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IV  

Tagasiside kogumine läbivate teemade rakendamisele 

 

Tartu Tamme Gümnaasium 

 

Väljavõte intervjuust: 

Gümnaasiumis olen regulaarselt tagasisidet kogunud erinevate tegevuste kohta: mis tasemel 

need on, mis teenuseid kool peaks pakkuma ja kuidas meie koolis selle asjaga on. Eelmisel 

aastal kogusin 11. ja 12. klassidelt tagasisidet nende ootuste kohta, mida neile kõige rohkem 

oleks vaja. Vastustest selgus, et kõike väljapakutut on väga vaja, aga kui neid üritusi siis 

korraldada, tuleb kohale ikka vaid 10 inimest. Tõenäoliselt on tegemist õpilaste 

ülekoormatusega. Võrdlesin küsitluse tulemusi 12. klassi alguses ja lõpus. Aasta-aastalt on 

teadlikkus suurenenud ja rahulolu on paranenud - sellest, et karjäärinõustaja on olemas ja 

toimuvad erinevad üritused või tundides käivad külalised. Aga 12. klassi lõpus on kõik 

korraga väga halvasti ja tundub, et midagi ei ole tehtud ja õpilased ei tea mitte midagi. Ehk 

siis nad saavad esimest korda aru, et nad ei ole ära kasutanud neid võimalusi, mis kool 

pakub. Sest kuidas muidu seletada seda, et kui 12. klassi sügisel on õpilased optimistlikud ja 

kõik läheb tõusvas joones ja siis 12. klassi lõpus on paanika. 

 

Põhikoolis ürituste kohta ma ei ole üldiselt tagasisidet küsinud, ainult 3. ja 4. klasside käest, 

et kas meeldis ja mida võiks veel teha, selline tagasiside küsimustik on küll. Aga üldjuhul tean 

neid vastuseid juba ette – kõike võiks teha. Õpetajatelt ja juhtkonnalt ma ei ole eriti 

tagasisidet saanud. Sageli antakse tagasisidet siis, kui midagi on halvasti, minul seda ei ole 

olnud, välja arvatud see, et õpilased käivad palju tundidest ära. Ainult mõni inimene on 

selline, kes tuleb ja kiidab, kui midagi on hästi läinud ning tunnustab selle töö eest, mida ma 

teen. Meil on koolis regulaarselt koosolekud igal nädalal, kus tehakse tagasivaade, mis meil 

oli. See on pigem tänamise koht – kui toimus mõni oluline üritus, kui oli väga huvitav või 

saavutati õpilastega näiteks olümpiaadil hea koht.  

 

Kui teen kaheksandas klassis karjääriõpetuse tunde, siis küsin küll tagasisidet, et mis meeldis, 

mis ei meeldinud, kas oleks midagi võinud veel olla. Ka õpetajatelt küsin erinevate kursuste 

kohta tagasisidet ning õpilastelt 9. ja 11. klassis toimuvate kutse-eelistuste testimiste kohta. 
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Näide dokumentatsioonist: Tartu Tamme Gümnaasiumi karjääriaruandest 

Kuu Kuupäev Tegevus Tulemused/järeldused 
Aprill-mai  Tudengivari, osales 34 

11.-12.kl õpilast 
Tudengivari toimus sel aastal esimest korda 
ning suur osa huvilistest sai käia 
„varjutamas“ endale huvipakkuva eriala 
tudengit. Õpilastepoolne tagasiside on väga 
positiivne. Probleemiks info liikumine 
erinevate osapoolte vahel. Võimaluse korral 
kindlasti jätkata. 

Jooksvalt 
õppeaasta 
jooksul 

 Regulaarne 
karjääriplaneerimisalase 
info ja koolitusvõimaluste 
vahendamine õpilastele ja 
õpetajatele infostendi, 
kooli kodulehekülje  ja 
suulise info vahendusel 
klassides. 

Efektiivsem on info jagamine klassides. 

 

Lisaks on aruandes välja toodud saavutatud tulemused ja arendamist vajavad valdkonnad. 

