oskustega, et leida parim viis teda õpetada ja
määrata talle vastavalt tema võimekusele tööülesandeid, mida hiljem hakatakse arendama ja
laiendama. Kui kõik osapooled – VET center, praktikakoht ja praktikant – on ühisel meelel praktika
läbiviimisega, sõlmitakse nende vahel praktikaleping.

Esimesel praktikapäeval antakse uuele praktikandile ettevõtte tööriided, tutvustatakse talle
töötajaid, tööruume, töövahendeid ja töö käike. Praktikandil on võimalus tööruumide ja muude
vahenditega rohkemalt tutvuda. Lisaks tutvustustele seletatakse praktikandile tööohutusnõudeid
ning millistele asjaoludele peaks eriti palju tähelepanu pöörama. Samuti juhendatakse praktikanti
erinevate masinate kasutamisel.

Kuigi veterinaarala praktikantide peamine juhendaja on üks kindel loomaarst, juhendab, õpetab ja
suunab praktikante tegelikkuses kogu kollektiiv ühiselt kogu praktika vältel, vastavalt
tööülesannetele, olukordadele ja patsientidele. Selline õpetamisviis pakub veterinaaralal õppivale
praktikandile rohkemat võimalust õppida, sest seeläbi ei õpi ta mitte ainult ühelt inimeselt, vaid
kogu kollektiivilt. Lisaks pakub see võimalust tutvuda erinevate tehnikatega ja meetoditega ning
leida omale sobiv erinevate tööülesannete täitmisel.

Kogu Maxi Lemmikloomakliiniku kollektiiv võtab kõiki praktikante väga sooja südame ja rõõmuga
vastu, seletades praktikandile tööülesandeid, nende olulisust, kirjeldust, meetodeid; tutvustades
praktikandile patsiente, nende tausta, hooldusvajadusi ja muid olulisi asjaolusid; aidates praktikandil
leida seost profülaktilistel ravidel, diagnoosidel, haigustel ja nende ravil. Lisaks üleüldisele
juhendamisele on töötajad valmis rohkemalt seletama teatud haiguste olemust, ravide põhjuseid ja
tulemusi ning muudele tekkivatele küsimustele vastama. Üks olulisemaid punkte, mida kindlasti
tasub mainida on fakt, et Maxi Lemmikloomakliinikus olevad professionaalsed töötajad ei mõista
hukka ega pane praktikanti halvasti tundma, kui praktikant teeb teatuid tööülesandeid esmakordselt
või mitte täiuslikult – nemad mõistavad, et praktikant on seal, et õppida ja areneda, mille tõttu on
seal õhkkond ja kolleegidevahelised suhted vägagi positiivsed.

Kogu praktikaperioodi vältel täidab praktikant jooksvalt oma praktikapäevikut, mida hiljem loeb läbi,
hindab ja allkirjastab praktikajuhendaja. Praktikapäevik sisaldab sisukat ettevõtte tutvustust, tehtud
tööülesandeid, omastatud õpiväljundeid ja eneseanalüüsi. Praktikapäeviku valmimisel näeb nii VET
center, praktikakoht, kui ka praktikant ise oma arengu käiku kogu praktikaperioodi vältel.
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II.2.2 Tihe koostöö kooli ja ettevõtte vahel, GAEC Arnaud Abgrall – Prantsusmaa

GAEC Abgrall on piima-, sea- ja kartulifarm. Meeskond
koosneb 2 omanikust ja kahest töötajast. Talu
võõrustab regulaarselt praktikante ja see on tuntud
õpilastele suurepäraste õppimistingimuste pakkumise
poolest.

Praktikajuhendajal on kooliga suurepärane suhtlus. Ta on suuresti seotud MFR-i eripedagoogikaga
(tugev seos kooli ja praktikategevuse vahel).

