
Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium on mitme aasta jooksul süsteemselt toetanud 

tegevusi, mis aitaksid kaasa pädevuspõhise õppekava rakendumisele Eesti koolides. 

Ministeeriumi soov on teada saada, milline on sellesuunaliste pingutuste tähendus koolide 

jaoks - keskne huviküsimus on, millisel määral on üldpädevuste toetamisega seotud teave 

koolide igapäevaellu jõudnud. Teadmised üldpädevustest pakuvad õpetajatele hulgaliselt 

võimalusi õpilaste arengu toetamiseks. Üldpädevuste arendamisega seotud tegevuste liitmine 

kooli igapäevaellu vajab kindlasti aega ning tuge erinevate abimaterjalide ja koolitustena

. Selleks, et koole üldpädevuste arendamisel veel paremini toetada, soovime saada ülevaadet 

õpetajate hinnangutest üldpädevuste arendamisega seotud tegevuste rakendumisele 

koolikeskkonnas ning samuti tagasisidet läbi viidud koolitusele ning koostatud raamatule. 

Vastama on oodatud kõik kooli personali liikmed, sest usume, et kõigil töötajatel on võimalus 

omal moel edendada õpilaste erinevate pädevuste arengut.  

Küsimustikku puudutav info on järgnev: 

 Palume Teil võtta hetk ja vastata allolevale küsimustikule, mis käsitleb eespool 

kirjeldatud teemasid. Küsimustiku täitmine võtab aega ligikaudu 15 minutit. Teie vastused 

ja kommentaarid on väga olulised ning küsimustiku täitmine on anonüümne. Antud teemadel 

ei ole õigeid ega valesid vastuseid ning soovime sealjuures teada just Teie arvamust. 

 Küsimustikku saab täitma asuda vajutades siia 

lingile: http://ahejuz.havike.eenet.ee/limesurvey/index.php?sid=32637&lang=et 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В наше время в школах важно не только развивать академические знания и навыки 

детей, но и обращать внимание на общие компетенции учеников. Для того чтобы 

развитие общих компетенций стало частью каждодневной школьной жизни, 

учителя нуждаются в материалах и обучающих курсах на эту тему. Просим 

Вас найти время и заполнить опросник на тему общих компетенций. В нём есть 

вопросы по поводу оценивания и развития общих компетенций, а также по поводу 

материалов на эту тему. Ваши ответы и комментарии очень важны. Заполнение 

опросника анонимно. В анкете  нет правильных или неправильных ответов, нам важно 

именно Ваше мнение. 

Заполнить анкету можно по 

ссылке:  http://ahejuz.havike.eenet.ee/limesurvey/index.php?sid=32637&lang=ru 

Jääme teie vastuseid ootama! 

Lugupidamisega, 

Elina Malleus 

Koolitusprogrammi koordinaator, nooremteadur 

Tallinna Ülikool 

Psühholoogia Instituut 

E-post: elina.malleus@tlu.ee 

Telefon: +372 55 655 630 
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