
Veebikoolitus on väga hea ja mugav koolituse vorm, see võiks ka edaspidi jääda üheks 

võimaluseks.

Veebikoolitused on väga head – lühikesed konkreetsed küsimused ja vastused.

Koolitus oli organiseeritud väga hästi – jõudu ja jaksu koolitajatele!

Täname lektorit ja edu tegemistesse!

Kõik oli super! Jätkake samas vaimus!

Mis vajab täiustamist 

(täiendusõppurite tagasiside)
Loengud võiks olla järelvaadatavad.

IT lahendused võiks olla enne koolitust katsetatud, et lektoritel ja 

osalejatel oleks kergem.

Rohkem reklaami koolitustele.

Kursuse lõpus soovime tagasisidet testidele.

Lektorid võiks kasutada mikrofoni, et oleks paremini kuulda ja kaamera 

võiks olla sobival kõrgusel.

Täienduskoolituste korralduse ja keskkonnaga 

rahulolu 2020/21. õa
Sissejuhatus

Küsitlused toimusid jooksvalt pärast iga täienduskoolituse lõppu veebis.

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: 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)

Küsitletute arv Vastanute arvVastamisaktiivsus

täiendusõppureid 
2877;

täienduskoolituse 
läbiviijaid 462

39,38% 1315

• TõmTõmmakemak 

Tulemused

Parendusvaldkondade tegevuskava koostamise ja elluviimise eest 

vastutaja: elukestva õppe keskuse juhataja

Posteri koostas S. Piirsalu

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

Mis vajab täienduskoolitustes täiustamist (koolitajate 

tagasiside)

➢ Ei oska midagi lisada.

➢ Ventilatsioon, ruumide valmisoleku tagamine.

➢ Pooldan n-ö traditsioonilisi koolitusi.

➢ Internetiühendus oleks võinud olla kiirem.

➢ Kohviaparaadist ei tulnud piima.

➢ Lihtsustada õppejõu dokumentatsiooni.

➢ Kursusel osalejate ülevaatamine.

➢ Vajaks pikemat aega koolituse ettevalmistamiseks.

Täienduskoolituse 

läbiviijad 66

Täienduskoolituse 

läbinud täiendusõppurid 

1249

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)
➢ Toetav isik võttis piisavalt 

vara ühendust ja saatis 

piisavalt infot, 

meeldetuletusi ja oli 

abivalmis.

➢ Kõik sujus, osalejad tänasid, 

soovisid jõudu, esitasid 

aktiivselt lisaküsimusi.

➢ Abi koolituse 

ettevalmistamisel.

➢ Kõrgkoolipoolne info oli 

selge ja kiire.

➢ Koostöö täiendusõppe 

töötajatega.

➢ Mugavad töötingimused 

ning igakülgne toetus 

kõrgkooli poolt.

➢ Mugav, et koolitus toimus 

Zoomis.

➢ Organiseerimine, 

koolitusspetsialisti tugi ja 

kohalolek.

➢ Vaatamata COVID-19 

pandeemiale on võimalik 

koolitusi läbi viia. 

➢ Abivalmis ja toetav kooli 

personal. 

➢ Oli lihtne esitada nii kodust 

kui ka töölt.

Kursuse teema vastas osalejate ootustele. Osalejad olid kursusega rahul, hea kontakt osalejatega. Hästi organiseeritud.Esines väike viperus koolitusruumi arvutiga (sooviks, et selliseid ootamatusi enam ei juhtuks).Koolitus oli huvitav ja praktikat kui ka tegevust oli meeldivalt palju.Koolitus oli huvitav ja praktikat kui ka tegevust oli meeldivalt palju.Toetav isik võttis piisavalt vara ühendust ja saatis piisavalt infot , meeldetuletusi, oli abivalmis
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Ruum ja tehnika
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Koolituse ülesehitus

Praktiline korraldus

Osalejate tagasiside

Suurepärane Hea Rahuldav Halb
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Kas info aja  ja sisu kohta oli kiire?

Kas töötingimused ja vahedid oli asjakohased?

Kuidas olete rahul abi ja toetusega kursuse ajal?

Kas saite piisavalt infot osalejate tausta kohta?

Koolitajate tagasiside

Suurepärane Hea Rahuldav Halb

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