Intervjuu lugemiseks järgi seda linki! Intervjuu Arnaud Abgrall

II.2.3 Nädalakava kasutamine ettevõttes Nuiamäe Tallid - Eesti

Nuiamäe tallid asuvad Kesk-Eestis, looduslikult kauni Ärma jõe ääres.
Ettevõte asutati aastal 2001. Tänaseks on omanikud sellest
kujundanud mitmekesise ratsakompleksi, kus on maneež 24 × 48 ja
tall 21 hobusele. Tall moodustab mõnusa ratsakeskuse: moodsad
riietusruumid, dušid, vaba aja veetmise ruum. Talli teisel korrusel
asuvasse peoruumi mahub 30 inimest. Lisaks on talli lähedal muru- ja
liivaväljak, mis on aiaga piiratud. Treeningväljakutel ja maneežis
peetakse ratsatrenni ja -võistlusi. Igapäevaselt osutatakse järgmisi
teenuseid: ratsutamise algõpetus, koolisõit, hobuste müük, aretus,
putkade rent, lisaks mitmed veterinaarteenused.
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Kooli ja praktikajuhendaja koostöö alguses kutsub Nuiamäe talli praktikajuhendaja praktikandi (ja
kooli praktikajuhendaja) enda juurde, et tutvustada kompleksi ja tehtavaid töid. Kui praktika on
alanud, on praktikandile määratud teatud ülesanded - mida tuleb täita igapäevaselt ja mida tehakse
teatud intervalliga: rohkem kui kord päevas, kord nädalas jne. Lisaülesanded on jaotatud selliselt, et
töökoormus jaotub ühtlaselt ning praktikant saab harjutada ka töö tegemise aega ja vastutust ehk
reguleerida ise teatud ülesannete täitmist.

Samuti juhendatakse praktikanti vastavalt vajadusele tehtavate tööde osas (näiteks: talli tuleb tuua
uus kogus silorulle, kui on jäänud vähem kui 1 päev ehk 6 rulli). Selline üldisem juhendamine aitab
harjutada vastutuse võtmist ja tähelepanelikkust vastavalt töövõimele. Teisisõnu: praktikant on kogu
tööga kursis, kuid see jaguneb: igapäevaselt tegemist vajavateks ülesanneteks, teatud aja jooksul
tegemist vajavateks töödeks ja vajaduspõhisteks ülesanneteks. See jätab praktikandile vabad käed
oma päevakava paika panemiseks, suurendades samas tema vastutustunnet ja erksust, et
vajaduspõhised ülesanded saaks täidetud.

Ettevõttel on praktikandile antud ülesannete kontrollnimekiri; Samuti pakuvad nad iga nädala lõpus
uue nädala ajakava. Ettevõte ise järgib kooli poolt antud kontrollnimekirja (õpitulemusi).

II.3 Ettevõtte reeglid

II. 3. 1 Kuidas praktikandile reegleid selgitada, et nad neid ka järgiks, Taimekool Woelk
- Saksamaa

Lasteaed Woelk on pika praktika
traditsiooniga pereettevõte. Dennis Woelk
on ka praktiliste eksamite auditikomisjoni
liige.

See ei tööta ilma reegliteta!

Lisaks praktikalepingus kirjas olevatele õigustele ja kohustustele on palju ettevõtte reegleid. AuGaLa
(https://www.augala.de/gute-ausbildung.aspx) on selle jaoks avaldanud näidisvormi, mille Dennis
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Woelk on malliks võtnud ja oma ettevõttele ümber kirjutanud. Seejuures on ta kindel, et on
praktikantidele nii suuliselt kui kirjalikult kõike mainimisväärset selgitanud. Allakirjutamisega
kinnitavad praktikandid ettevõttesisest praktikalepingut.

Lepingu malli lugemiseks järgi seda linki! Praktikaleping 2021-2022.docx

II.4 Praktikantide vahetus

II. 4.1 Muutke ettevõte praktikale kandideerijate jaoks atraktiivseks – Saksamaa

Põllumees Gerd Kramer juhib koos oma poja ja naisega
põllumajandustöövõtjat, kes tegeleb täiendava veisekasvatusega. Hr
Kramer on aastaid olnud seotud praktikaprogrammidega.

Farmer Krameril on tohutu praktikakogemus. See intervjuu näitab
praktikajuhendaja ja praktikandi eeliseid ja väljakutseid
praktikandivahetusega.

Härra Kramer on aastaid jälginud praktikantide arvu vähenemist ja arvab,
et tema pühendumus Erasmuse praktikavahetusele muudab tema

ettevõtte praktikakoha otsijatele atraktiivseks.

Intervjuu lugemiseks kliki sellel lingil:

https://docs.google.com/document/d/18U-cN400BK0HBy93nyyVNxcDeTpy0Ty9/edit
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II.5 Eksamiks ettevalmistamine

II. 5.1 Operatiivne ettevalmistus eksamiteks praktikajuhendaja Matthias Teegeleri
juhendamisel, Deula Nienburg + ettevõte MS Gartengestaltung - Saksamaa

MS Gartengestaltung ettevõttel on tohutu kogemus
Saksamaa duaalse kutsehariduse süsteemi järgi
väljaõppes. Igal aastal on neil 2-3 praktikanti. Nad
asuvad Hannoversch Gmündenis (Alam-Saksimaa) ja
on maastikuühingu VGL Niedersachsen Bremen
liikmed.

