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Eessõna
See uurimistöö tulenes pikaajalisest hariduskoostööst kutseõppe ja -koolituse alal
Eesti, Läti, Leedu ja Soome vahel. Kõigis neis riikides on töökohapõhine õpe
keskendunud kutsehariduse ja -koolituse arendamisele. See uurimistöö on osa
üheksa projektipartneri ellu viidud poliitika eksperimenteerimise projektist, mida
kaasrahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+ Key Action 3, mille eesmärk on
toetada poliitilisi reforme ja poliitilise innovatsiooni algatusi EL-is.
EL-i suuniste kohaselt peetakse poliitilisi eksperimente tegevusuuringute
projektideks, milles teadlased, otsustajad ja sidusgrupid teevad koostööd.
Mitmekesise koostöö kaudu on „eesmärk rakendada konkreetseid meetmeid, mida
on võimalik lühikese või keskmise aja jooksul muuta haridus- ja koolitussüsteemide
poliitikaks või tavadeks”. See meede oli antud juhul ühine töökohapõhise õppe
praktikajuhendajate koolitus, mida kutsuti WBL-i praktikajuhendajate
tandemkoolituseks ja mida katsetati Baltimaades. Nende eesmärkide ja olemuse
tõttu peavad poliitilised eksperimendid sõltuma tõendite kogumisest ja hindamisest
ulatuslike väliuuringute abil, mis põhinevad kindlatel ja laialt tunnustatud
metoodikatel. Sel põhjusel soovitatakse ka, et seotud aruanded koosneksid
kirjeldavamatest järeldustest kui vaatlustest või kontseptuaalsest analüüsist. Nii on
ka siin kirjeldatud aruandega. See hõlmab palju Balti riikide küsitletavate seisukohti.
See tähendab peamisi küsitletavaid, s.t kutsekoolide ja töökohtade WBL-i
praktikajuhendajad, aga ka WBL-i arengu lõplike kasusaajate, kutseõppe õpilaste ning
kutsekoolide ja ettevõtete juhtide arvamused. Loodetakse, et nende mitmekesiste
vaatepunktide omamoodi rist-peegeldus võib toetada nii tandemõppe enda kui ka
WBL-protsesside laiemat arendamist. Soovime avaldada kõigile vastajatele kõige
südamlikumat tunnustust väärtusliku panuse eest uuringu õnnestumiseks.
Siin kirjeldatud väliuuringute tulemusi on analüüsitud, et mõõta katsetatud
tandemkoolituse lähenemisviisi mõju. Eesmärk on kõiki katseid ja hilisemaid tulemusi
kirjeldada nii, et ka teistel oleks võimalik neist õppida. Idee vastastikusest õppimisest
ning kogemuste, teadmiste ja materjalide jagamisest on avaldunud projektipartnerite
koostöö kaudu.
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Projekti TTT4WBL - uute lähenemisviiside katsetamine kutsehariduse ja -koolituse
ning töökoha praktikajuhendajate koolitamiseks - konsortsium koosnes üheksast
partneriasutusest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riiklik hariduskeskus (Läti),
Läti haridus- ja teadusministeerium,
Läti kaubandus-tööstuskoda,
Baltic Bright (Läti),
Kvalifikatsiooni ja kutsehariduse arendamise keskus (Leedu),
Vilniuse automehaanika ja ärikool (Leedu),
Kaunase kaubandus-tööstuskoda (Leedu),
Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti) ja
JAMK rakenduskõrgkool (Soome).

Nende asutuste lai ekspertide valik panustas projekti ja võimaldas uurimistööd ellu
viia. Nende pühendunud osalus projekti kõigi tegevuste elluviimisel oli
teadusuuringute läbiviimisel ülitähtis. Soovime südamest tänada kõiki kaasatud
partnereid nende suure panuse eest. Ja viimaseks, kuid kindlasti mitte vähem
tähtsalt, soovime südamest tunnustada JAMK-i uurimisrühma dr Arja Pakkalat ja
M.Sc Tommi Veistämöt nende hinnatud panuse eest uurimistöö rakendamisse.

Jyväskyläs, 31. jaanuaril 2020

Leena Kaikkonen ja Irmeli Maunonen-Eskelinen
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Uurimisrühma liikmete panus
Dr Kaikkonen, L. vastutas uurimisprotokolli kirjutamise ja lõpliku versiooni
läbivaatamise eest. Andmekogumisvahendite osas vastutas ta õpilasküsimustiku
väljatöötamise ja juhtivate koolitajate intervjuude teemade/küsimuste määramise
eest. Lisaks koostas ta videomaterjali ja juhendid küsimustike kasutamiseks.
Andmete kogumise osas vastutas ta veebipõhise andmekogumise jälgimise ja
kontaktide hoidmise eest Balti riikide esindajatega ning juhtivate koolitajate
intervjuude läbiviimise eest Eestis, Lätis ja Leedus. Andmete analüüsimisel aitas ta
kaasa praktikajuhendaja küsimustiku kvantitatiivsel andmeanalüüsil,
praktikajuhendajate rühmaintervjuude kvalitatiivsel andmeanalüüsil ning
õpilasküsimustiku kvantitatiivsel ja kvalitatiivsel andmeanalüüsil. Aruande kirjutamise
osas vastutas ta järgmiste peatükkide eest: 1. Taust, 2. Uurimistöö rakendamine, 3.
Andmete analüüs, 4. Põimitud uurimistöö ja eksperimenteerimine, 6. WBL-i
praktikajuhendajate kompetentsuse paranemine, 7. Praktikajuhendajate
rühmaintervjuud - individuaalselt esitatud andmete kinnitamine tandemkoolituse
kohta, 8. Õpilaste kogemused seoses töökohapõhise õppega, 9. Õpilaste ja
praktikajuhendajate kogemuste võrdlemine, ja Arutelu. Lisaks andis ta oma panuse
teistesse peatükkidesse kommentaaride esitamise ja teksti väljatöötamise kaudu. Ta
vastutas kogu väljaande toimetamise eest.
Maunonen-Eskelinen, I. vastutas uurimisprotokolli kirjutamise eest.
Andmekogumisvahendite osas vastutas ta VET kooli juhi ning ettevõtte juhi
küsimustike väljatöötamise eest ja juhtivate koolitajate intervjuude
teemade/küsimuste määramise eest. Andmete kogumise osas vastutas ta juhtivate
koolitajate intervjuude läbiviimise eest Eestis, Lätis ja Leedus. Andmete analüüsimisel
andis ta oma panuse peamiselt VET kooli juhi ja ettevõtte juhi küsimustike ning
juhtivate koolitajate intervjuude kvalitatiivsesse andmeanalüüsi. Aruande kirjutamise
osas vastutas ta järgmiste peatükkide kirjutamise eest: eessõna, 1. Taust, 2.
Uurimistöö rakendamine, 10. VET kooli juhtide nägemused, 11. Ettevõtte juhtide
nägemused, 12. VET kooli juhtide ja ettevõtte juhtide nägemuse võrdlemine, 13.
Juhtivate koolitajate kogemused, ja Arutelu. Lisaks andis ta oma panuse teistesse
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peatükkidesse kommentaaride esitamise ja teksti väljatöötamise kaudu. Ta aitas
kaasa kogu väljaande toimetamisele.
Dr Pakkala, A. vastutas uurimisprotokolli kirjutamise eest. Andmekogumisvahendite
osas vastutas ta praktikajuhendaja küsimustike väljatöötamise eest (koolituse alguses
ja 6 kuud pärast seda). Lisaks oli ta vastutav praktikajuhendajate rühmaintervjuude
teemade/küsimuste väljatöötamise eest. Andmete kogumise osas korraldas ta
Leedus juhtivate koolitajate intervjuud. Andmete analüüsimisel vastutas ta
praktikajuhendaja küsimustike kvalitatiivse andmeanalüüsi eest (koolituse alguses ja
6 kuud pärast seda). Aruande kirjutamise osas oli tema peamine vastutus 5. peatükk.
WBL-i praktikajuhendajate ootused ja kogetud kasu praktikajuhendaja koolitusest.
Veistämö, T. oli peamine uurimistöö kvantitatiivse osa eest vastutav isik. Tema
ülesandeks oli siduda veebipõhised küsimustikud Webropoli süsteemiga. Ta viis läbi
kvantitatiivse andmekogumise, jälgis WBL-i praktikajuhendajate, õpilaste, VET kooli
juhtide ja ettevõtete juhtide vastuseid ning saatis meeldetuletused WBL-i
praktikajuhendajatele. Kvantitatiivse andmeanalüüsi osas vastutas ta statistilise
analüüsi eest. Ta aitas kaasa 3. peatüki, Andmete analüüs, kirjutamisele ning
statistiliste analüüside koostamise kaudu panustas ka järgmistesse peatükkidesse: 4.
Tulemused WBL-i praktikajuhendajate kohta, 7. Õpilaste kogemused seoses
töökohapõhise õppega, 8. Õpilaste ja praktikajuhendate kogemuste võrdlemine, 9.
VET kooli juhtide nägemused, 10. Ettevõtte juhtide nägemused ja 11. VET kooli
juhtide ja ettevõtte juhtide nägemuse võrdlemine.
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I OSA UURIMISTÖÖ EKSPERIMENTEERIMISEL
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1 TAUST
Leena Kaikkonen & Irmeli Maunonen-Eskelinen

