
Kogukonnapraktika ainekava 

Kogukonnapraktika on kodanikuhariduse teemaline programm, mis viib gümnaasiumide 

õpilased ühiskonnaõpetuse aine raames kohalikesse vabaühendustesse põgusale praktikale. 

Ikka selleks, et noored saaksid paremat aimu, millega vabaühendused tegelevad ja kuidas oma 

tööd korraldavad, ning oskaksid tulevikus kaaluda pikaajalisemat vabatahtlikku 

tegevust, vabaühenduses töötamist või oma MTÜ loomist. 

Õpetajale see on hea toemeetod läbida õpilastega kodanikuühiskonna teemat. Meetod on 

kogemusõppe vormis, mille ühtedeks olulisteks õpitulemusteks on õpilaste proaktiivsus ja 

analüüsivõime areng. 

Vabaühendustele annab praktika pakkumine hea võimaluse tutvustada oma kandi noortele 

oma organisatsiooni ja selle tegemisi seestpoolt, saada noortelt ideid, kuidas ühendus võiks 

ühe või teise eesmärgini paremini jõuda, ning noorte abiga midagi vahvat ja vastastikku 

kasulikku ära teha. Võiks ju koolitöö kokku tuua teooria ja praktika, vajaduse ja pakkumise - 

tegusad organisatsioonid ja teotahtest pakatavad noored inimesed. 

Õpilasele see on eluks vajalikud oskused, teadmised, hoiakud ja kogemused, mida üks 

õnnestunud kogukonnapraktika õpilasele annab. Tuleb vaid olla aktiivne ja mõistev. Sellest 

on lähtutud programmi koostamisel ja nende nimel peaksid pingutama kõik programmi 

osapooled - õpilane, juhendaja, õpetaja. 

Kogukonnapraktika on vabaühenduste liidu EMSL algatus aktiivsete ja hoolivate kodanike 

kasvatamiseks. 
 

Programmis osalevate koolide gümnasistid valivad praktikale kutsuvate kohalike 

vabaühenduste seast endale meelepärase praktikakoha ning löövad paari kuni mõne nädala 

jooksul ca.10...15 tundi selle organisatsiooni tegevustes aktiivselt kaasa, täites mõnd endale 

jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku tööülesannet. Näiteks aitab õpilane 

korraldada ühenduse eestveetavat kultuurisündmust või spordivõistlust, jagab abivajajaile 

toidupakke, korrastab matka- või spordiradu, viib läbi käsitöötöötoa, juhib raadiosaadet, aitab 

koostada MTÜ arengukava või projektitaotlust, mõtleb välja meediaplaani, kuidas ühenduse 

tegevust tutvustada noortele jms. Praktika käigus saab õpilane osa organisatsiooni 

igapäevatööst ja -muredest, tegutseb meeskonnaliikmena ja algatab tegevusi, õpib uusi 

sotsiaalseid ja organiseerimisoskusi, teadvustab end ühiskonnaliikmena ja kodanikuna, kellel 

on võimalus olulistes küsimustes kaasa rääkida ja ühiskonna arengut mõjutada, ning saab 

praktilisest koolitööst hea tunde, sest on teiste heaks midagi kasulikku ja head ära teinud.  

Õpilast juhendab praktikaülesannete täitmisel vabaühenduses aktiivselt tegutsev 

inimene, meie poolt juhendatud praktikajuhendaja, kes selgitab õpilasele ka vabaühenduse 

töökorralduse ja majandamise põhimõtteid ning aitab tegevuste lõppedes praktikal tehtut ja 

nähtut analüüsida ja mõtestada. Praktika käigus täidab õpilane praktikapäevikut 

ja annab praktika lõpus vabaühendusele soovitusi organisatsiooni töökorralduse ja tegevuste 

arendamiseks.  

Koolis on kogukonnapraktika põimitud ühiskonnaõpetuse aine täieõiguslikuks osaks, mis 

täiendab õpikutarkusi praktiliste kogemustega. Ühiskonnaõpetuse õpetaja aitab 

praktikakogemust siduda gümnaasiumiastme ühiskonnaõpetuse teemadega, nagu 



kodanikualgatus, sotsiaalne sidusus, kodanik ja riik jms. ja aitab õpilastel praktikal nähtu, 

kuuldu ja tehtu oma maailmapilti sulandada.  

AJAKAVA:  

5 tundi – õpetajapoolne sissejuhatus kodanikuühiskonnaga seotud teabesse ja mõistetesse  

5 tundi – vabaühenduste laat, kus õpilased saavad valida praktikakoha 

15 tundi – töö valitud vabaühenduses, praktikapäeviku täitmine 

5 tundi – seminari ettevalmistamine (esitlused, oma tööd tutvustava väljapaneku 

kujundamine) 

5 tundi – kogukonnapraktika seminar  

KOKKU 35 tundi 


