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2018.

aastal

ja

varieeruv

Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) ja

koolituste

Haridus-

hinnati 55. Töötukassa koolituskaardi partneri

lepingu,

sõlmisid

ja

Kõrg-

Teadusministeerium

mille

rakendama

Eesti

alusel

hakati

täienduskoolituste

(HTM)

looma

ja

kvaliteedi

hindamise

süsteemi,

et

tagada

täiskasvanute

koolituse

seaduse

(TäKS)

täitmist

edendada

ja

täiendkoolituste

hindamise

täiskasvanuhariduse
süsteemi

järele

kvaliteedi

tekkis

peale

uuendatud TäKSi jõustumist 2015. aastal,
mis

olemasolev

kvaliteeti

süsteem

tagada.

andis

koolitusturu

koolitusasutuste

2020.

aastal

hindamisel negatiivse tulemuse.

"2015. aastal jõustunud
täiskasvanute koolituse

vabamaks:

registreerimine

EHISesse

põhimõtted, mida asutused pidid
järgima, aga ei seatud
kontrollmehhanisme, millega
põhimõtete rakendamist
-Kaija Kumpas-Lenk, EKKA
kontrollida."

ei pea enam HTMilt eraldi luba taotlema.

-Kaija Kumpas-Lenk, EKKA

Paraku on usalduspõhisus toonud kaasa

muutunud

suuda

õppe kvaliteeti, neist 29 asutust said esmasel

muutus usalduspõhiseks ja koolitusasutused

olukorra,

ei

seadusesse kirjutati erinevad

kvaliteeti.
Vajadus

ja

kus

seaduse

paljudele

täitmine

on

koolitusasutustele

formaalsuseks, koolituste kvaliteet on väga
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Hindamisel on kaks etappi: veebilehtede

Kvaliteedi

TäKSi

Euroopa

hindamise

süsteem

Sotsiaalfondi

(ESF)

“Täiskasvanuhariduse
õppimisvõimaluste

on

osa

projektist

edendamine

avardamine”,

ja
mille

hindamine ja õppe kvaliteedi hindamine.
Mõlemal puhul peavad olema täidetud nii
kui

täienduskoolituse

standardis

esitatud nõuded.
TäKS

kehtestab

hariduse

nõuded

valdkonna

täiskasvanu-

juhtimisele

ja

üheks tegevuseks on ka välja selgitada

arendamisele,

täienduskoolitusasutuste koolitusvajadused

pidamisele, täienduskoolituse ja maksmise

ning

korra

pakkuda

neile

igakülgset

tuge

kvaliteedi hindamisel.
Hindamisel

mille

hinnang

lävendipõhisest

eesmärk

on

anda

täienduskoolitusasutuse

võimekusele täita täiskasvanute koolituse
seadust

(TäKS)

standardis

teabe

avalikustamisele,

õppe-

puhkusele ja rahastamisele.

lähtutakse

hindamisest,

täienduskoolitusasutuse

ja

määratletud

täienduskoolituse
täienduskoolituse

kvaliteedi põhimõtteid.

"Kvaliteedi hindamise süsteemi
eesmärk on koostöös erinevate
sidusrühmadega edendada

Täienduskoolituse

standard

kehtestab

nõuded õppekavas esitatavatele andmetele,
koolituse

lõpus

väljastatavatele

dokumentidele ja õppekavarühmadele.

KITSASKOHAD
Peamised kitsaskohad veebilehtedel on,
et

puudus

puudus

tagasiside

info

kvaliteedi

kogumise

õppekava,
tagamise

kord,

õppekavade
ja

õppetasu

tagastamise põhimõtete kohta.

erinevate tegevuste abil

Peamised

täienduskoolituste kvaliteeti

hindamisel

on

ning tagada täiskasvanute

(puudus

kas

koolituse seaduse täitmist.

standardiga ette nähtud info või ei olnud

Kõige olulisem on, et õppija

info asjakohane; õpiväljundid ei kirjelda

saaks parima võimaliku
teenuse."
-Kaija Kumpas-Lenk, EKKA

kitsaskohad

saavutatavaid

õppe

kvaliteedi

õppekavade

täienduskoolituse

teadmisi,

hoiakuid;

