Introduction

Täname Teid, et leidsite aega, et täita käesolev küsimustik. Teie väärtuslik panus ja informatsioon
aitavad meil mõista kutsekoolide lõpetajate edasisi teekäike tööturul või haridusmaastikul ning
kuulda teie arvamust kutsekoolis omandatud oskuste teemal.
See küsimustik on osa laiemast projektist „TRACKTION“, mis on rahastatud Euroopa Liidu poolt,
aitamaks kutsekoolidel jõuda arusaamisele, mida vilistlased teevad pärast oma õpingute lõppu.
„TRACKTION“ projekt keskendub ka kutsekoolide suhete tugevdamisele vilistlastega. Rohkem infot
projekti kohta leiate projekti koduleheküljelt: https://tracktionerasmus.eu/.
Teie vastused käesolevale küsimustikule aitavad Teie kutsekoolil muuta paremaks viise, kuidas ta
hoiab ennast kursis oma õpilaste edasiste sammudega pärast lõpetamist, täiustada oma teadmisi
õpingute käigus vajaka jäävate oskuste teemal ning sellest lähtuvalt on võimalik paremini
kooskõlla viia õpingute käigus omandatavat tööturu vajadustega.
Isiklikku informatsiooni, mida te jagate selle küsimustiku täitmise jooksul, kasutatakse ainult
„TRACKTION“ projekti raames loodud uue küsimustiku testimiseks. Teie andmed on turvaliselt
hoitud TRACKTION projektipartneri Education and Employers poolt. Asjakohast informatsiooni
võidakse jagada ka teiste TRACKTION projekti partneritega (Alfa College, TKNIKA, Valnalon,
Cometa ja PKHK), kui tekib vajadus konsulteerida küsimustiku tulemuste teemal. Pärast
uuringuraporti koostamist kustutatakse teie isiklik informatsioon.
Vajutades ‘NEXT’ allpool ja vastates sellele küsimustikule, nõustute, et Teiega võetakse taaskord
ühendust 6 kuud peale lõpetamist, et Te täidaksite Tracktion järelküsimustiku. Teie kontaktandmeid
kasutatakse ainult sellel eesmärgil.
Kui teil on soovi hankida lisainformatsiooni selle kohta, kuidas Education and Employers teie poolt
jagatud informatsiooni turvaliselt hoiab ja kasutab, siis lugege nende täispikka privaatsuspoliitikat
siit.

Taustinformatsioon

* 1. Teie täisnimi

* 2. Teie sugu
Mees

Muu

Naine

Eelistan mitte öelda

* 3. Linn või vald, kus Te hetkel elate

* 4. Teie vanus

Kvalifikatsiooni/Omandatava Eriala/Läbitava Õppekava Informatsioon

* 5. Kooli nimi, kus Te õpite

* 6. Teie omandatav kvalifikatsioonitase (näiteks tase 3) Eesti kvalifikatsiooniraamistiku alusel
Tase 1 - Toimetuleku õppekava lõputunnistus

Tase 5 - 5. taseme kutseõppe lõputunnistus

Tase 2 - Lihtsustatud õppekava lõputunnistus/Põhikooli
lõputunnistus/2. taseme kutseõppe tunnistus (põhihariduse
nõudeta)

Tase 6 - Bakalaureusekraad/Rakenduskõrgharidusõppe
diplom

Tase 3 - 3. taseme kutseõppe tunnistus (põhihariduse
nõudeta)

Tase 7 - Magistrikraad
Tase 8 - Doktorikraad

Tase 4 - Gümnaasiumi lõputunnistus/4. taseme
kutseõppe lõputunnistus/Kutsekeskharidusõppe
tunnistus

* 7. Kvalifikatsiooni/õppekava nimetus (näiteks kokk)

* 8. Miks te valisite selle kvalifikatsiooni/eriala omandamiseks? (Palun märkige kõik sobivad
vastusevariandid)
Töö leidmiseks

Mulle meeldib see

Paremad väljavaated palgale

See võimaldab mulle juurdepääsu teistele erialadele

Paremad arenguväljavaated

Ma olen omandanud sarnase eriala

Soovin liikuda teise sektorisse/valdkonda tööle

See oli mu teine valik

Mu vanemad/hooldajad ja/või teised pereliikmed on hõivatud
selles sektoris/valdkonnas

Ei oska öelda

Praktiline õpe
Muu (palun täpsusta)

Hariduslik Taust

* 9. Kas enne praegusele erialale õppima asumist, olenemata kas lõpetasite või mitte, olete õppinud mõnel
teisel erialal? (siin pole mõeldud nt põhiharidust või keskharidust)
Jah
Ei

Hariduslik Taust

* 10. Kas Teie eelnevalt läbitud õpingud/omandatud haridus on seotud Teie praeguse
kvalifikatsiooni/erialaga?
Jah
Ei

* 11. Eelnevalt omandatud hariduse/kvalifikatsiooni/eriala nimetus

* 12. Teie varasem omandatud kvalifikatsioonitase (näiteks tase 2) Eesti kvalifikatsiooniraamistiku alusel
Tase 1 - Toimetuleku õppekava lõputunnistus

Tase 5 - 5. taseme kutseõppe lõputunnistus

Tase 2 - Lihtsustatud õppekava lõputunnistus/Põhikooli
lõputunnistus/2. taseme kutseõppe tunnistus (põhihariduse
nõudeta)

Tase 6 - Bakalaureusekraad/Rakenduskõrgharidusõppe
diplom

Tase 3 - 3. taseme kutseõppe tunnistus (põhihariduse
nõudeta)
Tase 4 - Gümnaasiumi lõputunnistus/4. taseme
kutseõppe lõputunnistus/Kutsekeskharidusõppe
tunnistus