Matthias Sturm MS Gartengestaltungist soovib, et nende praktikandid valmistuksid praktilisteks
eksamiteks. Samas on ettevõttel palju korraldusi ja ehitustöid lõpetada ning selleks on vaja igat
töömeest. Seoses viimasel kahel aastal korduva eriolukorraga, otsustas Matthias Sturm lasta
praktikantide praktikaeksamiteks ettevalmistusi teha välisekspertidel.

Matthias Tegeler on aiahaljastuse meisteraednik ja juhib DEULA Nienburgis kursusi, et valmistada
praktiliseks lõpueksamiks.

Intervjuu lugemiseks järgi seda linki!

https://docs.google.com/document/d/1O5qlv0mZ_rp5BuExC7LlK9bZZK27LXB1/edit

II. 6 Edusammude hindamine

II.6.1 Kuidas praktikantide edusamme regulaarselt hinnatakse Standler ja Xabec -
Hispaania

Ülemaailmselt ja Xabec’is tegutsev raudteeveeremi ehitusettevõte
STADLER on Euroopa Komisjoni poolt 2018. aastal tunnustatud kui
Euroopa parim kutseõppebaas oma praktikakvaliteedi poolest.
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STADLERi praktikajuhendaja kontrollib iganädalaselt, et praktikantide sooritatud ülesanded on
kantud nende (digitaalsesse) praktikapäevikusse. Neid kinnitavad praktikajuhendaja ja kutsekooli
praktikajuhendaja (XABEC).

Täpsema selgituse ja digitaalse praktikapäeviku näite nägemiseks klikake lingil DIGITAALNE
ÜLESANNETE PÄEVIK.

II.6.2. Õpilase praktikapäevik - Horvaatia

Praktika ajal kirjutavad õpilased praktikapäevikut, sinna kirjutavad
nad oma kohustusi ja igapäevaseid ülesandeid. Päeviku raames
fikseerivad ja kirjeldavad õpilased päevaülesandeid, skeemide pilte
ja praktilise töö tulemusi.

Päeviku vormi nägemiseks klikake palun SIIN.
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III. PÄRAST PRAKTIKAT

Mõned praktikajuhendajad soovivad osaleda praktikandi oskuste arendamisel ka pärast praktika
programmi elluviimist nende oskuste hindamise või tööleasumise abistamise kaudu.
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III.1 Oskuste hindamine

III.1.1 Tagasisidestamise tava ettevõttes Remmelgamaa OÜ - Eesti

Remmelgamaa OÜ on üks Eesti parimaid piimafarme. Farmis
on 85 holsteini lüpsilehma ja 80 noorlooma. Loomasööta
hangitakse ettevõtte 170 hektari suuruselt maalt. Rõhk on
aretusel ja keskkonnasõbralikul majandamisel.

Üldjuhul annab praktikajuhendaja praktikantidele tagasisidet jooksvalt ja tehtud töö põhjal. Samuti
annavad nad tagasisidet kord nädalas praktika alguses väljakutsete ja toe vajaduse väljaselgitamiseks
ning iga paari nädala tagant, kui praktikant on kauem töötanud. Tihtipeale on probleemid
isiklikumad ja seotud kodust eemaloleku jms teemadega, mitte otseselt tööga. Selleks, et alustada ja
aidata praktikantidel keskenduda tulemuslikkusele, tuleb sageli pakkuda tuge ka nende probleemide
lahendamiseks.

Praktikajuhendaja annab tagasisidet nii vahetult töösituatsioonis kui ka peale tööaega, vabas
õhkkonnas (ühised õhtusöögid, koosviibimised). Praktikajuhendaja jälgib ka praktikandi suhtlemist ja
suhtumist töökaaslastesse.

III.1.2 IREO LESNEVENis kasutatavad digitaalsed märgid - Prantsusmaa

Ireo Lesneven on noortele ja täiskasvanutele duaalsüsteemi
haridust pakkuv põllumajanduse praktikaasutus. Koos ettevõtetega
otsitakse võimalusi ettevõtetes omandatud kutseoskuste
hindamiseks ja tunnustamiseks.
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Mitmed talud on nõustunud kutseõppeasutusega koostööd tegema, et viia ellu „oskusmärkide”
projekt. Lisaks kooli lõpetamisele tõestavad need märgid, et praktikandil on spetsiifilised
kutseoskused. Selles projektis osaletakse õppekavade isikupärastamiseks ja ettevõtetes läbiviidavate
töökogemuste väärtustamiseks.

