Uuring "ECVET"
Respondentide statistika:
Kokku osalejaid

501

Tulemuste kokkuvõte
1. Esmalt palume informatsiooni sinu kohta.
Palun märgista sulle sobivad vastusevariandid!
Millises rollis sa oled? Võid valida ühe või ka mitu rolli. (mitmed võimalikud vastused)
a) Kutsenõukogu liige

70

11.2%

b) Kutsekomisjoni liige

56

9%

c) Kutsekooli juhtkonna liige

71

11.4%

d) Kutseõpetaja

276

44.2%

e) Projektijuht

54

8.7%

f) Muu (palun täpsusta)

97

15.5%

Kokku vastuseid

624

Muud vastused:
kutseõpetajate koolitaja
kutseõpetajakoolituse lektor
kutsekooli õppeosakonna töötaja
üldainete õpetaja
suunajuht
õppekorraldusspetsialis
Inimeseõp. ja suhtlemispsühhol. õpetaja
endine projektijuht, praegu uuel ametikohal
õppekorralduse spetsialist
Metsandusvaldkonna koordinaator
osakonnajuhataja
üldaineõpetaja
füüsika õpetaja
õpetaja
rühmajuhataja
koolipsühholoog
Juhtivõpetaja, Ecveti pilootprojekti töörühma liige
haridusametnik
üldaine õpetaja
sotsiaalpedagoog,õpetaja
teenindav töötaja
üldainete õpetaja kutseõppeasutuses
koolis hotellimajanduse, majutusteeninduse ja puhastusteeninduse töörühma juht
kutsekooli üldharidusainete õpetaja
Õpilane, meeskondade ehitaja
praktikakorraldaja
õpetajakoolitaja
ametnik
õppekava nõukogu esimees
endine Kutsenõukogu liige, kutsekomisjoni liige, eksamikomisjoni liige
kutsenõukogu endine liige
haridustehnoloog
projekti raamatupidaja
finantsjuht
tugistruktuuri töörühma liige, ametnik
PhD üliõpilane, endine projektijuht
üldaine-vene keel
Kutsekomisjoni esimees
riiriametnik
matemaatika õpetaja
rakenduskõrgkooli liige
tasemeõppe juhtivspetsialist
kooli psühholoog

kontaktisik
Lektor, loengud nii kutse- kui kõrgharidusõppes
õpetajate ühing
Endine Metsanduse Kutsenõukogu liige
õppekava arendaja
tõsteseadmete rahvusvaheline koolitaja
kutsestandardi töörühma liige ja kutse andjana tegutsemise taotleja
Eksamikomisjoni liige
Kutsekooli laiendatud juhtkonna liige
Erialaosakonna juhataja
kutsekooli osakonnajuhataja
õppekavade koordinaator
kutseõppe õppekavade juht, lektor
kutsekooli nõukogu liige
kutsestandardi töögrupi liiige
matemaatika-füüsika õpetaja
üldaine õpetaja, karjääriõpetaja, raamatukogu juhataja
Matemaatikaõpetaja
Üldainete õpetaja
aineõpetaja
õppekavade nõustaja
tööandja
üldharidusainete õpetaja kutsekoolis
Õppeasutuse eriala juhtiv kutseõpetaja
üldaine eesti keel ja kirjandus õpetaja
erialaliidu juht
aineõpetaja kutsekoolis

2. Sinu vanus on:
a) alla 30

27

5.4%

b) 30-39

98

19.6%

c) 40-49

138

27.5%

d) 50-59

169

33.7%

e) 60+

69

13.8%

Kokku vastuseid

501

3. Milline on sinu peamine töökeel:
a) eesti keel

466

93%

b) vene keel

24

4.8%

c) muu (palun täpsusta)

11

2.2%

Kokku vastuseid

501

Muud vastused:
soome
nii eesti kui vene keel
inglise keel
Inglise
eesti- ja inglisekeel
saksa
eesti ja vene keel
inglise
eesti, vene
eesti keel, AAC-keel
Eesti ja vene keeled

4. Millises Eesti regioonis sa töötad?
a) Lõuna-Eestis (sh Tartu)

115

23%

b) Põhja-Eestis (sh Tallinn)

202

40.3%

c) Lääne-Eestis (sh saared)

87

17.4%

d) Kesk-Eestis

43

8.6%

e) Virumaal

54

10.8%

Kokku vastuseid

501

5. Järgnevalt kogume informatsiooni küsimustikule vastaja teadlikkuse kohta Euroopa kutsehariduse
arvestuspunktide süsteemist ja sellega seonduvast Eesti kutsehariduse arvestuspunktist.
Kas tead, mis on Euroopa kutsehariduse arvestuspunktide süsteem (ECVET) ja mis on Eesti kutsehariduse
arvestuspunkt (EKAP)? (mitmed võimalikud vastused)
a) Jah, tean mõlemat

93

15.6%

b) Olen ECVET-ist kuulnud

146

24.4%

c) Olen EKAP-ist kuulnud

126

21.1%

d) Ei tea kumbagi

233

39%

Kokku vastuseid

598

6. Järgnevalt esitame rea väiteid Euroopa kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi ja Eesti kutsehariduse
arvestuspunkti kohta.
Palun märgista need väited, mida pead õigeteks. Iga küsimuse juures võid valida mitu sinu arvates õiget varianti.
Euroopa kutsehariduse arvestuspunktide süsteem (ECVET) on: (mitmed võimalikud vastused)
a) Leonardo da Vinci programmi
uuendussiirde projekt