Kutsehariduse ja -koolituse (VET) uurimine on oluline eelnimetatud ja ka
haridussüsteemi edasiarendamiseks. Võrdlevad uuringud võivad pakkuda uusi
vaatenurki ja täiendada teavet arengu jaoks. Näiteks Balti riikides viis Bünning (2006)
läbi VET reformide ning selle rakenduste võrdleva analüüsi. Uuringus vaadeldi VET-i
ja VET-i õpetajate koolitust Baltimaades. Näide hiljutisest uurimistööst on French jt.
(2016). Nad analüüsisid VET suundumusi, uuendusi ja projekte Läänemere
piirkonnas. Nad tõid oma aruandes esile „teoreetilise hariduse maailma” ja „reaalse
töö maailma” vahelise koostöö edasiarendamise tähtsuse, milles töökohapõhisel
õppel (WBL) on ülioluline roll.
Teräs ja Virolainen (2018) analüüsisid aastatel 2007-2017 Soomes, Rootsis ja Norras
läbi viidud kutsehariduse uuringuid. Analüüs näitas, et uurimisteemad olid riigiti
erinevad, hoolimata ühiste teemade olemasolust. Norras on uurimistöö keskmes
olnud kutsepedagoogika ja kutseõppe didaktika. Soome ja Norra uurimisteemade
võrdlemisel olid mõlemas riigis levinud sellised teemad nagu õppimine ja koolitus
tööl ja tööelus, õpetajakoolitus, kultuuri-, soo- ja identiteediküsimused ning
eriharidus. Rootsis rõhutati ka kutseõppe didaktika erinevaid aspekte. Eelkõige on
olnud huvi aineõppe integreerimise ja kutseõppe, kutsehariduse ja hindamise ning
varasemate õpingute tuvastamise ja tunnustamise vastu. Soomes on viimasel ajal
olnud huvi ettevõtlusõppe ja IKT kasutamise vastu hariduses. Sellised uurimistöö
teemad, nagu ametialane identiteet ja ametialane kasv, kutseharidus ja töömaailm,
on aga kõigis eelnimetatud Põhjamaades ühised.
Selles peatükis tutvustatakse kirjanduse ülevaate kaudu esiteks Euroopa Liidus
arutatud töökohapõhise õppe kontseptsiooni ja eriti selle kasutamist Baltimaades.
Teiseks toob see uurimistöö välja asjakohased vaatenurgad: kuidas WBL on
korraldatud ja milline on selle tähendus, ning ka juhendamise kohta WBL-is. Need
kajastuvad nendes valdkondades läbi viidud uuringutes.
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1.1 Töökohapõhise õppe kontseptsioon

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) määratleb töökohapõhist õpet (WBL)
kui kavandatud ja struktureeritud õpet või koolitust, millel on otsene seos õppija
praeguste või tulevaste ülesannetega. Veelgi enam, WBL-i peetakse koolituseks, mis
toimub töökeskkonnas nagu töökohal, töökohta jäljendavas keskkonnas või
väljaspool töökohta, kuid konkreetsete õppeülesannetega, mida tuleb töökohal
vahetult rakendada ja hiljem kajastada (Cedefop 2015 b). Esmases kutsehariduses ja koolituses (VET) on Euroopas kolm töökohapõhise õppe mudelit (EÜ 2013). Euroopa
Komisjoni aruandes kirjeldatakse mudeleid järgmiselt:
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Õppepraktika põhineb põhiliselt ettevõtete integreerimisel koolituse
pakkujatena koos VET koolide või muude haridus-/koolitusasutustega.
Nendes programmides veedavad õppijad märkimisväärse osa ajast
ettevõtetes praktikal. Paralleelselt või „vahelduval” perioodil omandavad nad
VET koolides või muudes haridus-/koolitusasutustes üldisi ja ametiga seotud
teadmisi ning sageli täiendavaid praktilisi oskusi ja võtmepädevusi.

vormid

Töökohal toimuva koolituse perioodid hõlmavad tavaliselt praktikume, töövõi praktikakohti, mis on VET programmide kohustusliku või valikulise osana
kaasatud ametliku kvalifikatsiooni saamiseks. Need võivad olla erineva
kestusega, kuid moodustavad tavaliselt vähem kui 50% koolitusprogrammi
kestusest (sageli umbes 25–30% või vähem). Need on mõeldud eeskätt
tõhusaks üleminekuks koolist tööellu, mis võimaldavad noortel end
töömaailmaga kurssi viia ja hõlbustavad seega nende üleminekut
haridusteelt tööturule.