Keegi ei ole mulle öelnud, et pean tegema töövarjupäeva, ma teen seda sellepärast, et 

õpilased on sellega väga rahul. Mul ei ole aega, et teeks õpilastega ühisarutelu, kuidas läks. 

Nad kirjutavad mulle essee. Ma ei saa ainetunde selleks kasutada, et arutada, kuidas läks. 

Minu küsimuse peale, kuidas läks, vaatavad mulle väga õnnelikud näod vastu, nii et ma saan 

juba aru, kuidas läks. Esseed on muidugi väga hea tagasiside vorm, sest nad reflekteerivad 

saadud kogemust ja mõned panevad sinna lõppu ka selle, et nad on alguses tagasi ja ei tea 

mitte midagi. Sellisel juhul ma saan neid nõustamisega aidata – küsin õpilaselt, et kas me 

peaksime koos arutama, mida nüüd teha.  

 

Kui ma alustasin põhikooli mängudega, 4.-6. klass, oli peale mängu justkui auhinnaks see, et 

kõik klassid läksid veel samal päeval kuhugi õppekäigule. Pärast seda üritust tegin 

õpetajatele, klassijuhatajatele tagasiside küsimused, mis meeldis, mis ei meeldinud, kuidas 

läks. Tagasiside oli üldiselt hästi positiivne, aga sellist regulaarset tagasiside küsimist hetkel 

nagu ei ole. Iga ürituse järel ei ole mõtet tagasisidet küsida, sest kui õpetaja on harjunud, et 

kogu aeg tõmban mingeid ringe numbritele ümber, et siis see läheb väga pealiskaudseks. 

Pigem peaks tagasiside klassijuhatajate kaudu eelkõige, aga miks mitte ka aineõpetajate 

kaudu tulema selle kohta, milline on koostöö ja millised on vajadused. Kui õpetaja toob välja, 

millised vajadused on katmata, siis see on juba tagasiside selle kohta, et mingi konkreetne 

lõik on puudulik ja ma pean suunama sinna rohkem tähelepanu, et see saaks edasi arendatud. 

Aga kui tagasiside on see, et tahaks minna küll, aga ei tea, kuhu minna, kõik toimub ainult 

koolis, siis see on märk selle kohta, et ma ei ole suutnud piisavalt levitada informatsiooni 
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kooliväliste ürituste kohta. Tagasiside võib olla ka selline, et juba käime küll, aga ma ei tea, 

mida klassijuhataja tunnis või ainetunnis teha. See on üks võimalus. Teine võimalus on 

olemasolevatele tegevustele hinnang anda, kuidas nendega rahule jäädi. Ja miks mitte siis 

aasta lõpus panna kõik üritused kirja, millel osalesid või millel ei osalenud ning mida sa 

arvasid.  

 

12. klasside käest ma olen kogunud tagasisidet nüüd juba kaks või kolm aastat. Aga ma ei 

jõua sageli selliste üldkokkuvõtete tegemiseni. Esimesel aastal küsisin tagasisidet selle kohta, 

mida õpilased ootavad, mida kool peaks pakkuma ja teises pooles palusin kirja panna, et 

millistest pakutud üritustest õpilane on ise osa võtnud. Esimese poole vastuseks kirjutati, et 

kool peaks pakkuma kõiki loenguid ja töötubasid, aga tegelikult käidi pakutud valikute 

hulgast vaid üksikutel üritustel ning pakutud võimalustega ei oldud rahul. Õpilane võib olla 

väga kriitiline ja eriti kriitiline on ta 12. klassi lõpus, kus tuleb hakata tegema valikuid. Ma 

tegin ühe klassiga 12. klassi sügisel küsimustiku, et saada teada, mida nad aasta jooksul 

tahavad veel saada. Kõik oli hästi. Kevadel küsisin uuesti ja korraga oli kõik halvasti, ehk et 

neil oli paanika. Aasta-aastalt on juba näha, et õpilased juba teadvustavad ja nad saavad ise 

ka aru, et pakutavad üritused ei ole juhuslikud, vaid need on seotud karjääriplaneerimisega. 

