2021 aasta TTK RKT koolituste kokkuvõte

2021 aastal saime TTK RKT koolitustellimuse viia läbi 9 koolitust, millest sai tehtud 8 . Üks koolitus jäi
tegemata TTK RKT raames kuid õppekava rakendasime puuetega inimeste õppes. Aasta tellimusest
sai täidetud 81,1 % . Aasta peale oli kokku 9 koolituse katkestajat (alustanutest). Koolitusi viis läbi 6
koolitajat.
Õppekavarühm
Elektroonika ja automaatika
Arvutikasutus
Majandusarvestus ja
maksundus
Juhtimine ja haldus
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2021 aastal koolituste korraldamine jätkus eelmise aasta COVID19 piirangute ja uute korralduste
tuules. I pa olid koolid suletud neli kuud ja juba planeeritud koolitused tuli vastavalt korraldustele
edasi lükata.Iga uus piirang oli üks suur küsimus, kas koolitustele osalejaid jätkub või palju on
alustajate seas lõpetajaid.
Aasta vältel oleme kõigi koolituste kohta kogunud tagasisidet õpilastelt. Alati on tagasiside koond
saadetud nii direktorile kui ka koolitajale/tele, et kõik saaksid operatiivse tagasiside koolituse
kitsaskohtadest, positiivsetest elamustest või soovidest mida õpilased veel sooviksid õppida.
Koolitusel osalejad on jätkuvalt kehvad tagasiside andjad aga samas on nad valmis uuesti neile tasuta
toimuvatel koolitustel osalema..
Järgnevalt toon välja aasta kõigi koolituste tagasiside küsitluste rahulolu koondi.
Koolitused mida hinnati:
• Automaatika täiendõppe kursus töötavatele elektrikutele
• Kontoritööks vajalike programmide kasutamine (2 koolitust)
• Raamatupidamine Merit Aktiva programmi abil (2 koolitust)
• Alustava ettevõtja raamatupidamine ja maksuarvestus MS Office Excelis
• Paindliku töökorralduse ja keskkonna kujundamine ettevõttes (2 koolitust)
Küsimustele sai vastata viie palli süsteemis, kus punkte anti järgmise skaala vahemiku abil:
1 ei ole üldse nõus - 6 täiesti nõus.

Küsimus
Üldine hinnang lõppenud koolitusele

Keskmine
hinne
5,2

Saan kasutada koolituselt saadud teadmisi oma igapäevases töös
Koolitus oli piisavalt praktiline
Vajalikke õppevahendeid oli piisavalt

5,1
5,3
5,6

Koolitusruum oli sobilik (e-õppe puhul virtuaalsed lahendused)
Koolitajal oli õppijatega hea kontakt
Koolitaja käsitles teemat selgelt ja arusaadavalt
Koolitaja tunneb valdkonda väga hästi

5,5
5,4
5,3
5,4

Koolitus-materjalid olid head
Infovahetus kooliga oli sujuv
Koolituse toimumise aeg oli sobiv
Koolituspäevade pikkus oli sobiv
Koolitusmaterjalid olid lihtsalt kättesaadavad

5,2
5,8
5,4
5,3
5,7

Üldine hinnang koolituse korraldamisele (koolipoolne tegevus)

5,6

Üldine hinnang koolitusele kommentaarid, mis on nii positiivsed kui negatiivsed:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