WBL, mis on integreeritud koolipõhisesse programmi, kohapealsete
laborite, töötubade, köökide, restoranide, noorem- või praktikaettevõtete,
simulatsioonide või reaalsete äri-/tööstusprojektide kaudu. Eesmärk on luua
„reaalse elu” töökeskkonnad, luua kontakte ja/või koostööd reaalsete
ettevõtete või klientidega ning arendada ettevõtluspädevusi. Selle mudeli
puhul on koolidel või koolituskeskustel peamine vastutus reaalse
elukeskkonna või reaalse eluga sarnase töökeskkonna loomise ees. VET
koolid on varustatud kooli töötubade, laborite, köökide ja restoranidega või
teevad nende ruumide kasutamiseks koostööd ettevõtjate ja tööstusega.
Õppe kohustuslik osakaal nendes töökeskkondades varieerub, sõltuvalt VET-i
tüübist. Sageli on kasutusel töö praktikaettevõtetes või nooremettevõtetes
ning reaalse elu projektiülesanded ning moodustavad sageli õppekavade
kohustusliku osa. Õpetajad kavandavad õppetegevusi koostöös ettevõtetega:
õpilastel tuleb arendada oskusi multidistsiplinaarsetes meeskondades
töötamiseks ning keskenduda tööprotsessidele orienteerimisele,
innovatsioonile ja loomisprotsessidele.

Joonis 1. Kolm peamist töökohapõhise õppe mudelit esmases kutsehariduses ja koolituses (IVET) Euroopas (EÜ 2013)
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1.2 Töökohapõhine õpe Balti riikides
Töökohapõhise õppe kontseptsioon pole kõigis Balti riikides veel täielikult välja
kujunenud. Eestis on töökohapõhise õppe kontseptsioon paiknenud VET
õppevõimaluste kirjelduses (Cedefop 2017a). Joonis 2 tutvustab töökohapõhise õppe
kontseptsiooni ja selle erinevaid vorme Eestis.

Joonis 2. VET õppevõimalused Eestis (Cedefop 2017a; Musset 2019)

Võimalust omandada kvalifikatsioon praktikakoha kaudu tutvustati Eestis 2006.
aastal. Õppepraktika hõlmab kõiki VET tasemeid, kvalifikatsiooni Euroopa
kvalifikatsiooniraamistiku tasemetel 2–5 ning nii alg- kui ka jätkuõpet. Õppepraktika
toimub samade õppekavade alusel nagu koolipõhised programmid (Cedefop 2017c).
Jooniselt 2 on näha, et töökohapõhine õpe on Eestis katuskontseptsioon, mis
koosneb tööl õppimise erinevatest vormidest.
Töökohapõhise õppe (WBL) osakaal moodustab vähemalt poole VET osa õppekavast.
Sõltuvalt koolituse tüübist võib WBL varieeruda vahemikus 35–70%. WBL jaguneb
tavaliselt võrdselt koolis toimuvate töötubade ja töökohal õppimise vahel (Cedefop
2016a). Üldiselt on WBL-i õpilaste arv Eestis üsna madal; nt. kõigist VET õpilastest
õpib õppepraktikal 2,4% ning 1,4% esmase kutsehariduse ja -koolituse (IVET)
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õpilastest on kombineeritud töö- ja koolipõhistes programmides (Cedefop Refernet
2014; Cedefop 2017a).
Lätis tutvustati töökohapõhise õppe kontseptsiooni 2013. aastal, kui alustati
pilootprojektiga mitmetes kutseõppeprogrammides. Töökohapõhises õppeprotsessis
arutatakse ja peetakse läbirääkimisi ettevõttes õppimise üle pärast
kutseõppeasutusse vastuvõtmist. Õpilased saavad ettevõttelt tööl õppimise ajal
toetust või palka. Üldiselt on Lätis IVET-sse õppima asunud gümnaasiumiõpilaste
protsent (39,8% 2015. aastal) madalam kui EL-is keskmiselt (47,3%), kuid teatati, et
kõik VET õpilased on õppinud kombineeritud töö- ja koolipõhistes programmides,
võrreldes 28,4%-ga EL-is (Cedefop 2017b). Oskustöö õppepraktika on aga
eksisteerinud juba alates 1992. aastast. Oskustööpraktikant võetakse vastu
oskustööettevõttesse või haridusasutusse ja sõlmitakse koolitusleping.
Õppepraktikaprogrammid hõlmavad nii koolis õppimist kui ka koolitust ettevõtetes.
Siiski rakendatakse neid teiste haridussektorite programmidest eraldi ja neid ei
arvestata riikliku haridusklassifikatsioonina (puudub asjakohane ISCED või EQF tase)
(Daija and Kinta 2016).
Leedus pole töökohapõhise õppe kontseptsioon veel juurdunud ja selle asemel on
kasutatud mõistet „praktiline koolitus”. IVET on Leedus suures osas koolipõhine,
sinna juurde kuulub praktiline koolitus ja koolitus ettevõtetes. Praktiline koolitus
moodustab suurema osa kutseõppeainetest (60–70%), millest kaheksa kuni 15
nädalat peetakse töötingimusi simuleerivas ettevõttes või koolipõhises töötoas
(Cedefop 2014b, 2016b). Õppepraktika õiguslik alus määrati juba 1990. aasta lõpus
(Cedefop 2012). Kuid õppepraktikat rakendatakse endiselt väikeses mahus ja ainult
mõnes koolis on olemas mõne kvalifikatsiooni omandamise programmid, näiteks
puusepad, katusepanijad, kondiitrid, kokad, vedurijuhid ja java (Cedefop 2015a,
2016b). Cedefopi aruande (2017d) kohaselt puuduvad IVET töökohapõhised õpilased.
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1.3 Töökohapõhine õpe haridussüsteemides

