HKHK PRAKTIKAARUANDE JUHEND
1. Tiitelleht
2. Sisukord
3. Sissejuhatus






Praktika toimumise aeg, koht ja praktikakoha nimetus
Praktikakohapoolse juhendaja nimi ja ametinimetus
Püstitatud praktikaeesmärkide ja -ülesannete lühikirjeldus
Praktikakoha valiku põhjendus
Valitud ettevõtte/asutuse sobivus praktika eesmärkidest lähtudes

4. Praktikakoha tutvustus





Ettevõtte/asutuse põhitegevus ja muud tegevusvaldkonnad
Tööaeg (sh avatud oleku aeg) ja töökorraldus
Töötajate arv (ettevõttes kokku ja erialale vastavas valdkonnas)
Töötingimused (ruumid, seadmed, tehnika, töövahendid jm.)

5. Eneseanalüüs
5.1. Hinnang tööga toimetulekule










Milliseid tööülesandeid sooritasid praktika käigus? Loetle ja kirjelda.
Milliste ülesannetega said hästi hakkama? Kuidas valdasid töövõtteid ja järgisid tööde
järjekorda? Kirjelda.
Millised ülesanded osutusid sulle raskeks? Miks? Põhjenda.
Kuidas tulid toime uute olukordadega? Palju näitasid üles omaalgatust ja initsiatiivi?
Kuidas tulid toime tööaja kasutamisega?
Kuidas oled rahul tööülesannete täitmise kiiruse, korrektsuse ja lõpptulemustega?
Mil määral sulle usaldati vastutustnõudvaid tööülesandeid?
Kuidas hindad oma töökultuuri ja hoolsust (töökoha korrashoid, säästlikkus, hoolikus
töövahendite kasutamine, töö teostamise korrektsus, väline korrektsus jm.)
Kuidas arvestasid tööohutusnõuete täitmisega?

5.2. Hinnang uutele teadmistele ja oskustele








Milline oli meeldejäävaim elamus või kogemus praktika ajal?
Mida õppisid juurde praktika ajal (uued töövõtted, -vahendid, materjalid, tehnoloogiad)?
Mil määral tuli koolis õpitu kasuks praktikakohal töötades? Mida oskasid, mida mitte?
Millistes valdkondades pead end veel täiendama? Mida on vaja juurde õppida?
Kuidas tulid toime probleemsituatsioonides (konfliktid, kriitika, uued inimesed)? Too näiteid?
Milline oli koostöö praktikajuhendaja, töökaaslaste ja klientidega? Kirjelda saadud kogemusi
(positiivseid, negatiivseid)
Mida muudaksid koolis, kasutades praktikal saadud teadmisi ja oskusi?

6. Praktika analüüs
6.2. Hinnang koolipoolsele praktika ettevalmistusele ja korraldusele






Kuidas toetas kool sind praktikakoha leidmisel ja valimisel? Kas leidsid ise praktikakoha või
soovitas kool? Selgita.
Kuidas võtsid ühendust praktikakohaga ja saavutasid kokkuleppe praktikal osalemiseks
(telefonivestlus, avaldus, CV, motivatsioonikiri, kohtumine praktikakoha esindajaga,
proovipäeval osalemine vmt.)? Kirjelda.
Kas teadsid, mida pead jälgima praktika vältel, et täita praktikadokumente? Kuidas kogusid
vajalikke andmeid? Kirjelda.
Millist koolipoolse praktikajuhendaja abi ja nõuandeid vajasid praktika vältel?

6.2. Hinnang praktikakohale







Kuidas toimus sinu vastuvõtt praktikakohal (töökoha, tööohutuse, sisekorra reeglite,
kaastööliste tutvustamine jm)? Kirjelda.
Kuidas toimus praktika juhendamine? Kui sageli tegeles praktikajuhendaja sinu
juhendamisega ja sinu tööle tagasiside andmisega? Kuidas jäid rahule praktika
juhendamisega?
Kuidas toimus ettevõttes meeskonnatöö ja milline oli sinu roll meeskonnas? Milline õhkkond
valitses töökohal?
Kuidas jäid rahule praktikakohaga ja kas asuksid võimalusel peale kooli lõpetamist samasse
kohta tööle?
Milline oli sinu panus praktikakoha põhitegevusse?

6.3. Hinnang praktika vältel õpitule



Hinda, mil määral õnnestus sinu praktika eesmärkide ja ülesannete täitmine? Põhjenda.
Kuidas aitab praktikal osalemine kaasa tulevase töökoha leidmisele?

5. Kokkuvõte
Kokkuvõttev hinnang praktikale töökeskkonnas.

