
Lektor on oma teadmistes põhjalik, süstemaatiline, tegevused olid hästi läbi mõeldud ja

planeeritud, tempo jõukohane, teooria kinnistati koheselt praktiliste tegevustega ja mis kõige

tähtsam, kui ta oma erialaseid teadmisi teistega jagab, siis tore on osaleda sellisel koolitusel kus

õpetaja silmad säravad kui ta õpetamistegevust läbi viib - see nakatab ka õpilasi ja motiveerib

neid. Kõik planeeritu jõudis õpetaja edastada ja ka praktiliselt läbi viia. Kõikidele esitatud

küsimustele oskas õpetaja põhjalikult vastata. Õpetaja kiitis tervishoiu kõrgkooli ja kutsus sinna

õppima.

Mis vajab täiustamist 

(täiendusõppurite tagasiside)

Et päev ei läheks väga pikaks;

õhku oli vähe;

nukk on vana.

Täienduskoolituste korralduse ja keskkonnaga 

rahulolu 2019/20. õa
Sissejuhatus

Küsitlused toimusid jooksvalt pärast iga täienduskoolituse lõppu alates 2020. a jaanuarist 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 
1225;

täienduskoolituse 
läbiviijaid 159

43,56% 603

• TõmTõmmakemak 

Tulemused

Parendusvaldkondade tegevuskava koostamise ja elluviimise eest 

vastutaja: elukestva õppe keskuse juhataja

Posteri koostasid S. Piirsalu ja J. Saks

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

Mis vajab täienduskoolitustes täiustamist (koolitajate 

tagasiside)
• koordineeritult teatamine;

• veel pikemalt võiks kursuste toimumist ette teada, samuti ka osalejate 

tausta jne;

• abistada kursusel osalejat Moodle  kasutamisel (paljud ei tea, mis peitub 

sõna taga Moodle);

• eelinfo ja Moodlesse inimeste sisestamine;

• õppijate informeerimine kursusel osalemise eeltingimustest. Moodle 

konto, Zoomi kasutamise juhend, digivahendite olemasolu;

• küsida registreerimisel täiendavat infot osalejate kohta.

Täienduskoolituse 

läbiviijad 29

Täienduskoolituse 

läbinud täiendusõppurid 

574

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)
• Osavõtjad olid motiveeritud ja 

olid alati kohal ettenähtud 

kuupäevadel;

• kohapealse tööandja hea 

korraldus; 

• kõik sujus probleemideta, mis 

on ääretult meeldiv; 

• ajaplaan paigas, õppurite 

eesmärgid teada; 

• koostöö kaaskoolitajaga; 

• Moodle keskkond oli e-

kursuse koostamiseks 

käepärane;

• väga toetav, professionaalne 

ja hästi koordineeritud 

personal. Ei olnud ühtegi 

probleemi materjalide, 

ruumide graafikute vms; 

• andsin endast maksimumi ja 

nägin seda osalejate silmist, 

et nad olid kõigega rahul; 

• kõrgkooli poolne toetav ja 

sõbralik meeskond 

(täiendõppe osakond); 

• kursuslased olid 

motiveeritud, töötasid kaasa, 

esitasid asjakohaseid 

küsimusi ja olid väga 

tänulikud omandatud 

teadmiste eest.

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.
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Kas saite eelnevalt piisavalt infot osalejate
tausta kohta?

Kuidas olete rahul kõrgkooli poolse abi ja
toetamisega kursuse ajal?

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

Kas informatsioon kursuse toimumise aja ja sisu
kohta oli kiire?

Kas informatsioon kursuse toimumise aja ja sisu
kohta oli piisav?

Koolitajate tagasiside
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Kas soovitaksite koolitust/lektorit kolleegile või
sõbrale?

Hinnang lektori tegevusele

Hinnake õpiväljundite omandamise seisukohast
koolituse praktilist korraldust

Hinnake õpiväljundite omandamise seisukohast
koolituse ülesehitust

Hinnake õpiväljundite omandamise seisukohast
koolituse ruumi ja tehnikat

Hinnake õpiväljundite omandamise seisukohast
õppematerjale

Hinnake, mis tasemel saavutasite koolituse
õpiväljundid

Osalejate tagasiside

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

