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Ettekande pidepunktid

• Lühidalt koolist ja erialadest

• Praktikate korralduspõhimõtetest ja praktikate juhendamisest

• Täienduskoolituste võimalustest 2019. aastal



Luuale ülalt

AD 1948

Ida-Eestis, Jõgevamaal

Tallinnast ca 180 km

Õpilasi  ca 500

Täiendõppijaid ca 700

Kutseeksamitel osalejaid 300

Õpetajaid 40, 

töötajaid kokku 90

Praktikaettevõtteid  300

Õppemetskond (PEFC  serdiga 
metsi  kokku 9000 ha) Jõgeva- ja 
Pärnumaal

Arboreetum (9 ha) 



Õppevaldkonnad ja erialad

Metsanduse valdkond

Metsakasvatus (3.tase kutseõpe)  – 1 aasta

Metsur (4.tase kutsekeskharidusõpe) – 3 aastat

Metsur (4.tase kutseõpe) – 2 aastat



Õppevaldkonnad ja erialad

Forvarderioperaator (4.tase kutsekeskharidusõpe) – 3 aastat

Harvesterioperaator (4.tase kutsekeskharidusõpe) – 3 aastat

Forvarderioperaator (4.tase kutseõpe) – 2 aastat

Harvesterioperaator (4.tase kutseõpe) – 2 aastat



Õppevaldkonnad ja erialad

Arborist (4.taseme kutseõpe) – 1,5 aastat

Metsandusspetsialist (5.tase jätkuõpe) – 1 aasta

Puittaimede hindaja (5.tase jätkuõpe) – 1 aasta



Õppevaldkonnad ja erialad

Aianduse valdkond

Noorem-maastikuehitaja (3.tase kutseõpe) – 1 aasta

Maastikuehitaja (4.tase kutsekeskharidusõpe) – 3 aastat

Maastikuehitaja (4.tase kutseõpe) – 2 aastat

Maastikuhooldaja (4.tase kutseõpe) – 1 aasta

Puukooliaednik (4.tase kutseõpe) – 1 aasta



Õppevaldkonnad ja erialad

Loodusturismi valdkond

Matkajuht (4.tase kutseõpe) – 2 aastat



Õppijad arvudes 2016-2018



Mis kasu on ettevõttel praktikandist?

• Tööjõu otsene värbamine ja kasvatamine. 

• Võimalus tutvustada valdkonda ja ettevõtet.

• Kindlustunde ja tulevaste töötajate järjepidevuse loomine.

• Võimalus jagada oma pikaaegseid kogemusi ja teadmisi.

• Õpetamise ja küsimustele vastamise kaudu saab üle vaadata 

oma tööprotsessid.

• Praktikandid tulevad värske pilguga ja toovad endaga kaasa 

uue vaatenurga või uued väärtused.

• Praktikat juhendades on ka ettevõtjal endal võimalus teada 

saada uutest lähenemistest ja suundadest – juhendaja 

areneb samuti.

• Praktikant võib oma küsimustega panna mõtlema, miks me 

teeme asju nii nagu teeme ja see paneb ettevõttes toimuvat 

ümber hindama.



Üldine praktikakorraldus (1)

• Vähemalt pool kogu õppija õppeajast on praktiline õpe.

• Õppija peab saama käia ettevõttepraktikal, sest see on osa 

õppekavast ja seda läbimata ei saa kooli lõpetada.

• Praktika ajal täidab õpilane eesmärgistatud ülesandeid 

töökeskkonnas ja juhendaja juhendamisel.

• Igal praktikal on kindlad õpiväljundid.

• Praktikajuhendajate ülesandeks on juhendada ja nõustada

õpilast ning anda õpilasele tagasisidet.



Üldine praktikakorraldus (2)

• Tööandja vastutab praktika jooksul ka praktikandi 

tööohutuse eest (ohutusjuhendamine, isikukaitsevahendid, 

töövahendid jne), praktikant aga allub ettevõttes kehtestatud 

kordadele.

Allikas: https://www.husqvarna.com/ee/mets/metsatooriistad/



Üldine praktikakorraldus (3)

• Praktikakoha otsib õppija ise, kool aitab siis, kui ta hätta jääb.

• Kooli ja praktikaettevõtte koostööd reguleerib kolmepoolne 

praktikaleping, kus on kirjas kooli, praktikandi ning ettevõtte 

kohustused ja õigused.

• Lepingu lisa on õppija individuaalne praktikakava, milles 

sisalduvad õpiväljunditena ka õppija seni omandatud 

kompetentsid.

• Praktikandil on kohustus täita igapäevaselt praktikapäevikut.

• Praktikast peaks kujunema koostööprotsess juhendajate ja 

praktikandi vahel.



Üldine praktikakorraldus (4)

• Sõltuvalt õppevormist on erinevad praktikate korraldus- ja 

hindamispõhimõtted:

• Statsionaarne – praktika sooritatakse vastavatel 

praktikaperioodidel ning hinnatakse 360 kraadi tagasiside 

põhimõttel -
https://www.youtube.com/watch?v=eJqvTNvUzqY&feature=youtu.be

• Mittestatsionaarne – praktika sooritatakse iseseisva tööna ja 

hinnatakse tööpassi põhimõttel 

• Töökohapõhine – praktika sooritatakse töökohal töötades, 

varasemad õpi- ja töökogemused (VÕTA) loevad!

https://www.youtube.com/watch?v=eJqvTNvUzqY&feature=youtu.be


Pakume ka praktikajuhendajatele  koolitust (tavakoolitusena 

või e-kursusena):

* Juhendamine ja tagasisidestamine

* Kooli praktikakorralduse põhimõtted

* Praktikate dokumentatsioon

Pakume ka ettevõtte poolsele juhendajale nõustamist.



Täienduskoolitused Luua MKs

• Võimaldame erineva mahu ja kestuse, asupaiga ning vormiga 

taseme tõstmise võimalusi looduserialadel.

• Avatud registreerumisega koolitused

• Avatud tasemeõppe moodulid

• Individuaalprogrammid

• Vaata lähemalt www.luua.ee/koolituskalender

http://www.luua.ee/koolituskalender


Valik koolitusi 2019. aastal

* Harvesteri- ja forvarderioperaatorite kutseeksamiks ettevalmistav koolitus

* Ettavalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks

* Metsa mõõtmine

* Saematerjali praktiline sorteerimine edasijõudnutele

* Ohtlike puude langetamine

* Metsaveo mooduli koolitus veokijuhtidele

* Piirdeaedade ehitamine

* Metsakasvatuse alused

* Metsa hindamine

* GIS metsanduses

* Põlispuude hooldus

* Metsataimede kasvatamine

* Ronimis- ja päästevõtete treeninglaager arboristidele



Tänan! 

Kontakt: 5115399, e-post haana@luua.ee

mailto:haana@luua.ee