Lugemiseks klikkige sellel lingil. Intervjuu Audrey Breton

III.2 Juurdepääs tööturule

III .2.1 Tööturule juurdepääsu hõlbustamine, Service de Remplacement - Prantsusmaa

Finistere remplacement pakub asendusteenust
põllumeestele, kes soovivad või vajavad töölt aega
maha võtta. Selle saavutamiseks on ta loonud tugevad
suhted põllumajanduslike praktikaasutustega.

See asendusagentuur pakub noortele tuge. Toetus ei seisne mitte ainult üliõpilaste töö- ja
praktikavõimalustes, vaid ka õpilaste karjääriprojektide toetamises, nõustamises ja
ettevalmistamises: see annab noortele nõu põllumajandussektoris töö leidmisel. Kooli lõpetades
saavad noored tänu sellele ettevõttele kogemusi juurde.

Artikli lugemiseks järgi seda linki! Artikkel Finistere Asendamine
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III.2.2 Töölepingu sõlmimine pärast praktikat, Scania/ Efa Moratalaz - Hispaania

EFA Moratalaz keskharidus- ja kutseõppekool Ciudad Realis
(Hispaania), integreeritud CIFASAsse, omab rohkem kui 50-aastast
kogemust duaalse praktika ja Scania alal , rahvusvaheline ettevõte,
mis on juhtiv ülemaailmne transpordilahenduste (nt veoautod ja
bussid) pakkuja, allkirjastab lepingu, et kaasata oma tööjõusse noori
mehaanikuid, kes on koolitatud oma tehnoloogia ja tööfilosoofia

vallas, nii et pärast tööle võtmist on nad kõrgelt kvalifitseeritud ja tootlikud spetsialistid.

Nad sooritavad 700 tundi koolitust ja praktikat 2000 tsükli kogutunnist, 35% selle kogukestusest.
Tööturule sisenemise määr on olnud väga positiivne, umbes 75% alates programmi algusest.
Praktikajuhendajate ja kutseõppeastuse juhendaja jälgimine on selle edu võtmeteema.

Selle huvitava parima praktika kohta lisateabe saamiseks klikake lingil ja vaadake lisatud dokumente!

EFA MORATALAZ- SCANIA: Edu tööpraktika alal Juhendaja koostöö kutseõppeasutuses ja koolitaja
ettevõttes

III.3.1 Kohtumine kooli ja ettevõtte esindajate vahel praktikaprotsessi parandmiseks -
Horvaatia

Srednja škola Bedekovčina on kutsekool, millel on kolm osakonda:
meditsiin-, põllumajandus- ja ehitusosakond.

Duaalõppe rakendamine algas koolis kolm aastat tagasi
maaler-dekoraatori kutseõppe osana. Kuna see õppesüsteem on
uus, ollakse väga huvitatud oma töö pidevast täiustamisest. Kooli ja

ettevõtte esindajad korraldavad perioodiliselt praktikandi hindamiseks koosolekuid, kus
analüüsitakse õpilase edusamme ja ülesandeid, mida õpilased praktikal sooritavad, et saavutada
planeeritud tulemusi.

Neil on regulaarselt vähemalt kaks koosolekut aastas, kuid vajaduste korral (probleemide
ilmnemisel) võivad nad kohtuda ka sagedamini. Nendel koosolekutel osalevad: Srednja škola
Bedekovčina direktor, kooli õpetaja/mentor, ettevõtte praktikajuhendaja ja ettevõtte direktor.
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________________________________________________________________

KOKKUVÕTE

See parimate praktikate kogumik pakub vaid valikut ettevõtetes läbi viidud eeskujulikest
kogemustest.

Duaalsüsteemi õpe Euroopa Liidu liikmesriikides erineb tihti oma vormi, õigusraamistiku ja
arengutaseme poolest. Selle projekti kaudu saime kinnitust, et üks ühine eesmärk duaalsüsteemi
sidusrühmade vahel on praktikasüsteemi ja töötajate (sh tulevaste) oskuste parandamine.

Täname kõiki ettevõtteid ja praktikajuhendajaid, kes on nõustunud oma meetodeid ja praktikaid
meiega jagama.

Loodame, et see aitab kaasa duaalsüsteemi arendamisele ja täiustamisele kogu ELis!

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.