WBL-i korraldus on erinevates riikides erinev ja seda tõestavad ka uuringud erinevate
vaatenurkade kohta. Näiteks Rintala jt. (2017) analüüsib WBL-i õppepraktika
vaatenurgast ja kuidas see eksisteerib õppeasutusena Saksamaal, Inglismaal ja
Soomes. Oma ülevaates märkavad nad, et lisaks valmisolekule suurendada WBL-i
Euroopa tööhõivepoliitikas, näib olevat ka soov WBL-i lähenemisviise
standardiseerida. Nad väidavad siiski, et häid tavasid on ühest riigist teise peaaegu
võimatu üle kanda, kuna eri riikide haridussüsteemid järgivad niivõrd mitmekesist
rahvuslikku ja kultuurilist loogikat, mis põhinevad erinevatel ajaloolistel arengutel
riiklikes sotsiaal-poliitilistes, majanduslikes ja hariduslikes kontekstides. Oma
ülevaates väidavad nad, et VET süsteemide võrdlemine - ja nt. WBL kui selle osa nõuab riigi, tööturu ja majanduse suhete, vastutuse ja ühiskondlike struktuuride
jälgimist. Lisaks on oluline mõista, kuidas nähakse haridusorganisatsioonide,
ettevõtete, huvigruppide ja sotsiaalpartnerite rolli kvalifikatsioonide pakkumisele ja
nõudlusele vastamisel haridusturgudel (Rintala, Nokelainen ja Pylväs 2017).
Kui Mazenod (2017) tegi kahekordse Soome ja Inglismaa kontekstide võrdluse,
selgitas ta välja, et nendes riikides erinevad õppepraktika staatus ja ootused
ühiskonna seisukohast. Kui Inglismaal on õppepraktika ootused ja eesmärgid seotud
noorte töötuse, sotsiaalse tõrjutuse ja kvalifitseeritud tööjõu puudumisega, siis
Soomes peetakse noorte õppepraktikat vaid üheks osaks sotsiaalse tõrjutuse
vältimiseks võetavatest laiematest meetmetest. Lisaks õppepraktika koha
pakkumisele pööratakse rõhku muude tõrjutust põhjustavate sotsiaalsete tegurite
minimeerimisele. Kui Irjala (2017) omalt poolt võrdles Soome õppepraktika süsteemi
Saksamaa süsteemiga, eriti hariduslike erivajadustega õpilaste ning nende jaoks
õppepraktikat soodustavate või takistavate tegurite vaatepunktist, leidis ta
märkimisväärse erinevuse kahe riigi vahel. Kui Saksamaal on õpilastel valida
tuhandete ametite vahel, siis Soomes on tegelikkus see, et hariduslike erivajadustega
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õpilaste praktikavõimalused on saadaval vaid piiratud arvul kutsealadel ja
haridustasemetel (Irjala 2017).
Sellest tulenevalt rõhutab Mazenod (2017), et erinevates haridussüsteemides
erinevate osade vaatenurkade võrdlemise asemel on oluline tunnistada õppepraktika
positsiooni riikliku haridussüsteemi osana. Sama tuvastavad Rintala jt (2017). Oma
ülevaates analüüsisid nad oma kolme eeskujulikku riiki - Inglismaad, Saksamaad ja
Soomet - vastavalt riigi, tööturu organisatsioonide ja majanduse suhetele,
kohustustele ja koostööstruktuuridele, lisaks arutasid nende mõju
kutseharidussüsteemile. Inglismaal reguleerivad haridust tugevalt nõudlused, mis
avaldavad ka survet inimestele kiiresti tööle minemiseks. Kutsehariduse eesmärk on
paindlike tööturgude toetamine, pakkudes inimestele üldpädevusi. Saksamaa
kaksiksüsteemis suunavad ettevõtted ja nende huvigrupid tugevalt haridust, kuid ka
teised sidusgrupid, näiteks kolmas sektor, mõjutavad seda. Kutseharidust peetakse
üldiselt oluliseks kollektiivse suutlikkuse suurendamise süsteemiks, milles ettevõtted
toodavad inimkapitali, samas kui sotsiaalse ja tööhõive turvalisuse süsteem
võimaldab töötajatel investeerida oma ametialasesse võimekusesse. Soomes
mõistetakse kutseharidust, nagu haridust üldiselt, kui midagi, milleks on kõigil
võrdsed õigused. Sellisena peetakse seda sotsiaalse turvalisuse ja riigi vastutusalasse
kuuluvaks. Hariduse osas on Soome tüüpiliselt vastavalt olukorrale tegutsev riik ja
pühendunud tugevalt koolipõhisele kutseharidusele (Rintala et al. 2017).
Pidades silmas VET rakendamist mõjutavaid laiaulatuslikke sotsiaalpoliitilisi,
majanduslikke ja hariduslikke kontekste, nagu eespool kirjeldatud, võib ka
töökohapõhise õppe tähendust õpilastele mõtestada mitmel viisil. Arvatakse, et see
mitte ainult ei too kasu individuaalsete õpilaste õppimisele, vaid parandab ka noorte
tööalast konkurentsivõimet riiklike VET süsteemide kaudu. Lisaks peetakse seda
konkurentsivõimelise tööjõu arendamise eeltingimuseks (Cedefop 2016c). Seetõttu
võib WBL-i pidada õpilaste jaoks koolist tööle ülemineku sujuvamaks muutmiseks ja
nende tööalase konkurentsivõime hõlbustamise mehhanismiks. Tööandjate osas
pakub WBL võimalust värvata potentsiaalseid töötajaid. WBL-i kaudu saavad õpilased
autentses töökeskkonnas õppida oskusi, mida on koolikeskkonnas keeruline
arendada. Seega suurendab WBL õpilaste õpitud oskuste olulisust ning toetab
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õpilaste ametialast identiteeti ja enesehinnangut. Seda saab tõlgendada paljudest
aruannetest, mis kirjeldavad WBL rakendamist erinevates riikides (e.g. EC 2013, EC
2015, Cedefop 2015c).
Samuti on WBL-i korraldamisel ja korraldamise vastutusel mitmesuguseid nägemusi.
Ühest küljest peetakse WBL-i viisiks noorte kaasamiseks ettevõtetesse, kus nad
saavad teada, mis on asjakohane, ning selle korraldamine loetakse ettevõtete
vastutusalasse ja kontrolli alla. Teisest küljest leitakse, et noored peaksid kõigepealt
õppima tööelus vajalikke oskusi õppeasutustes, et olla tööellu sisenemisel
ametialaselt kompetentsed. Reaalsuses esinevad erinevad lähenemisviisid, kus need
kaks joont on omavahel segunenud. Töökohapõhist õpet võib pidada töökoha
oskuste ja tulemuslikkuse võimsaks tõukejõuks, kaasates nii õppijat kui ka ettevõtteid
(Kis 2016).
Nagu võtab kokku Musset (29, 2019), võib WBL-i peamist eelist lihtsasti kirjeldada
töökohtade kui õppekeskkondade tugeva rolli rõhutamise kaudu, mis pakuvad
eeliseid kõigile asjaosalistele: õppuritele, tööandjatele, VET koolidele ja õpetajatele
ning kogu ühiskonnale tervikuna (vt joonis 3 allpool).

21

Vaatepunkt

Õppija

Tööandja

VET kool /
õpetaja

Ühiskond

• Võimalik kasu
•Töömeisterlikkuse arendamine ja sügavad erialased teadmised.
•Saavutab ülekantavad nn. pehmed oskused, sealhulgas meeskonnatöö ja
suhtlemisoskuse.
•Teadlikud karjäärivalikud ja karjäärijuhtimise oskused; paranenud enesekindlus.
• Esimesed töökogemused, mis hõlbustab tööturule sisenemist.

•Positiivne mõju kvalifitseeritud tööjõu pakkumisele.
•Lahendab oskuste puudujääke kohandatud koolituse kaudu.
•Positiivne mõju värbamisele ja tööle jäämisele.
•Paranenud produktiivsus ja jõudlus.
•VET programmide ja õpitulemuste parem kvaliteet.
•VET asjakohasuse ja tulemuslikkuse suurendamine.
•Positiivne mõju õpetajate pädevusele ja arengule.
•Parem koostöö VET koolide ja tööandjate vahel.
•Kvalifitseeritud tööjõud, mis vastab paremini tööturu vajadustele.
•Positiivne panus noorte tööhõivesse.
•VET kulude jagamine riigi ja tööandjate vahel.
•VET kombineeritud juhtimine.
•Panus innovatsiooni ja loovusse.
•Omab potentsiaali sotsiaalse kaasatuse tugevdamiseks ja võrdsete võimaluste
parandamiseks.

