
Lisa 1. Hindamise tabelid

Tabel 1. Hinnang abi rakendamisele tegevuste lõikes

üldhinnang 
(5-pallilisel 
skaalal)

hinnangu 
põhjendus 

kommentaarid, 
ettepanekud
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(5-pallilisel 
skaalal)

hinnangu 
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kommentaarid, 
ettepanekud

üldhinnang 
(5-pallilisel 
skaalal)

hinnangu 
põhjendus

kommentaarid, 
ettepanekud

1

kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppejõudude,
pedagoogilise personali taseme- ja
täiendusõppesüsteemi arendamine ja rakendamine, sh
stažeerimine ja täiendõpe välisülikoolides ning teadus-
ja arendusasutustes, täiskasvanukoolitajate või
ettevõttes töötavate praktikajuhendajate koolitus
(kutseharidus, kõrgharidus); 37 077 737 10 14 (=8+1+5) 47

2

õppekavaarendus, sh Euroopa Sotsiaalfondist
kaasfinantseeritavate koolitustega seotud uute
õppevahendite väljatöötamine või hankimine ning
uuenduslike õpi- ja õpetamismeetodite omandamine
kutsekeskhariduse ja kõrghariduse tasemel, arendust
toetava personali koolitamine (kutseharidus, 
kõrgharidus); 53 491 788 15 6 58

3

nõustamissüsteemi edasiarendamine lõimitud
nõustamismudeli arendamise ja rakendamise kaudu,
nõustajate ja tugiisikute koolitus, info- ja metoodiliste
materjalide väljatöötamine, uuringute läbiviimine
(kutseharidus, noored, täiskasvanu haridus); 16 880 950 5 4 15

4

paindlike õppimisvõimaluste juurutamine, sh
ettevõttepraktika ja õpipoisikoolituse laialdasem
rakendamine, kutsealase eelkoolituse rakendamine,
laialdasem koostöö ettevõtetega, Internetil põhinevate
õppevormide ehk E-õppe rakendamine (kutseharidus, 
kõrgharidus, noored, täiskasvanu haridus); 50 373 588 14 8 47

5

põhikoolist või kutseõppeasutusest väljalangemise
ennetamiseks ja väljalangenute taas haridussüsteemi
kaasamiseks rakendatavad meetmed, sh kvalifitseeritud
pedagoogide ja nõustajate ettevalmistus
(kutseharidus); 10 692 039 3 5 14

6
kvaliteedi tagamise süsteemi arendamine ja
rakendamine kutse- ja kõrghariduse tasemel
(kutseharidus, kõrgharidus); 16 353 239 4 2 (=1+1) 17

7
elukestva õppe võimaluste loomine madala
konkurentsivõimega töötavatele täiskasvanutele
(täiskasvanuharidus); 16 724 913 5 9 17

8
infobaasi loomine täiskasvanute õppimisvõimaluste
kohta (täiskasvanuharidus); 6 713 694 2 1 6

9

õpi- ja töökogemuse arvestamise süsteemi
väljatöötamine ja juurutamine (kutseharidus, 
täiskasvanu haridus); 2 184 921 1 2 1

10
kutsekvalifikatsioonisüsteemi edasiarendamine ja
rakendamine (kutseharidus, täiskasvanu haridus); 20 724 910 6 8 12

11

kutse- ja kõrghariduse kvaliteedi tõstmine
rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele, sh
arendustegevus, muu vastava valdkonnaga seotud
innovaatiline tegevus, koostöövõrgustike arendamine,
uuringud (kutseharidus, kõrgharidus); 52 850 769 14 2,4 57

12

välistippspetsialistide rakendamine kutse- ja
kõrghariduse kvaliteedi tagamiseks, sh pikaajaliste
lepingute alusel, järeldoktorantuuri läbimise ja
õpetamisvõimaluste pakkumine (kutseharidus, 
kõrgharidus); 40 259 617 11

41 
(tegevused 
12. ja 13. 
kokku) 40

13

tippspetsialistide koolitamine Eesti majanduse
võtmevaldkondades (kasutajasõbralikud
infotehnoloogiad ja infoühiskonna areng, biomeditsiin ja
materjalitehnoloogiad) ning muudel majanduse
konkurentsivõime tõstmisega seotud erialadel
(kõrgharidus); 23 846 206 7

41 
(tegevused 
12. ja 13. 
kokku) 27

14
pedagoogiliste erialade õppurite koolitamine info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT ) vahendite
kasutamiseks õpetamisel (kutseharidus, kõrgharidus); 3 496 143 1 0,8 5

15
õpetajate ja õppejõudude koolitamine
digitaaltehnoloogia valdkonnas ning E-õppe materjalide
loomiseks (kutseharidus, kõrgharidus). 14 276 524 4 1,6 14

100

Üldhinnang meetme rakendamise mõjule antud
valdkonnale (noorsootöö, kutseharidus,
täiskasvanuharidus, kõrgharidus)
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Hinnang tegevuse elluviimisele

konsolideeritud hinnagkutseharidus täiskasvanuharidus kõrgharidus noorsootöö