Muidu võib juhtuda nii, et meil käivad külas erinevad inimesed, aga kust nad tuleva või kes 

nad saatis tihti ei teatagi, sest ma ei käi alati kõiki külalisi ise tutvustamas. Tuleb inimene, 

räägib oma jutu ära, aga õpilane ei tulegi selle peale, et tegemist on karjääriteemaga. See 

tähendab karjääriteema teadlikustamist ka õpilaste hulgas, mis asi see on, selleks oleks vaja 

eraldi kursust. Teise võimalusena võiksid olla klassijuhataja tundides intensiivselt mingid 

osad, et õpilane saab aru, millised erinevad tegevused karjääriteema alla käivad, mitte ainult 

see, et ma käin mööda asutusi. Aasta algul ei saa kõiki üritusi kirja panna, sest paljud asjad 

tulevad sageli ootamatult, kasvõi näiteks seminarid välismaa ülikoolide kohta, neid pakkumisi 

tuleb niimoodi kogu aeg. Aasta-aastalt läheb olukord paremaks ja õpetajad ning õpilased? 

teavad tulla koordinaatorilt nõu küsima, et näiteks tahaks väga kuhugi minna, aga ei tea 

kuhu. Sellega saan mina õpetajaid aidata.  

 

Mina väga tahaksin, et juhtkond annaks koordinaatorile tagasisidet, sest et mina ei tea siia 

maani, mida nad minu poolt tehtust mõtlevad. Välja arvatud see, et pärast karjääripäeva 

öeldakse, et ma olin väga tubli. Ma pakun aeg-ajalt juhtkonnale osade kaupa ideid, kuidas 

minu arvates võiksid mõned karjääritegevused olla. Aga mul endal puudub tagasiside selle 

kohta, kas ma teen õiget asja või ma peaks tähelepanu kuskile mujale suunama. Või kas see, 
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mida ma teen, on tasemel või kvaliteetne. Kvaliteedi kontrolli süsteem karjääriõppes praegu 

puudub. Mina ise ei ole julgenud puhtalt isiklikel põhjustel kokku panna karjäärimeeskonda, 

kus võiksin tehtu kohta tagasisidet saada. Nõo näitel karjäärimeeskond tõesti toimib, seal on 

juhtkonna esindajad, õpetajate ja õpilaste esindajad, kõik on olemas. Nad saavad 

regulaarselt iga kuu kokku ja arutavad asju. Minu jaoks tundub selline lahendus hetkel 

hirmutavana. Kui me nüüd teeme kooli õppekava, siis ma saan teha ettepaneku, et võiks olla 

karjäärimeeskond ja kui minu ettepanek läbi läheks, et näiteks selline tugigrupp on olemas, 

siis on see juba sätestatud. Meil on ju olemas needsamad tugisüsteemid, kui on õpilasega 

probleeme, kuhu kuuluvad õpetaja, sotsiaalpedagoog ja psühholoog. Teiselt poolt võib 

töögruppe olla nii palju, et siis muudki ainult istutaksegi koosolekutel, aga et tegelikult oleks 

seda vaja, sest et praegu on see ainult minu vastutusel. Mina teen endale juuni lõpus või 

augusti alguses ilusti tööplaani ja juuni alguses teen kokkuvõtte ja ma ei saa selle kohta 

mingit tagasisidet. Kuigi ma üldiselt tean, et juhtkond on minuga rahul. Aga ma tahaks seda 

ka teda, millega täpselt nad rahul on, või et mis on see, mis võiks olla teisiti. Ma ei ole päris 

kindel, et kõik see, mida ma teen, on ideaalne. Abi oleks ka sellest, rakenduksid juba ka 

regulaarselt toimuvad arenguvestlused aineõpetajatele. Meil aeg-ajalt arenguvestlusi ikka 

tehakse, aga mitte regulaarselt ja minuni ei ole see kunagi jõudnud. Mina sain korra 

tagasiside ainult siis, kui ma taotlesin vanemaõpetaja järku, aga siis sain tagasisidet ainult 

aineõpetuse kohta, isegi nii, et mul ei käidud tunnis. Minu tunde on varem külastatud, mingite 

teiste asjadega, mitte atesteerimisega seoses. Üks kolleegidest väljendas seda nii, et ma saan 

aru, et juhtkond ei ole rahul, aga ma ei tea, mida nad tahavad. Minul endal on väga raske 

juhtkonna juurde minna küsimusega, et ma näen, te ei ole rahul, palun öelge, mis viga on. Kui 

tagasiside andmise jaoks oleks olemas kindel süsteem, siis oleks lihtsam. See on üks probleem 

küll. 