Joonis 3. Töökohapõhise õppe võimalikud eelised erinevatele osapooltele (EÜ 2013;
Musset 2019)

Vaatamata sellele, kui suurt rõhku pannakse WBL-ile, näib siiski olevat ühiselt kokku
lepitud, et noored õppijad vajavad oma ametialasel õppimisel asjatundlikku
juhendamist.
Euroopa tasandil tõsteti esile see jagatud kokkulepe kvaliteetse juhendamise
vajalikkuse kohta WBL-is 2015. aastal VET keskmise tähtajaga poliitikadokumendina,
mida nimetatakse Riia Lõppjäreldused (2015) ja edaspidi Euroopa ET2020 poliitilistes
eesmärkides (EÜ 2015). Need rõhutavad WBL-i edendamist kõigis selle vormides ja
edendavad lisaks süsteemsete lähenemisviiside kasutuselevõtmist VET õpetajate ja
koolitajate koolitamiseks nii koolis kui ka töökeskkonnas. Töökohapõhise õppe
lähenemisviiside eduka rakendamise oluliseks elemendiks peetakse kompetentsete
WBL-i juhendajate/koolitajate olemasolu VET asutustes ja ettevõtetes. Kuigi WBL-i on
edendatud kutsehariduse ja -koolituse süsteemides kogu Euroopas ning osana
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Euroopa noorsoo- ja tööhõivepoliitikast (EÜ 2013), on WBL-is õppijate juhendamise
küsimus endiselt väljakutse, mis nõuab ka sihipäraseid teadusuuringuid, et toetada
strateegia arenguid. Selle põhjuseks on asjaolu, et tööd nähakse kui pidevalt
muutuvat ning lisaks sellele tunnistatakse peale VET asutuste ka töökohti kui
õpikeskkondi ja mis koos võivad pakkuda õppijale mitmekesiseid õppimisvõimalusi
(Mikkonen jt 2017).