23

2.6%

b) Kutseõppe üle-Euroopalise
rahastamise süsteem

14

1.6%

c) Ühtsetel alustel toimiv kutset
taotlevate isikute poolt
erinevates õpikeskkondades
omandatud ja hinnatud
kompetentside ülekandmise
punktide arvestussüsteem

214

24.6%

d) Õpiväljundite ülekandmise
süsteem

108

12.4%

e) Süsteem, mille eesmärgiks on
laiendada üldist arusaamist
inimeste kompetentsusest

59

6.8%

f) Õpitulemuste tunnustamine

86

9.9%

g) Abivahend õpirände
toetamiseks

100

11.5%

h) Süsteem, mille eesmärgiks on
anda inimesele automaatne
õpiväljundite või punktide
tunnustamise õigus

50

5.7%

i) Süsteem, mille eesmärgiks on
kaasa aidata üleeuroopalisele
koostööle hariduse ja koolituse
valdkonnas.

158

18.2%

j) Abivahend osade kaupa
kvalifikatsiooni saamiseks

50

5.7%

k) Ei oska vastata

8

0.9%

Kokku vastuseid

870

7. Eesti kutsehariduse arvestuspunkt (EKAP) on: (mitmed võimalikud vastused)

a) Sama, mis ECVET, ainult
erinevates keeltes

48

9.5%

b) Õppemahu arvestusühik

158

31.2%

c) Laiem raamistik kui ECVET

6

1.2%

d) Õpiväljundi ühiku suhteline
osakaal kvalifikatsioonis

38

7.5%

e) Kvalifikatsiooni osa, mida saab
hinnata

48

9.5%

f) Süsteem, mis annab
numbrilisel kujul lisateavet
kvalifikatsioonide ja
õpiväljundite ühikute kohta
Eestis

92

18.1%

g) Süsteem, mille eesmärgiks on
analüüsida seadusandlust,
kutsestandardeid ja õppekavasid

19

3.7%

h) ECVETi arvestuspunkt, kuid
kehtib vaid Eestis

72

14.2%

i) Ei oska vastata

26

5.1%

Kokku vastuseid

507

8. Millised on Euroopa kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi ja Eesti kutsehariduse arvestuspunkti
kasutamise võimalused ja mõju tulevikus sinu igapäevases tööelus? (mitmed võimalikud vastused)
a) Tunnustab ja koondab
kompetentse kutsesüsteemis

112

13.2%

b) Selgitab välja kutseala
olulisemad kompetentsid

69

8.2%

c) Aitab kaasa kutseõppe
praktika sisulisemale
korraldamisele

97

11.5%

d) Aitab kaasa õpirände
sisulisemale korraldamisele

143

16.9%

e) Aitab kaasa õpirände
koostöövõrgustiku tihedamale
koostööle

121

14.3%

f) Aitab kaasa ülekantavate
õpiväljundite väljakujunemisele

148

17.5%

g) Kiirendab ja muudab
sisulisemaks VÕTA protsessi

147

17.4%

9

1.1%

h) Muu (palun täpsusta)
Kokku vastuseid

846

Muud vastused:
Praegune õppenädalate arvestus on väga loogiline ja kõigile osapooltele arusaadav. Ma ei näe, et uus süsteem midagi
siuliselt muudaks.
sisulist tähendust sellel ei ole, tegemist on järjekordse bürokraatliku sõgedusega. Just kui mingi järjekordne mõõdik
midagigi sisuliselt muudaks. Lihtsalt tigedaks teeb, et selliste asjadega tegeletakse.
Tekitab segadust ja arusaamatusi (vanasüsteemi teisendamine jne.)
aitab kaasa praktikate tunnustamisel
ei tea täpselt
kastusvõimalus puudub
otseselt ei puuduta
ei oska öelda
igapäevases tööelus sellist asja vaja ei ole

9. Milliste kanalite kaudu võib sulle Euroopa kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi ja Eesti kutsehariduse
arvestuspunkti kohta lisainformatsiooni pakkuda: (mitmed võimalikud vastused)

a) ECVETi kodulehelt

223

21.4%

b) e-kirja teel

287

27.6%

c) infoüritusel

252

24.2%

d) trükiste kaudu

171

16.4%

e) sotsiaalmeedia kaudu

94

9%

f) muu (palun täpsusta)

13

1.3%

Kokku vastuseid

1040

Muud vastused:
Ei oma informatsiooni
Kooli kaudu
kooli projektimeeskonnalt
innove kodulehelt
Koolis vastava teemaga tegelevja selle eest vastutava isiku kaudua
kutsealasel koolitustel
projektitest
www.kutseharidus.ee
REKK/INNOVE kaudu
internetist
info e-kirjaga erinevate ürituste ja väljaannete ilmumise kohta
koolituste kaudu
ei soovi

10. ECVETi Eesti projektimeeskond tänab sind! Sinu vastustest oli meile palju abi!
Esmast informatsiooni Euroopa kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi ja Eesti kutsehariduse arvestuspunkti
kohta leiad ECVET Eesti kodulehelt: http://www2.archimedes.ee/hkk/modify.php?cat=955

Selgitus: Koguvastused on kõikide vastuste summa, mis osaleja on teatavale küsimusele vastanud.
Iga vastuse protsent arvutatakse jagades selle vastuse arvu kõikide küsimuste arvuga.