õpiväljundite

kirjeldatu

saavutamise

kvaliteet

oskusi
ja
aeg

või

õppe

sisus

oli

liiga

lühike; ei arvestatud kutsestandardi või
õigusakti nõuetega) ja seatud kvaliteedi
põhimõtete järjepidev järgimine (asutuse
õppekorralduse või kvaliteedi tagamise
alustesse

kirjapandu

ei

lähe

kokku

veebilehel oleva õppekavaga).
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protsessi

peamised

Vajalik

on

neid

inimesi

õpetada

ja

kitsaskohad asutuste vaates on: liigne

koolitada ning seda riigitasandil toetada.

ajakulu; liiga keerulised ja segadust

Kvaliteet pole ainus kriitiline õppes

tekitavad enesehindamise küsimustikud;

Ettepanekud:

puudulik

-Täienduskoolitusasutustele

täienduskoolitusasutuste

toetamine ja nõustamine; komisjonide ja
ekspertide ebaühtlane kvaliteet.
Hindamiskomisjonide
kitsaskohana

välja

täienduskoolituse

eksperdid

tõid

TäKSi

ja

standardi

mitmeti

võimalus tellida kvaliteedihindamist;
-Välja töötada täienduskoolitusasutuste õppekavade

tõlgendamise võimaluse ja nii seaduse kui

koostamise ja kvaliteetse

standardi kaasasjastamise vajaduse.

koolituse läbiviimise

PRAKTIKU VAADE

tugisüsteem, mitte tegeleda

Täienduskoolituse

kvaliteet

tagajärgedega;
kui

hariduspoliitika probleem. Lähtudes nn.
poliitika

tsüklist,

on

meil

-Kaasata/arvestada
täienduskoolituse kvaliteedi

täienduskoolituse kvaliteet määratletud ja

hindamissüsteemi ka

päevakorda seatud, poliitika sõnastatud

kutsestandardid, mis praegu on

ja vastu võetud, toimub rakendamine ja

välja jäetud;

hindamine, ent küsimus on miks meil see

-Õppija teadlikkuse tõstmine

rakendamine ja hindamine nii vaevaliselt
kulgeb? Põhjus võib olla selles, et riik
ootab rakendama ja hindama spetsiifiliste
teadmiste ja kvalifikatsiooniga inimesi,

koolituse kvaliteedi osas;
-Kvaliteedi hindamisele ja EKKA
tegevusele rohkem teavitustööd.

kuid need inimesed ei teki iseenesest.

-2021 aasta TLÜ 3. aasta andragoogid
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osalemist soodustav aspekt, vaid mõelda

Edaspidisteks aruteludeks:

tuleb ka sotsiaalse kaasatuse ja sidususe
suurendamisele ning varasema õpitõrke

-Kuidas tagatakse professionaalne

leevendamisele.

sisuline koolitustegevus

Lisaks – kui me räägime kogukondadest

täienduskoolitusasutustele?

ja sotsiaalsusest, siis kuidas me saame

-Kuidas vähendada ja lõpuks

kirjeldada

loobuda formaalsest lähenemisest

sellise

"pakendamata

koolituse" väljundeid?
Kvaliteedi
küsitava

hindamise
väärtusega.

protsess
Toimub

õppekavadele?

on

-Kas ja kuidas toimub

esmalt

kodulehtede või avaliku info hindamine,

täienduskoolituse kvaliteedi

kuid

hindamise järelkontroll?

kas

ilus

õppekvaliteedi?
katsiooni

fassaad

tagab

Koolitajate

hindamine

kõlab

kvalifiküll

-2021 aasta TLÜ 3. aasta andragoogid

hästi

kuid koolitajal ei ole nõutud koolitaja
kutset. Kas väljundipõhise õppekavaga
jõutakse kirjeldatud tulemuseni? Eriti kui
koolitaja ei ole ise õppekava koostaja ja
samuti

kui

koolitajal

kutsetunnistus

või

eelduseks

oskus

on

"Tänase kogemuse põhjal me

puudub

väljaõpe,

näeme, et õppekavade üle-

mille

väljundipõhist

lihtsustamine on alati probleem.

õppekava koostada ja seda ka rakendada.

Kas meil oleks aeg mõelda õppele
ilma õppekavata?"

LOE LISAKS
EKKA.

(s.a).

-Riina Kütt
Täienduskoolituse

kvaliteedi

hindamine.
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