 

Tartu Erakool 

 

Väljavõte intervjuust: 

Meil on oma sisehindamissüsteem Sordiseeme, mille osadeks on näiteks tunnivaatlused ja 

rahuloluküsimustik. Tahame hetkel kasutatavaid uuendusi „kaaluda“, sest proovime sellel 

aastal väga palju erinevaid võimalusi. Näiteks kirjanduse tunnis õpetaja terve ühe perioodi 

jooksul numbrilisi hindeid ei panegi ja õpilased hindavad ennast kogu aeg ise, mingitele 

õpetaja antud punktidele tuginedes. Perioodi lõpus saavad nad hinde, mis kujuneb koostöös 
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lapsega. Hindamisega me juba tegeleme, osaleme kujundava hindamise koolitusel. 

Lastevanematel tekkis probleem seoses e- kooli pandavate kommentaaride või märkustega. 

Kui sinna näiteks on kirjutatud, et tund on õppimise koht, siis mõni lapsevanem ei saa aru, 

mida ta sellest märkusest peab välja lugema - teisi selliseid küsimusi tekkis veel. Saime aru, et 

võib-olla me ei oska väga hästi tagasisidet või edasiviivat tagasisidet anda ja kutsusime 

endale Avatud Meele Instituudist ühe koolitaja. Õppisime, kuidas kirjeldada seda, mida sa 

kuuled, näed, tunned, et kirjeldus oleks võimalikult objektiivne ja hinnanguvaba. See tekitas 

väga palju vastakaid arvamusi. Paari päeva päraste läksime Tallinna Waldorfkooli külla ja 

tutvusime nende hinnangute andmise süsteemiga, see oli tunduvalt vabam või loomingulisem, 

aga tundus mõnevõrra subjektiivsem. Saime taas kord aru, et ilmselt me oleme kuskil seal 

vahepeal ja peame ikkagi ise endale sobiva lahenduse leidma. Mida me veel sellel aastal 

tahame proovida, on tunnistuse peal suur hulk tühje ridu, kuhu me tahaksime iga lapse kohta 

vähemalt iga perioodi lõpus kirja panna, milles ta oli tubli. Näiteks juhtis õpilane hästi mingit 

rühmatööd või aitas kedagi. Klassijuhataja on see, kes selle siis tunnistusele kirjutab. Üsna 

pea tekivad aga küsimused, kas ta peaks kirjutama seda, mida ta ise näeb, kuuleb ja tunneb 

või peaks ta e-kooli vahendusel, vestlustest, mingi tagasisidelehe kaudu, õpetajatelt või veel 

kuskilt infot juurde hankima. See on jälle üks otsingute koht, aga õpetajad ise seda väga 

tahtsid ja see on hea algatus, nii et vaatame, mis sellest saab.  

 

Keskustes anname õpilastele 3-4 minutit aega tagasiside küsimustele vastamiseks. Tagasiside, 

mis me saime, oli asjalik. Seejärel arutasid õpetajad saadud tagasiside omavahel läbi ja 

panid kokkuvõtte kollektiivi blogisse, et kõik saaksid tagasisidega tutvuda. Sellist tagasiside 

kogumist kindlasti jätkatakse.  

 

Viimsi Keskkool 

 

Väljavõte intervjuust: 

Hiljuti oli just koolis kõige suurem tagasiside kogumine, rohkem oli eesmärgiks saada 

informatsiooni uue õppekava jaoks. Küsitlesime nelja kuni seitsmeaastasi eelkooliealisi 

lasteaiast ja lapsevanemaid, seitsmendast kuni kaheteistkümnenda klassi õpilasi ja nende 

vanemad ning kogu kooli personali. Eelmisel aastal sai tagasiside formaatidest välja töötatud 

õpilastele mõeldud tagasisideleht õpetajate kohta. Iga õpetaja sai isikliku kokkuvõtte, mille ta 

avas oma parooliga. Veel oli meil kahepäevane „Heade mõtete tuba“. Aulas oli ilus muusika 
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ja laudade peal oli kümme lehte küsimustega, kooli töötajatel oli võimalik ettepanekuid teha 

või siis ka probleeme tõstatada, kritiseerida või ennast välja elada. 7.-11. klaasi õpilastel oli 

võimalus avaldada oma arvamust õppesuundade osas.  