1.4 Praktikajuhendajate roll töökohapõhises õppes

Oluline on mõista, et VET õpilaste õppimine toimub kahes erinevas õpikeskkonnas,
töökohal ja haridusasutustes, ning on mõlemal juhul väljakutse. See seab nõudmised
sellele, kuidas töökohal õppimine on pedagoogiliselt juhitud, kuid seab kahtluse alla
ka seose nende kahe õppekonteksti, kooli ja töökoha, vahel. Griffiths ja Guile
tõstatasid selle teema juba kaks aastakümmet tagasi kui õppimisvõimaluste
ühendava mudeli potentsiaali, pidades seda võimaluseks ümber kujundada ning
käsitleda õppimise ja teadmiste arendamise küsimusi erinevates kontekstides ja
nende vahel. Need kirjeldavad erinevaid töökohal õppimise korraldamise viise, mis
pakuvad õppijatele ka erinevaid võimalusi, kuna nad sõltuvad õppimisest erinevatel
lähenemisviisidel ning vastavalt ka õpilastele pakutaval pedagoogikal, õpetaja rollil ja
juhendamisel. (Guile ja Griffiths 2001; Griffiths ja Guile 2003: vt ka Tynjälä 2008;
Lehtonen jt 2018). Vastavalt Mikkonen jt. (2017), erinevad pedagoogilised praktikad
erinevatel töökohtadel ja nendega seotud kontseptsioonid on isegi seostamatud.
Lisaks sellele on toimiv juhendamine töökohtadel sageli häiritud nõrgalt määratletud
kohustuste ja juhendamiseks vajaliku aja nappuse tõttu (Mikkonen jt 2017). Irjala
(2017) jätkab, et WBL-i praktikajuhendajate rolli ja pädevust nähakse ja korraldatakse
erinevates riikides erinevalt. Samuti rõhutatakse, et selle asemel, et näha seda kui
õppija protsessina, võiks WBL-I pidada kogu tööringkonna õppeprotsessiks, kui see
on võimaldatud tänu heale eestvedamisele ja juhtimisele ettevõttes (Irjala 2017; Kis
2016; Mikkonen jt 2017; Norontaus 2016).
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EÜ (2015) aruande kohaselt ei tunnustata ettevõtetes WBL-i praktikajuhendajate
ametikohti ning WBL-i praktikajuhendajate ametialased arenguvõimalused on
piiratud. Õppevõimalused ei meelita ettevõttesiseseid WBL-i praktikajuhendajaid
stiimulite (rahalised stiimulid, paremad karjäärivõimalused, kõrgem ametialane
staatus) puudumise tõttu, ehkki teiselt poolt arvatakse WBL-i praktikajuhendajatel
olevat ülioluline roll töökohapõhise õppe kvaliteedis (Cedefop 2015b).
Vaadates WBL-i kutsehariduse ja -koolituse õpetajate vaatenurgast, vajavad ka
nemad koolitust, mis puudutab WBL-i tervikuna ja ettevõtteid kui õpikeskkonda,
hoolimata sellest, et nad on pedagoogilise kvalifikatsiooniga. Õpilaste õpetamine ja
juhendamine ettevõttesisese õppimise ajal toob kaasa uusi väljakutseid ning nõuab
õppimise hõlbustamiseks uusi lähenemisviise ja töövahendeid. VET õpetajate ja
ettevõttesiseste praktikajuhendajate vahetamine ja koostöö on WBL-i rakendamise
eeltingimusteks. Lehtonen jt. (2018) uurisid kutseõpetajate seisukohti vajaliku
erialase pädevuse ja kogemuste kohta seoses tööeluga koopereerimisel. Uuringus
osalesid kutseõpetajad, kes töötavad nii õppepraktika koolitusel kui ka koolipõhises
kutsehariduses sotsiaal-, tervishoiu-, ehitustööde ja ettevõtluse valdkonnas.
Intervjueeriti kutseõpetajaid (N = 13) ja temaatilise analüüsi põhjal koosnes nende
kompetents kognitiivsest, operatiivsest, sotsiaalsest ja metapädevusest.
Toetava juhendamise vajalikkus WBL-is näib ilmne. Kuid Mikkonen jt. (2017) leidsid
oma hiljutises rahvusvahelise kirjanduse ülevaates, et WBL-is kui sellises on tehtud
üsna palju empiirilisi uuringuid, kuid fokusseeritud uuringud selle kohta, kuidas WBL-i
töökohtadel juhendatakse, on peaaegu olematud. Nende lai kirjanduse otsing
koosnes elektroonilistest andmebaasidest lisaks käsitsi otsitavatele ajakirjade
arhiividele, mis keskendusid töökohaõppele ja kutseharidusele. Need allikad leiti
otsinguterminite juhendamine, nõustamine, järelevalve, mentorlus, treenimine,
väljaõpe, aluse loomine, voolimine, selgitamine, refleksioon ja uurimused abil koos
mõistetega õppepraktika, töökohaõpe, töökohal õppimine, tööpõhine, kutseõpe ja
kutseharidus. Selle otsinguga jõudsid nad üsna muljetavaldava arvu 2275 artiklini. Kui
nad aga koondasid oma otsingud üha edasi, võttes arvesse ainult ingliskeelseid
täismahus artikleid, mis avaldati aastatel 1995–2015, siis kitsenes otsing 489 artiklini
ja kui lõpuks võeti kasutusele ainult artiklid, mis tõepoolest räägivad õppimise
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juhendamisest töökohal, vähenes nende arv ainult kaheksateistkümne (18) artiklini.
Nad esitavad oma tulemust, toetades eelnevaid järeldusi, et VET õpilaste
juhendamine töökohtadel on tõepoolest piiratud. Uurides lähemalt 18 teaduslikku
artiklit, mis nad leidsid WBL-is juhendamise kohta, avastasid nad, et need artiklid
keskendusid tavadele, pakkujatele ning töökohal juhendamise ja õppimisega seotud
toetavatele ja takistavatele teguritele. Need leiud viitavad sellele, et töökohal
juhendamine on olemuselt kollektiivne ja seega pakub kogu tööringkond õppijatele
juhendamist ja abi (Mikkonen jt 2017).
Seoses õpilaste juhendamisega ettevõtetes teatas Cedefop väikeste ja keskmise
suurusega firmade ettevõttesiseste koolitajate uuringust, mis viidi läbi kaheksas
Euroopa riigis, Belgia Flandrias, Bulgaarias, Taanis, Saksamaal, Leedus, Poolas,
Portugalis ja Hispaanias (Cedefop, 2015b). Aruandes käsitleti ettevõttesiseste
koolitajate põhiülesandeid ja tegevusi, kuidas töötajatest saavad ettevõttesisesed
koolitajad, milliseid oskusi ja ametlikku kvalifikatsiooni nad vajavad ja omavad ning
kuidas ettevõttesisesed koolitajad oma pädevust arendavad. Pädevuse arendamise
osas oli enamik valimisse kuuluvatest ettevõttesisestest koolitajatest olid oma
karjääri jooksul ulatuslikult osalenud koolitustel. Samas vaid kolmandik koolitajatest
osales koolitustel, mis olid suunatud koolitusalase pädevuse arendamisele.
Airila jt. (2019) uuris samuti töökohapõhist õppimist, juhendamist ja koostööd VET
koolidega ettevõtete vaatepunktist. Uuring viidi läbi 2018. aastal (n = 501). Nende
järeldused näitavad, et juhendamisoskused ettevõtetes vajavad arendamist. 40%
vastanutest leidis, et ettevõttel puuduvad ressursid õpilaste juhendamiseks.
Kolmandik vastanutest väitis, et ettevõttesisestel juhendajatel puudub
juhendamiseks piisav ja ajakohane pädevus. Vastavalt sellele tõid need leiud esile
murekoha töökohtade pärast, mis on seotud piisava aja, pedagoogilise ja
juhendamise ressursside ning juhendamisoskustega. Koos VET koolidega tehtava
koostööga olid rahul 40% vastanutest. Kuid ainult üks kolmandik arvas, et nad saavad
VET koolidest õpilaste juhendamiseks piisavalt tuge.
Tööelu ja hariduse seoseid uurisid Hytönen ja Kovalainen (2018) kontekstis, kus
kutseharidust korraldab ettevõte. Uurimistöö keskendus sellele, kuidas
konstrueeritakse tööelu ja hariduse koostoimimine ning milliseid valdkonnapõhiseid
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ja üldisi oskusi toetatakse ja arendatakse ettevõtte juhitud haridusprotsessis.
Peamised järeldused näitasid, et heade õpitulemuste saamiseks peaks õpilaste
juhendamine olema hea kvaliteediga, ettevõttesisesed praktikajuhendajad tuleks
valida nende hulgast, kes on juhendamiskohustustest huvitatud ja neile pühendunud
ning õpilaste juhendamiseks tuleks eraldada piisavalt ressursse (Hytönen ja
Kovalainen 2018).
Lisaks on Soomes uuritud sidusgruppide arvamust. Pylväs jt. (2017) viis läbi uuringu
Soome õppepraktika sidusgruppide arusaamade kohta kutsealase kompetentsuse ja
töökohal õppimise ning juhendamise kogemuste osas. Andmeid koguti
poolstruktureeritud intervjuude abil tervishoiuteenustes ja tehnoloogiasektoris
kokku 40 küsitletavalt, kelle hulka kuulusid töökohakoolitajad (n = 10), tööandjad (n =
10), praktikandid (n = 10) ja kaastöötajad (n = 10). Tulemused näitasid positiivseid
õpitulemusi ja praktikantide ametialast arengut tänu juurdepääsule autentsetele
tööülesannetele ja kogenud töötajate kollektiivsele toele. Praktikantide ja kogenud
töötajate vahelise juhendamise ja sellele vastaval töökohal õppimisel leiti siiski
selliseid takistusi nagu aja, ressursside ja pedagoogilise lähenemise puudumine.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et hoolimata laialt levinud valmisolekust edendada VET
valdkonnas WBL-i, keskendub väga väike osa uurimistööst VET õppurite
juhendamisele töökohal õppimisel, nt. milliseid praktikaid WBL juhendamisel
kasutatakse ja kes neid juhendab. Seega järgneb sellele ka küsimus
praktikajuhendajate pädevuse ja nende koolituse kohta. Loodeti, et käesolevas
aruandes kirjeldatud uurimistöö käigus vaadeldud eksperimenteerimine panustaks
nendele puudustele.
Lehtonen jt. (2018) sõnul on kompetentsus mitmekülgne mõiste ja seda on
analüüsitud erinevatest vaatenurkadest nii keeleliste erinevuste kui ka kultuuriliste
erinevuste tõttu eri riikide kompetentsuse määratlemisel. Seda saab määratleda
individuaalselt või terviklikumalt. Seda võib määratleda ka osana inimese
professionaalsusest, kui pädevus koosneb oskuste, teadmiste, hoiakute ja käitumise
kombinatsioonist, mis on vajalik reaalse ülesande või tegevuse tulemuslikuks
täitmiseks (joonis 4). Pädevust määratletakse kui nende komponentide terviklikku
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sünteesi. Pädevus on inimese võime näidata konkreetset käitumist konkreetses
kontekstis ja kindla kvaliteediga. (Lehtonen jt 2018, Mulder 2014)

Kontekst
Teadmised

Potentsiaal

Oskused

Käitumine

Sooritus

Hoiakud

Kvaliteet

Joonis 4: Kompetentsi komponendid (Lakerveld ja Gussen, 2010)

1.5 Baltikumi kontekst - eksperimenteerimise vajadus

Töökohapõhine õpe kõikides vormides ja kasutuselevõetud süsteemne lähenemisviis
koos kutseõppe õpetajate, koolitajate ja mentorite professionaalseks arenguks
vajalike võimalustega koolis ja tööpõhises keskkonnas tõstetakse Euroopa 2020.
aasta poliitiliste eesmärkide hulka ET2020-s ning tõhustatakse neid veelgi Riia
Lõppjäreldustes (2015). ET2020 kutsehariduse ja -koolituse töörühm ühendas need
eesmärgid koos järgmise nelja juhendamise põhimõttega:
i) õppepraktika atraktiivsus VET õpetajate kvaliteedi tõstmise kaudu,
ii) ettevõttesiseste koolitajate pideva professionaalse arengu toetamine,
iii) süsteemne koostöö VET koolide ja ettevõtete vahel ning
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iv) väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE-d) toetamine. (EÜ 2015)

Balti riigid on kavatsenud oma kutsehariduses edendada ja laiendada töökohapõhist
õpet. Seejuures on WBL-i praktikajuhendajate koolitussüsteemide arendamise
vajadus tunnistatud kui üheks võtmeelemendiks.

