
 

TAGASISIDE ÕPPEKVALITEEDILE 

MTÜ Päikesekudumid  

 

Iga Koolituse lõpus viiakse läbi kirjalik, õppijate tagasisideküsitlus. Küsitluses osalemine on 

vabatahtlik. Küsimustik on anonüümne ning vastuseid ei seostata isikutega. 

Eesmärgiks on saada usaldusväärset tagasisidet õpitava sisu, õppetöö korralduse ja õpetamise kohta, 

hindamaks koolituse ja õpetamise kvaliteeti. Tagasiside küsimustik koosneb 6 küsimusest. 

Küsimustiku lõpus on vabavastuste koht kommentaaride ja ettepanekute tegemiseks. 

Tagasisideküsitluse tulemustest koostatakse iga kalendriaasta kohta kokkuvõtted, kus on välja 

toodud olulisim õppetegevusele: 

• Õpiväljundite saavutamise üldine hinnang 

• Koondhinnang õppekvaliteedile 

• Hinnang õppejõule 

• Hinnang õppematerjalile 

 

 

Tagasisde küsimustik: 

 

Koolituse nimi:  

Sihtgrupp: 

Toimumise aeg ja koht: 

 

Hea  osaleja, palun andke oma hinnang toimunud koolitusele!  

 

1. Teie Taust  (palun märkige ristiga) 
 

Sugu :  M ___ N ___ 

      Vanus :              25-54 ___        55 ja vanem ___ 



2 

 

      Haridustase:  Üldkeskharidus___    Kutseharidus ___ 

Keskeriharidus ___   Kõrgharidus ___ 

Magistrikraad___  Muu ___ 

Emakeel:  Eesti keel___    Vene keel___   Muu___ 

 

 

2. Teie hinnang, kas koolituse eesmärk sai Teie jaoks täidetud ja õpiväljundid 
saavutatud (palun tähistage valitud vastus ringiga) 

 

• koolitus ületas minu ootused ning õppisin isegi enam, kui oleksin osanud 
arvata 

• jah, koolitus vastas minu ootustele 
• pigem mitte, ootasin midagi muud, kuid olen põhimõtteliselt rahul ka sellega, 

mida õppisin 
• pigem mitte, ootasin midagi muud ja see, mida sain, rahuldas mind vaid 

osaliselt 
• kindlasti mitte, see millega ma koolituse kestel tegelesin, ei seostunud mitte 

kuidagi minu ootuste, lootuste ega isikliku õpieesmärgiga 
 

………………………………………………………………………………………...... 

............................................................................................................................. 

3. Teie hinnang lektorile (palun tähistage valitud vastus ringiga) 
 

• Väga rahul, ettekanne oli sisukas, teemakäsitlus põnev ja kaasahaarav 
• Üldiselt rahul, esineja valdas teemat  
• Pigem ei ole rahul, ettekandes esines olulisi puudusi (põhjendage allpool) 
• Ei ole üldse rahul (põhjendage allpool)  

 
.............................................................................................................................. 
 
 
.............................................................................................................................. 
 

4. Kas kursuse materjal oli arusaadav? 
 

……………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………...………….............. 
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5. Mida oleks antud koolituse puhul võinud teha paremini? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Milliste teemade käsitlemist ootate järgmistel koolitustel? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Täiendavad kommentaarid ja ettepanekud 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Suur tänu tagasiside eest! 

 

 

 

Koostas 

Õnne Linkolm 

MTÜ Päikesekudumid juhatuse liige 

 


