
v e-koolitused väga sobivad.
v Kõik meeldis väga. Oli ühtne tervik, oli kordamist, mis tegi meeldejätmise kergemaks.  Valitses 

meeldiv atmosfäär ja eristus tavapärastest e-loengutest.
v Läbitud koolitus oli hästi korraldatud ning parima lektoriga.
v Kõik oli super!
v Jätkake sama kvaliteetselt. Jõudu!
v Väga hea koolitus oli, aga aeg sai liiga kiiresti otsa.
v Üllatasite – väga kaasaegsed digilahendused ja kogemustega lektorid!

Mis vajab täiustamist (täiendusõppurite 
tagasiside)
v Oleks küll parem, kui koolitus saaks olla reaalsuses, mitte Zoom formaadis.
v Mitte-ettesalvestatud loengud, et oleks võimalus reaalajas küsida, täpsem ning 

spetsiifilisem informatsioon, mis lähtuks pigem apteekritest kui tavainimesest.
v Materjal oli väikeses formaadis.
v Zoomis võiks olla loengutele vahelduseks ka töötuba. 
v Koolitus võiks olla järelvaadatav.
v Ainult koolituste abil haigla logopeediks ei saa. Õpe peaks olema tasemeõppes.
v Lõputest võiks olla avatud, et näeksin enda vigu.

Täienduskoolituste korralduse ja keskkonnaga 
rahulolu 2021/22. 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)
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Tulemused

Parendusvaldkondade tegevuskava koostamise ja elluviimise eest 
vastutaja: elukestva õppe keskuse juhataja
Vaatmiku koostas S. Piirsalu

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

Mis vajab täienduskoolitustes täiustamist 
(koolitajate tagasiside)
v Varustusbaas, simulatsioonikeskuse kasutamine ei vastanud ootustele. 
v Koolitusel osalejatele tuleks kasuks IT-toe kontakt.
v Tundide aruande ja sõidutšekkide esitamine keeruline. 
v Osalejad peavad ette valmistama oma kaamerad ja mirkofonid. 
v Selline pikk koolitus vajaks pikemat ettevalmistusaega. 
v Osalejad olid Zoomis passiivsed ja ilma videota.
v Koolituse aeg võiks pikem olla.
v Liiga suur seltskond.
v Koolitaja tasu on tänapäeva hindadega võrreldes madal.
v Ruum oli must.

Täienduskoolituse 
läbiviijad - 70

Täienduskoolituse 
läbinud täiendusõppurid -
829

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)
v Kõik oli ette organiseeritud. Jäin rahule.
v Motiveeritud õppijad.
v Aktiivsed osalejad.
v Lihtne ja mugav platvorm koolituste läbiviimiseks 

veebis.
v Eelnev info oli piisav. Koolituste ajad sain ise valida. 

Sihtrühm töötas hästi kaasa. 
v Kaasaegsed ruumid ning vahendid, kõrgkoolipoolne 

tugi, õppijad koostöövalmid.
v Korraldaja andis piisava ülevaate sihtrühmast ja aitas 

õpiväljundid kokku panna.
v Koostöö täiendõppe osakonnaga.
v Hea rühmatöö.
v Ladusus.
v Kompaktne koolitus – Eestis unikaalne.
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Koolituse praktiline korraldus
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Kas saite piisavalt infot osalejate tausta kohta?

Kuidas olete rahul abi ja toetusega kursuse
ajal?

Kas töötingimused ja vahendid olid
asjakohased?

Kas info aja ja sisu kohta oli kiire?

Koolitajate rahulolu

väga rahul rahul pigem rahul ei ole rahul ei ole üldse rahul ei oska hinnata

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