väga hea koolitus
Väga praktiline koolitus, kõik õpitu sai läbi teha
Võimaluse korral näen vajadust korrata teemat selle paremaks omandamiseks
Sain juurde uusi taedmisi, millest ei olnud siiani kuulnud.
Väga äge õpetaja!
Kõik oli hästi ja õpetaja oli tubli
Asjalik koolitus ja hea õpetaja. Saan meid teadmisi oma töös kasutada.
Huvitav oli. Oleks võinus pikem olla.
Väga huvitav koolitus. Hästi palju huvitavaid teemasid ja programme, millest ma enne midagi
kuulnud polnud. Koolitus annab hea võimalus vajadusel end iseseisvalt end täiendada.
Sain kindlastii indu ja huvi edaspidiseks tegutsemiseks ja enese täienduseks.
Väga head koolitajad. Koolitusel arvestati koolitatavate soovidega ja vastati küsimustele.
Koolitusel arvestati väga palju koolitatavate soovidega ja huvidega. Samuti polnud koolitus igav
vaid kaasati ka meid. Ja palju teadmisi tuli ka teiste kogemustelt.
Mulle väga meeldis, et koolituse ülesehituses olid seotud teoreetiline osa ja arutelud
(kogemused, praktika).
Väga hea ja praktiline
Koolitus oli väga hea ja õpetlik!
Oleks võinud proovida erinevaid ettevõtte vorme nt tootmisettevõte ( mis mei oli ) ja
teenindusettevõte.
Jäin rahule
Koolitusruumi tagumistest laudadest oli väga halvasti näha tahvlile kuvatavat materjali, kahjuks
esipingid olid juba hõivatud, seetõttu jäi materjali omandamine minu jaoks veidi lünklikuks.
Arvutid olid vanad ning kostus probleeme nende kasutajatelt
Võiks olla veidi pikem. Kohati tuli teemadest üle joosta ja ei olnud aega õpitu kinnistamiseks.
Koolitus oli väga ok, aga ruum selles suhtes kehv, et juba kolmandast pingist oli seinale kuvatud
teksti halb näha.
Oleks võinud olla pikem ja veel põhjalikum.
Alates teisest pingireast polnud projektoriga seinale näidatav loetav. Lisaks koolitaja kiirustas,
jäi pinnapealseks ega vastanud õpilaste küsimustele, kui neil midagi arusaamatuks jäi - ta käskis
ebakorrektsusi kodus ise uurida ja neid ilma abita parandada. Kui ta küsimusi küsis, said õigeid
vastuseid öelnud õpilased pragada lausega "Tule ise siia klassi ette ja hakka teisi õpetama, kui
sa omast arust nii tark oled. Milleks mind siia üldse vaja on?" Peale selle ei olnud õpetaja aldis
oma toolilt püsti tõusma, kui keegi abi soovis,väites,et ta kukkus talvel ja tal on jalad haiged.
Koolitus peaks olema pikem kuna mõned teemad läbitakse lühidalt.Küsides ja vigu otsides
läheb läheb aega.
Teooria ja praktika oli mõnusalt tasakaalus

Üldine hinnang koolituste korraldamise ja õpetajatega rahulolu püsib positiivsel poolel, kuigi oli ka
neid kes ei olnud kõigi ja kõigega rahul.

Jätkuvalt jääb silma, et õpilastele ei paista meie projektoritelt kuvatu kohtadele ja sellekohaseid
märkuseid tehti nii koolituse käigus kui ka hiljem tagasisidet andes. Klass 34 on piklik ja sellest
tingituna ongi nähtavus peale 3 pinki juba hägune.
Samuti pöörati tähelepanu aeglastele arvutitele.
Üldine hinnang koolitus-materjalide kohta kommentaarid:
•
•

Meeldis, et ei olnud välja prinditud, vaid arvutis.
Koolitusmaterjalides võiks olla infoleht, milles oleks kirjas nt lingid või pealkirjad, kust vajadusel
infot otsida.
• Hea, et materjalid sai endale ja saab alati võtta ning kasutuada.
Ühtlasi küsisime ka seda, et mida muuta õppematerjalide koostamisel?
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Õppematerjalid olid piisavad
Rohkem praktikat, vähem teooriat
Arvan, et mitte midagi. Tunnid olid varustatud õppevideotega, praktiliste töödega
Õppematerjalid olid kättesaadavad kogu koolituse vältel, kerged ja arusaadavad.
Võiks pikemalt saada kasutada, sest kui 1 kuud Trellot lõpeb, siis see kaob
Koolitusmaterjalis oleks võinud olla rohkem näiteid ja seda, kuidas seda ja mille alt seda
Merit programmis teha.
Kirjaliku materjali, et kodus üle vaadata jäi minule puudu
Kui tunnist ei ole võimalik vahel osa võtta, oleks hea, kui saaks e-postiga enne järgmist
tundi materjalid, et oleks teiste õppijatega samal kaugusel ülesannetega
Rohkem võiks keskenduda Meritile kui sisule.
Täiendata rohkem
Võiks üle vaadata Exceli põhitõed.
Paberit pole vaja raisata
Õppematerjalid võiks kõik olla digitaalsel kujul.
Materjal oli väga hästi kokku pandud
Õppematerjalid olid väga hästi koostatud, seega olen rahul kõigega.
Ka näiteülesande võiks saata elektrooniliselt, seekord anti see paberil esimesel päeval kätte
ja mõnel järgmisel koolituspäeval ununes see lihtsalt maha, et elektrooniliselt oleks see
alati käepärast.
Võiks proovida nii tootmisettevõtte kui teenindusettevõtte raamatupidamist.
Võiks olla valmis ka paberkandjal. Õpetaja neid küll saatis mailile, aga mul tulid mõned
sunnitud puudumised, siis pärast seda neid enam ei tulnud.
Praktiliste ülesannete jaotus paberil arusaadavamaks ja paremini jälgitavaks. Kohati oli
keeruline aru saada, kus üks ülesane lõppes ja järgmine algas
Koolitusmaterjalid peavad olema sisukamad ja detailsemad.
Tuua näiteid ja lahendusi rohkem
Muutma ei peaks midagi.