WBL-i praktikajuhendajate koolituste arendamine enne eksperimenti
Varem pole VET-i ning töökohtade praktikajuhendajate koolitust kolme Balti riigi
vahel kooskõlastatud ning see pole isegi täielikult kooskõlastatud iga riigi siseselt.
Koolitusi on igas riigis viidud läbi eraldi algatustena, millest paljusid on rahastatud ELi lühiajaliste projektide kaudu, näiteks Leonardo da Vinci ja Erasmuse projektid. WBLi praktikajuhendajate riiklikud koolitussüsteemid olid aga alles kujunemisjärgus.
Lätis toimusid koolitused VET praktikajuhendajatele, kes juhendavad töökohapõhist
õpet, EL-i rahastatavate projektide toel. Keskenduti VET õppurite ettevõtlusoskuste
toetamisele, aga ka koostöö arendamisele ettevõtetega, näiteks Leonardo da Vinci
HansaVET projekti raames aastatel 2011-2013 (HansaVET 2012). Sellest kujunes välja
VET ja töökoha praktikajuhendajate koolitusprogramm mida testiti Q-Placements
projekti raames (2013-2015) ja mis hõlmas 50 kooli praktikajuhendajat ja 40
ettevõttesisest praktikajuhendajat Lätis (Q-Placements 2015). Lisaks töötati 2015.
aastal koostöös Läti ja Saksamaa partneritega välja ühine WBL-i praktikajuhendajate
koolitusalgatus. Eestis olid Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool korraldanud 2016. aasta
sügisel VET praktikajuhendajate koolituskursused. VET koolid olid vastutanud
ettevõttesiseste praktikajuhendajate toetamise eest. Leedus pakuti mõnda koolitust
WBL-i praktikajuhendajatele Euroopa Sotsiaalfondide projektis „Praktiline koolitus
kaasaegse tehnoloogiaga töötamiseks VET koolide õpilastele“ (2004–2008), mida viis
läbi Leedu Kaubanduskoda. Selles projektis oli rakendatud koolitajate väljaõpet ja
välja töötatud metoodilisi materjale.
Lisaks olid mitmed organisatsioonid Leedust, aga ka Lätist ja Eestist seotud Erasmus+
projektiga „Õppepraktika arendamine: ettevõttesisese koolitaja väljaõpe ja
õppepraktika edendamine“, mida viis läbi Läti Tööandjate Keskliit aastatel 2015-
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2017, ning panustasid õppepraktikate arendamisse. Projekti raames küsitleti umbes
90 ettevõtet ettevõttesiseste koolitajate väljaõppe vajaduste kohta. Selle
katsetamine oli ette nähtud siiski vaid mõnele WBL-i praktikajuhendajale Leedus,
Lätis ja Eestis.

Liikudes ühise WBL-praktikajuhendaja koolituse lähenemisviisi poole
Ühise koolituse idee pakuti esmakordselt välja Läti juhitud Q-Placements projektis,
mille eesmärk on tugevdada VET koolide WBL-i praktikajuhendajate ja ettevõtete
suhtlust ja koostööd õppepraktika korraldamisel. Selle projekti raames välja töötatud
koolitusprogrammi testiti neljas EL-i riigis: Lätis, Hollandis, Hispaanias ja Sloveenias
ning igas riigis valmistati ette kümme juhtivat koolitajat. Osalejate (VET ja töökoha
praktikajuhendajad), koolitajate, partnerorganisatsioonide ja sidusgruppide
peegeldused näitasid selle koolituse positiivset mõju. Lisaks tundsid VET
praktikajuhendajad ja ettevõtete praktikajuhendajad end olevat volitatud pöörama
rohkem tähelepanu suhtlemisele VET praktikantidega, sobitama praktikante
ettevõtetega ja suhtlema üksteisega rohkem. Hollandi kogemus näitas, et
ühiskoolitust võiks konkreetsetes valdkondades kasutada konkreetsete probleemide
lahendamiseks (kohandades vastavalt programmi sisu).

2012. aastal sõlmis Läti haridusministeerium Saksamaa föderaalse
haridusministeeriumiga lepingu WBL-i toetamiseks Lätis. Selle tulemusel kavandati
2015. aastal Lätis WBL-i praktikajuhendajatele Saksamaa-Balti Kaubanduskoja ja
Baltic Brighti ühine ettevõttesiseste praktikajuhendajate programm. Seda programmi
pakuti WBL-iga seotud ettevõtetele kaubanduslikel alustel ning Lätis toimus mitu
ühiskoolituse tegevust, mis keskendusid WBL-i praktikajuhendajate pedagoogilistele
ja suhtlemisoskustele. Tagasiside näitas, et WBL-i praktikajuhendajad olid koolituse
suhtes entusiastlikud.
Ühiskoolituse programm ja tegevused olid näidanud ka selle lähenemisviisi
kitsaskohti. Ettevõtjatele, eriti VKE-dele, tundus olevat väga keeruline saata inimest
koolitusele pikemaks ajaks kui üks päev. Kuid enamikel juhtudel tundus ilmne, et
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ühepäevane koolitus ei ole piisav. Ühiskoolituse puhul oli ajaline paindlikkus veelgi
väiksem, kuna mõlemad pooled, VET ja ettevõtte praktikajuhendajad, pidid olema
koos.
Veel üheks kitsaskohaks oli mõnel juhul koolitusel kasutatud haridustaseme ja režiimi
erinevus. VET praktikajuhendajad olid enamasti kõrgharidusega ja tundsid end
koolitustegevuses paremini. Töökoha praktikajuhendajad olid madalama haridusega,
olles nt. keevitajad, puusepad ja tekstiilitöösturid ning ei tundnud end aeg-ajalt
mugavalt akadeemiliste ja pedagoogiliste kontseptsioonidega ning tundsid end
häbelikult oma kaaslaste juuresolekul, kellel oli neis küsimustes rohkem haridust.
Samal ajal oli mõlemale poolele väga väärtuslik kohtuda ja üksteiselt õppida ning
koos töötada. Need varasemates projektides ja algatustes kogetud probleemid
seavad koolitusmetoodikale kõrgeid nõudmisi: see peaks olema praktikale
orienteeritud, interaktiivne ja väikestes rühmades, et kaasata kõik osalejad. Neid
kitsaskohti peeti ületavateks, kui koolitusprogrammis oleks mõni moodul, mis oleks
mõeldud igale rühmale eraldi, ja teised moodulid, mida õpetatakse ühiselt.

