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1. Praktika eesmärk
Praktika eesmärk on linnaehituse arengu jälgimine linna, linnaosa, kvartali, muu hoonegrupi
või erandina üksikhoonete analüüsi kaudu lähtudes arhitektuur-ajaloolisest ning kultuurilisest
väärtusest, õppetöö vältel kogutud teadmiste kinnistamine, ning inimese ja nii ehitatud kui
ka loodusliku keskkonna suhte analüüs konkreetsetes situatsioonides.
2. Praktika ajaline jaotus
Praktika toimub 2. õppeaasta kevadsemestril aprilli-maikuus kestusega 5-8 päeva. Igaaastase praktika täpne toimumisaeg ja sihtkoht määratakse hiljemalt jooksva aasta jaanuari
lõpuks.
3. Praktika korraldus
Praktikale eelnevad vastavat sihtpunkti tutvustavad loengud ning antakse loend soovitatavast
(eriala-) kirjandusest ja videomaterjalidest.
Enne praktikat koostatakse juhendaja ja kaasatud õppejõudude poolt nimekiri praktika ajal
külastavatest objektidest, mille seast valib iga üliõpilane 1 objekti. Valitud objekti kohta tuleb
üliõpilasel koostada enne praktika algust kirjalik analüüs. Praktika toimumise ajal teeb
üliõpilane valitud objekti kohta selle külastusel suulise ettekande Kõikidest objektidest
koostatakse kogumik „reisijuht“.
Praktika korraldatakse juhendatud ekskursioonidena nii linnatranspordiga kui jalgsi.
Võimalusel
korraldatakse
vähemalt
üks
bussiekskursioon
kaugemate
objektide
külastamiseks. Ekskursioonide ajal toimub kohustuslik objektide ja linnavaadete pildistamine
ja skitseerimine.

4. Praktika sisu
Praktika sisuks on vaatlusreis mõnesse Euroopa (pea-) linna, mille käigus analüüsitakse
linnaehitusliku situatsiooni, valitud linnaosasid, hoonegruppe või üksikhooneid, ja hinnatakse
arhitektuursete ehitusstiilide sobivust. Praktika ajal koostatakse praktika aruandeks vajalikku
fotokogu, joonistatakse visandeid ja skeeme ning tehakse märkmeid.
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Praktikareiside marsruudid on koostatud nii, et oleks võimalusi tutvuda nii ajaloolise
linnakeskkonna ja arhitektuurimälestistega kui ka kaasaja linnaehitusalaste probleemidega.
Võimaluse korral täiendatakse praktika jooksul ka kunstiajaloolisi teadmisi ja külastatakse
muuseume ja kunstinäitusi.

5. Aruandlus
Praktika läbimiseks on tarvis:
- Koostada enne praktika algust valitud objekti kohta kirjalik analüüs
- Teha praktika ajal valitud objekti külastamisel selle kohta suuline ettekanne
- Skitseerida ja pildistada ekskursioonide ajal külastatavaid objekte
- Vormistada pärast praktika toimumist selle kohta tekstide, fotode ja visanditega
illustreeritud planšett, mille sisu ning tehtud analüüse ja järeldusi tutvustada suuliselt
praktika ülevaatusel.
6. Hindamine
Praktika hindamine toimub hiljemalt 10 päeva jooksul peale praktika lõppu.
Hindamisel arvestatakse kohustuslike nõuete täitmist, analüüsivõimet, osavõtmise aktiivsust,
kuulamisvõimet, suulist ja kirjaliku eneseväljendusoskust ning visandamise oskust.

Koostas: Hindrek Kesler, hindrek@tktk.ee
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