Siinkohal saame tõdeda, et inimesed on teadlikumaks ja tehnoloogiat rohkem kasutavaks muutunud.
Samas jälle on ka neid kes meelsasti arvutis toimetaksid kuid toetuseks vajavad kõrvale ka
paberkandjal materjali. Seetõttu aasta teisesel poolel me igal koolitusel küsisime, kes kuidas
materjale soovib ning sellega ka arvestasime ja saatsime 4 koolituse materjalid inimestele meilidele.

Tundsime ka huvi kus kohast said inimesed infot koolituste kohta ja selgus, et inimesed on jätkuvalt
harjunud käima kooli kodulehel vaatamas, milliseid koolitusi sellel aastal pakutakse. Samuti andis
hea protsendi ka läbi suhtlusvõrgustike või töötukassa kaudu tulijad.

Leidsin koolituse…
kooli kodulehelt
koolist (e-mail)
enda meilist- uudiskiri
HTM-i kodulehelt
Töötukassast
suhtlus-võrgustikest
tuttavalt
üleriigilisest tasuta kursuste nimekirjast
google otsingust
muu (kirjutage juurde)

Inimeste
arv
42
4
2
3
5
6
3
1
1
1

Protsentuaalselt on pilt järgmine:

Oleme küsinud õppijatelt, milliseid koolitusi nad veel sooviksid läbida ja tulemuseks saime järgmise
loetelu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektroonika, Veeb, programmeerimine
Tööstusautomaatika
kõik projekt.programmid
Eksperimenteerivaid ja praktilisi koolitusi
Kõige enam ikkagi arvutikoolitust
Kontoritöö valdkonnas jätkuvalt
Praktilisi õpetusi
Arvutiprogrammide alaseid
Word koolitus
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Excel.
Raamatupidamisalaseid
Merit programm edasijõudnutele, nipid, kuidas kiiremini ja osavamalt programmi kasutada
Arvuti koolitust, mis aitaks tööd teha näiteks müügisekretärina
Investeeringute raamatupidamine
Raamatupidamine Exeli abil
Raamatupidamise kutseeksamiks valmistumise ja personali alast koolitust
Maksuarvestus Eestis ja Soomes
Raamatupidmis algteadmisi
Raamatupidamiskoolitusi ja ettevõttlus teemalisi
Kujundamise teemalisi
Disain, fototöötlus, excel
Töö alaseid. Psüholoogia teemal ehk.
Minule pakub väga huvi dokumendihalduse valdkonnas
Ettevõtte baaskoolitus
Ettevõtluse- ja raamatupidamisega seonduvaid koolitusi
Ettevõtlusega seotud juriidiline pool
Klienditeeninduse valdkonnas
Personalitöö, juhtimine, juhtimise alused, ettevõtluse alustamise abc
Turundus, vaimne tervis.
Toodete turundus, psühholoogia, eneseareng
Kuidas leida ettevõttele head töölist/head suhted kliendiga/..probleemide ennetamine.
Töötaja töö ületegemine et kuidas seda vältida.töölepingu vormid.Töölepingu
vormistamine,maksude tasumine kui palju.
Personali ja seaduste alast.

Enne 2022 aasta koolitustellimuste esitamist vaatasime juba laekunud soovid üle ning planeerisime
juba vastavalt soovidele koolitusi.
Ennast proovile pannes võime 2021 täienduskoolituse aastat kordaläinuks lugeda. Peale ühe
koolituse saime kõik teised koolitused siiski avatud ja inimestele teadmiseid jagatud. Saime hakkama
piirangutest tingitud nõuetega ning iga lõppenud koolitus tõi meile uusi teadmisi õppijatelt, mida
saame rakendada järgmiste koolituste korraldamise juures.