 

Üks tagasiside vorme on õppetoolide  aastavestlused ja individuaalsed aastavestlused. 

Õpilastega viib aastavestluse läbi klassijuhataja. Iga kolme aasta tagant tuleb esitada 

põhjalik sisehindamise aruanne. Seoses kujundava hindamisega koostasid õpetajad ise 

tagasisidelehti, mille põhjal õpilane ise saaks oma panust hinnata. See on kujundava 

hindamise kontekstis hästi aktuaalne teema, et õpetajad suudaksid lähtuvalt oma ainest ja 

eesmärkidest isetagasisidelehti koostada.  

 

 

Kokkuvõte 

 

Iga tegevuse kohta, mida läbi viiakse, on oluline koguda tagasisidet, et välja selgitada 

tegevuse efektiivsus, meeldivus ja kas see täitis püstitatud eesmärgi. Tagasisidet tuleks 

koguda regulaarselt, näiteks läbiva teema koordineeriva inimese aruande osana või kooli 

sisehindamise osana. Selleks on aga eelnevalt vaja kindlaks määrata ka näitajad, mille põhjal 

läbiviidud tegevuste tulemuslikkust on võimalik hinnata - näiteks üritusest osavõtnud inimeste 

arv, läbiviidud tegevuse meeldivus, kas pakutud võimalused on kooskõlas osalejate huvidega 

vms. 

 

Oluline on tagasiside andmine ka läbivate teemadega tegelevatele inimestele juhtkonna poolt, 

saadud tagasiside põhjal on võimalik tegevust efektiivsemalt korraldada. 

 

Tänapäevases koolis on vähemalt ideaalina tunnustatud seisukoht, et eneseanalüüs ja 

enesehindamine tagab pedagoogilise personali professionaalse arengu ning töö 

tulemuslikkuse. Kõrvuti eneseanalüüsi ja –hindamisega on laialt kasutusel ka muud 

infoallikad – intervjuud, vaatlused, sh tunnivaatlused, õpilaste õppetulemused/hinded, õpilaste 

tagasiside, õpilaste eneseanalüüs ja lapsevanemate küsitlused. Koolijuhtkond kasutab ka 

rahulolu-küsitlusi.  
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Nii juhtkonna kui õpetajate vaates on edu üle otsustamisel aluseks ülekaalukalt tasemetööde 

ja riigieksamite tulemused ning analüüs „ülaltpoolt“, kõige vähem aga kasutatakse õpilaste 

arengu vaatlussüsteemi, enese- ja vastastikust analüüsi, samas kui kooli peamiseks 

edutunnuseks peetakse soodsat arengukeskkonda. Kuid kui puudub arengu monitooring (mille 

oluliseks osaks on vaatlussüsteem) – kuidas siis saab otsustada arengukeskkonna kvaliteedi 

üle? Õpilaste arengu hindamisel on olulisimal kohal jooksvad hinded, õpetajatepoolne analüüs 

(mille aluseks on samuti eelkõige õpilaste hinded ning õpetaja hinnang õpilase käitumisele, 

mitte aga laiem süstemaatiline vaatlus ning sellel põhinev analüüs) ja tasemetööde ning 

eksamite tulemused, ka vestlused lapsevanematega on üsna olulised, kuigi lapsevanemate 

hinnangul toimuvad need vaid kord aastas või üldse mitte. Kõige vähem on kasutusel 

monitooringu ja laste arengut kirjeldava vaatlussüsteemi kasutamist, mis tänapäeva koolis 

peaks olema kõige olulisem lapse arengu jälgimise instrument. (Sarv, 2008:95-96) 

 

 