* 13. Kas Te lõpetasite selle eriala?
Jah
Ei

Töötamine Õpingute Ajal

Tase 7 – Magistrikraad
Tase 8 - Doktorikraad

* 14. Kas Teil on mistahes eelnevat töökogemust?
Jah
Ei

Töötamine Õpingute Ajal

* 15. Kas selle töökoha valdkond või kutseala on/oli seotud Teie praeguse omadatava kutseharidusega?
Jah

Ei tea

Ei

* 16. Milline allolevatest kirjeldab kõige paremini Teie viimast töökohta?
Praktikakoht

Täistööajaga töö

Töötamine puhkepäevadel/vabadel
päevadel/koolivaheaegadel

Tööturule orienteeritud aastane praktika (ei ole Eestis
kasutusel)

Osalise tööajaga töö
Muu (palun täpsusta)

Teie Plaanid Pärast Lõpetamist

* 17. Tuginedes Teie kogemustele, kui kindel Te olete töö- ja karjäärivõimaluste olemasolule sektoris, kus Te
plaanite tööle asuda?
Väga kindel
Kindel
Ei ole kindel
Ei ole üldse kindel

* 18. Tuginedes Teie kogemusele, kui kindel Te olete karjäärivõimaluste olemasolule geograafilises
piirkonnas, kus Te plaanite elada/asuda elama?
Väga kindel
Kindel
Ei ole kindel
Ei ole üldse kindel

* 19. Mis on Teie plaanid pärast lõpetamist?
Töötamine

Vabakutseline/FIE (füüsilisest isikust ettevõtja)/oma
ettevõttes töötamine (kas täis- või osaajaga)

Õppimine
Vabatahtlik tegevus/töötamine tasustamata töökohal
Töötamine (kas täis- või osakoormusega) ja õppimine
Muu (Kas Te olete kindel, et see vastus ei sobi ühtegi ülaltoodud kategooriasse?)

* 20. Kas Te soovite töötada töökohal, mis on seotud Teie omandatava kvalifikatsiooni/erialaga?
Jah
Ei
Ei oska öelda

* 21. Kus Te soovite pärast lõpetamist elada/töötada?
Piirkonnas, kus ma õpingud lõpetan
Mõnes teises piirkonnas Eestis
Mõnes teises Euroopa Liidu riigis
Mujal maailmas

Valmisolek Töömaailmaks/Edasisteks Õpinguteks

* 22. Kui hästi on Teie omandatav kvalifikatsioon Teid ette valmistanud töötamiseks?
Väga hästi
Hästi
Mitte üldse
Ei oska öelda

* 23. Kui kindel Te olete, et Teie omadatav kvalifikatsioon on Teile andnud tehnilised teadmised, mis on
tööandjate poolt nõutud Teie sektoris/valdkonnas?
Väga kindel
Kindel
Ei ole kindel
Ei ole üldse kindel

* 24. Palun määratlege 3 Teie arvates kõige asjakohasemat tööalast oskust, mida Te olete arendanud
oma kvalifikatsiooni omandamise jooksul.
Digitaalsed oskused

Vastupidavus

Meeskonnatöö oskused

Probleemide lahendamise oskus

Suhtlemisoskused

Rahvusvahelises keskkonnas orienteerumine

Enesejuhtimise oskused

Initsiatiivikus

Loovus
Muu (palun täpsusta)

Rahulolu Omandatava Erialaga Seotud Õpingutega

* 25. Mida oleksite soovinud veel õppida oma eriala omandamise käigus? (Palun märkige kõik sobivad
vastusevariandid)
Koolist tööellu siirdumise oskusi (tööintervjuul osalemine, CV
kirjutamine)

Tööalaseid oskusi (suhtlemisoskus, probleemide
lahendamise oskus)

Karjääriinfot (informatsioon töökohtade ja karjäärivõimaluste
kohta)

Keeli
Praktikat töökohal

Tehnilisi oskusi (tööriistade käsitsemine, programmide
kasutamine)
Muu (palun täpsusta)

* 26. Kui mitu korda olete Te osa võtnud oma kutsekooli poolt korraldatud karjääri planeerimisega seotud
tegevustest või töömessidest viimase kooliaasta jooksul? (Näiteks: karjäärinõustamine nõustaja juures,
ettevõtete külastused, tööintervjuu simulatsioon, CV koostamise töötoad, karjäärimessid).

Rahulolu Omandatava Erialaga Seotud Õpingutega

* 27. Küsimus on vastamiseks kohustuslik.
Väga kasulikuks

Ei pea kasulikuks

Kasulikuks

Ei oska öelda

Ei pea kasulikuks

Kontaktinformatsioon

* 28. Teie telefoninumber

* 29. Teie e-maili aadress

* 30. Eelistatud viis Teiega kontakteerumiseks
E-maili teel
Telefoni teel (Whatsapp, SMS)

* 31. Kas Te soovite olla ühenduses oma kutsehariduskeskusega?
Jah
Ei

* 32. Milliseid tegevusi või teenuseid Te sooviksite saada oma kutsehariduskeskuselt peale
lõpetamist? (Palun märkige kõik sobivad vastusevariandid)
Informatsiooni ürituste kohta
Tööpakkumisi
Ettevõtluse alustamise toetust/nõustamist
Muu (palun täpsusta)

* 33. Milliseid tegevusi või teenuseid Te sooviksite pakkuda oma kutsehariduskeskusele peale
lõpetamist? (Palun märkige kõik sobivad vastusevariandid)
Karjäärinõustamist

Töökohtade külastust

Külalislektoriks olemist

Vilistlasvõrgustiku liikmeks olemist

Mentorlust
Muu (palun täpsusta)

