
Lisa 2.  Küsimustik  
Valdkonnaspetsiifilised küsimused 

 

 
Kutseharidus 
Kuidas meede on soodustanud kutsehariduse arendamist: 

- õppeasutuste kvalifitseeritud õpetajatega kindlustamise osas; 
- tänapäeva nõuetele vastav pedagoogide taseme- ja täiendkoolitussüsteemi 

väljaarendamise ja koolituste korraldamise osas; 
- kutsehariduse õppekavade uuendamise ja arendamise osas; 
- kutseõppeasutuste akrediteerimissüsteemi väljatöötamise ja rakendamise 

osas; 
- paindlike õppimisvõimaluste (nt ettevõttepraktika korraldamine koostöös 

tööandjatega, õpipoisikoolituse juurutamine, kutsealase eelkoolituse 
rakendamine, laialdasem koostöö ettevõtetega) loomise osas. 

Kuidas meetme rakendamine toetab: 
- lõimitud nõustamissüsteemi arendamist ja rakendamist, 

praktikajuhendajate ja muu vastava personali koolitamist; 
- põhiharidusest väljalangenute haridussüsteemi kaasamist (s.h. kutsealase 

eelkoolituse põhioskuste ja kutsealaste oskuste omandamise võimaluste 
loomine, väljalangevust ennetavad tegevused, sh teavitamis- ja 
nõustamisalane tegevus ning kvalifitseeritud pedagoogide ja nõustajate 
ettevalmistamine).  

- õppeasutuste ja tööandjate koostöö arendamist (pedagoogide ja 
koolijuhtide ettevalmistamine, täiendõpe ja erialane stažeerimine, 
õppekavade uuendamine ja arendamine). 

 
Elukestev õpe 
Kuidas meetme rakendamine on mõjutanud täiskasvanute juurdepääsu täiend- ja 
ümberõppele? 
Kuidas meede on soodustanud koolitustest osavõttu?  
Kuidas meede on panustanud pakutava koolituse kvaliteedi tõusu? 
Kuidas meede on toetanud elukestva õppe arendamist: 

- eelneva õpi- ja töökogemuse arvestamise süsteemi väljatöötamise osas, 
- täiskasvanute õppimisvõimaluste kohta infobaasi loomise osas,  
- täiskasvanutele kutse- ja karjäärinõustamisteenuse pakkumise osas, 
- täiskasvanute täiend- ja ümberõpe korraldamise osas, 
- kutsekvalifikatsioonisüsteemi väljaarendamise osas, 
- kutsestandardite loomise, kutsestandarditele vastava õppekava arenduse, 

kutseeksamite korraldamise ja teiste toetavate tegevuste rakendamise 
osas. 

 
Kõrgharidus 
Kuidas meetme rakendamine on soodustanud kõrghariduse kvaliteedi tõusu, eriti 
magistri- ja doktoriõppes? 
Milline on meetme mõju rakendusliku suunaga erialadele, mis täidaksid kõrge 
kvalifikatsiooniga oskustööjõu tühimiku Eesti tööjõuturul? 
Kuidas meede on panustanud strateegiliselt oluliste erialade õppe ning õpetajate 
esma- ja täiendkoolituse kvaliteedi tõusu?  
Kuidas meede mõjutab kõrgkoolide koostööd ettevõtetega? 



Missugune on meetme mõju kõrgkoolide õppejõudude koolitamisele, nende 
mobiilsuse suurendamisele ning tippspetsialistide koolitamisele Eesti majanduse 
võtmevaldkondades? 
Missugune on meetme mõju õppekavaarendusele ja kvaliteedi tagamise süsteemi 
juurutamisele kõrghariduse tasemel? 
Kuidas meede panustab IKT erialade spetsialistide ja neid koolitavate õppejõudude 
koolitamisse? 
 
Noored 
Kuidas meetme rakendamine toetab: 

- lõimitud nõustamissüsteemi arendamist ja rakendamist, 
praktikajuhendajate vastava personali koolitamist; 

- põhiharidusest väljalangenute haridussüsteemi kaasamist (s.h. kutsealase 
eelkoolituse põhioskuste ja kutsealaste oskuste omandamise võimaluste 
loomine ning väljalangevust ennetavaid tegevusi sh teavitamis- ja 
nõustamisalane tegevus ning nõustajate ja pedagoogide vastavasisuline 
ettevalmistamine.  

- Noorte sotsiaalse kompetentsi ja aktiivsuse tõusu edasiseks iseseisvaks 
toimetulekuks tööturul ja ühiskonnas. 

 


