
Täienduskoolituste korralduse ja keskkonnaga 

rahulolu 2018/19. õa
Sissejuhatus

Küsitlus toimus jooksvalt pärast iga täienduskoolituse lõppu.

Sihtgrupid: täienduskoolituse läbinud täiendusõppur ja täienduskoolituse läbiviijad.

Küsiti: täiendusõppurid: hinnake, mis tasemel saavutasite koolituse sisu/õpiväljundid; juhul, kui sisu/õpiväljundite omandamine oli 

raskendatud, siis mis oli selle põhjuseks?; milliseid koolitusel omandatud teadmisi saate koheselt töös kasutada?; palun hinnata

koolitusest lähtuvalt õppematerjale, koolituse ruumi ja tehnikat, koolituse ülesehitust, ajakava, koolituse praktilist korraldust; milliseid 

kanaleid kaudu jõudis info koolitusest teieni?; hinnang lektorite tegevusele?; kas saate antud koolitusel saadud teadmisi oma

igapäevatöös rakendada?

Täienduskoolituse läbiviijad: (tagasiulatuvalt alates 01.03.2019), kas olite kõrgkoolis koolitaja esimest korda; kas informatsioon 

kursuse toimumise aja ja sisu kohta oli piisav?, kas informatsioon kursuse toimumise aja ja sisu kohta oli kiire?; kas töötingimused ja -

vahendid kursuse läbiviimiseks olid asjakohased ja piisavad?; kuidas olete rahul kõrgkoolipoolse abi ja toetamisega kursuse ajal?; kas 

saite eelnevalt piisavalt infot osalejate tausta kohta?; kas õpiväljundeid tuli kursuse jooksul muuta?; palun kirjutage, mis oli kursuse 

jooksul hästi; palun kirjutage, mis vajaks täiustamist. 

Mis on täienduskoolitustes hästi 

(täiendusõppurite tagasiside)
➢ Professionaalsed koolitajad;

➢ kõrgtasemel tehnika;

➢ kasutati aktiivõpet;

➢ koolitusel oli praktilisi tegevusi;

➢ sujuv korraldus.

Küsitletute arv Vastanute arvVastamisaktiivsus

Ankeedi saanud 
täiendusõppurid 1280;

täienduskoolituse 
läbiviijad 29 (korduvatele 
koolitajatele saadeti 1 x)

48% 631

• TõmTõmmakemak 

Tulemused

Parendusvaldkondade tegevuskava koostamise ja elluviimise eest 

vastutaja: elukestva õppe keskuse juhataja

Küsitlus toimub jooksvalt pärast iga täienduskoolituse lõppu

Posteri koostasid S. Piirsalu ja L. Johanson

Tagasiside andmine: 
https://ttk.ee/et/huvigruppide-tagasiside

Mis vajab täiustamist (täiendusõppurite tagasiside
➢ Ajanappus;

➢ praktilisi tegevusi võiks olla rohkem;

➢ osades ruumides vähe õhku ja ebamugav sisustus.

Täienduskoolituse 

läbiviijad 29

Täienduskoolituse 

läbinud täiendusõppurid 

602

Keskmised hinnangud täienduskoolitusel osalejate tagasiside ja koolitajate tagasiside: skaala 1-5, kus 5= väga rahul, 4= rahul, 3= pigem rahul, 2= ei ole rahul,

1= ei ole üldse rahul, 0= ei oska hinnata. Hinnangu keskmise arvutamisel pole arvestatud hinnangut 0 "ei oska hinnata".

Mis on 

täienduskoolitustes 

hästi (koolitajate 

tagasiside)
➢ Kursuse teema vastas 

osalejate ootustele. Hea 

kontakt osalejatega, hea 

kontakt osalejatega, hästi 

organiseeritud;

➢ osalejaid leiti üle terve Eesti 

piisavalt ja koolituskohad 

olid head;

➢ osalejad olid aktiivsed ja 

teemast huvitatud;

➢ Sain info koolituse 

vajadusest piisava varuga, 

et oma tegevusi planeerida. 

Samuti oli mul ligipääs 

olulisele infole;

➢ Informatsioon ja tugi 

koolituse organiseerija poolt 

kõrgkoolis;

➢ Kursus on suurepäraselt 

korraldatud, kaasaegsed 

abivahendid, tublid 

koordinaatorid

Kursuse teema vastas osalejate ootustele. Osalejad olid kursusega rahul, hea kontakt osalejatega. Hästi organiseeritud.

Mis vajab täienduskoolitustes täiustamist 

(koolitajate tagasiside)
➢ Esines väike viperus koolitusruumi arvutiga;

➢ osalejate ootuste kohta rohkem infot;

➢ sarnase taustaga sihtrühm ühel koolitusel;

➢ koolituse ajakava panna seina peale;

➢ personaalne ruum nõustamise ajaks.

Esines väike viperus koolitusruumi arvutiga (sooviks, et selliseid ootamatusi enam ei juhtuks).
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Kas informatsioon kursuse toimumise aja ja sisu kohta oli piisav?

Kas informatsioon kursuse toimumise aja ja sisu kohta oli kiire?

Kas töötingimused ja -vahendid kursuse läbiviimiseks olid asjakohased ja piisavad?

Kuidas olete rahul kõrgkooli poolse abi ja toetamisega kursuse ajal?

Kas saite eelnevalt piisavalt infot osalejate tausta kohta?

Kas õpiväljundeid tuli kursuse jooksul muuta?

Koolitajate tagasiside
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Hinnake, mis tasemel saavutasite koolituse õpiväljundid

Hinnake õpiväljundite omandamise seisukohast õppematerjale

Hinnake õpiväljundite omandamise seisukohast koolituse ruumi ja tehnikat

Hinnake õpiväljundite omandamise seisukohast koolituse ülesehitust

Hinnake õpiväljundite omandamise seisukohast koolituse praktilist korraldust

Hinnang lektorite tegevusele

Kas soovitaksite koolitust/ lektorit kolleegile või sõbrale?

Osalejate tagasiside

https://ttk.ee/et/huvigruppide-tagasiside