Eesti, Leedu ja Läti sidusgrupid olid toetanud ühiskoolituse kontseptsiooni ja
valmisolekut integreerida see lähenemisviis olemasolevatesse (või arenevatesse)
koolituskavadesse. Nad kõik nägid ette, et koolid omandaksid võime toetada töökoha
praktikajuhendajate koolitusvajadusi. Siiani olid töökoha praktikajuhendajate
pedagoogiliste pädevuste toetamise eest vastutavad ainult Eesti koolid. Lätis oli
hiljutise VET reformi ning koolivõrgustiku konsolideerimise tulemuseks mitu suurt
VET kooli, nn kompetentsikeskust, mis pidid samuti toimima metoodiliste
keskustena. Seega oleks olnud loomulik, et kompetentsikeskused oleksid valmis ette
valmistama kohalike ettevõtete töökoha praktikajuhendajaid. Kuna suurem osa WBLiga seotud ettevõtetest on väikesed või keskmise suurusega ettevõtted või isegi
mikroettevõtted, oleks oluline, et neil oleks võimalus koolitada WBL-i jaoks kohapeal
ja arendada tihedaid isiklikke suhteid koolidega.
Tuginedes riigipõhistele ja ühistele kogemustele, võtsid Balti riigid omaks idee
katsetada VET ning ettevõtte praktikajuhendajate ühiskoolitust. Arvati, et need
ühiskoolitused tugevdavad VET ning ettevõtete vahelist koostööd ja toetavad VKE-de
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kaasamist. Loodeti, et see viib VET õppekavad paremini vastavusse tööturu
vajadustega ning aitab ületada oskuste ebakõla. Kavandatud ühiskoolituse
lähenemisviis esindas uut tüüpi õppekava WBL-i praktikajuhendajate
professionaalseks arendamiseks ja selle eesmärk oli parandada WBLpraktikajuhendajate pedagoogilisi oskusi. Praktikajuhendajate kvaliteet on WBL
kvaliteedi jaoks ülioluline.
Eksperimendi rakendamine pidi toimuma projektis „VET ja töökoha
praktikajuhendajate koolituse uute lähenemisviiside testimine töökohapõhise õppe
jaoks“ - projekt TTT4WBL. Projekti täpsem eesmärk oli testida WBL-i
praktikajuhendajate ametialast arengumudelit, kus koolitataks VET koolide ja tööelu
praktikajuhendajaid ühiselt kõigis kolmes Balti riigis - Lätis, Eestis ja Leedus.
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2 UURIMISTÖÖ RAKENDAMINE
Leena Kaikkonen & Irmeli Maunonen-Eskelinen

2.1 Eksperimenteerimise ja uuringu eesmärk

Eksperimenteerimise eesmärk, mida rakendati TTT4WBL projektis, oli töötada välja
ja testida töökohapõhise õppe (WBL) praktikajuhendajate ametialase arengu
mudelit, milles kutseõppe ja -koolituse praktikajuhendajaid, nn. VET
praktikajuhendajaid või õpetajaid, ning ettevõtete või töökohtade
praktikajuhendajaid, nn. töökoha praktikajuhendajaid, koolitati ühiselt niinimetatud
tandemkoolitusel. Eksperimenteerimise eesmärk oli testida seda ühiskoolituse
mudelit, et seda edasi arendada kõigis kolmes Balti riigis.
Eksperimenteerimine põhines hüpoteesil, mis väitis, et VET ja töökoha
praktikajuhendajate ühiskoolitusel on palju eeliseid, võrreldes VET või töökoha
praktikajuhendajate eraldi koolitustega. Hüpotees põhines eeldusel, et VET ja
töökoha praktikajuhendajate ühiskoolitus tugevdab VET hariduse ning ettevõtete
vahelist koostööd mitmel tasandil, näiteks kohalikul tasandil ja üksikute osalejate
vahel. Ühiskoolitust peeti üheks mehhanismiks hoidmaks dialoogi kaasatud
partnerite vahel; eeldati, et see aitab paremini mõista ühiseid eesmärke ja pakub
paremat suhtlust partnerite vahel töökohapõhise õppe perioodide või
õppepraktikate ajal.
Kuna WBL-i praktikajuhendajate koolitused pidid toimuma VET keskustes, eeldati, et
need koolitused võimaldavad VET keskustel arendada oma suutlikkust ise pakkuda
WBL-i praktikajuhendaja koolitusi. Järelikult saaksid VET koolid rahuldada kohalike
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE-de) koolitusvajadusi igal üksikjuhul
eraldi (nt kui nad olid WBL-i või õppepraktika süsteemis uued või olid liiga väikesed,
et saata töötajad koolitusele) ja toetada VKE-de rühmitamist WBL-i
praktikajuhendajate koolituste korraldamiseks. Lisaks pidid kutsekoolid arendama
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oma suutlikkust juhendada VKE-sid pedagoogiliste lähenemisviiside osas, samal ajal
kui VKE-d tugevdaksid omalt poolt nende võimet pakkuda õppepraktika võimalusi.
See omakorda peaks avama kohalikul tasandil rohkem WBL-i või õppepraktika kohti
ning pakkuma VKE-dele strateegilisemat lähenemisviisi õppepraktika kaasamiseks.
Lõpuks pidid Balti riigid üles ehitama WBL-i ja õppepraktika läbiviimise
institutsionaalse raamistiku. Näiteks Lätis tehti hiljuti vastu võetud VET seaduse
muudatuste ettepanek kehtestada igas koolis nn konventsioonid, kaasates kohalikke
ja riiklikke sidusgruppe, et tagada otsene dialoog partnerite vahel ning
kooskõlastatud töö VET-i ning WBL-i täiustamiseks.
Kokkuvõttes tugines hüpotees tandemkoolituse eelistele eeldustel, et VET ja töökoha
praktikajuhendajate ühiskoolitus võib:


täiustada WBL-i praktikajuhendajate pädevusi töökohapõhise õppe (WBL)
juhendamisel;
 tagada töökoha praktikajuhendajate ja VET praktikajuhendajate
pedagoogilised oskused VET õpilaste või praktikantide juhendamiseks;
 tagada VET õpetajate pedagoogilised oskused töökoha praktikajuhendajate
juhendamisel;
 parandada VET-i ning ettevõtete vahelist koostööd ja suhtlust ning toetada
VKE-de kaasamist;
 parandada WBL-i praktikajuhendajate tandemkoolituse kvaliteeti;
ja kõigest ülaltoodust tulenevalt: pakkuda VET õppuritele kvaliteetsemat
õppepraktikat.
TTT4WBL projektis eksperimenteerimise käigus tehtud uurimistöö eesmärk oli leida
tõendeid WBL-i ühise praktikajuhendaja koolituse toimest: kuidas ühiskoolitusel
osalevad töökohapõhise õppe praktikajuhendajad arendavad oma WBL-iga seotud
oskusi. Lisaks otsiti uurimistöö käigus vastust küsimusele, kuidas ühiskoolitused
toetavad VET koolide ja ettevõtete vahelise koostöö arendamist või mis tahes tüüpi
töökohta.
Lisatud joonisel 5 on esitatud uuringu ülesehitus, sealhulgas eesmärk ja protsess,
mille kaudu ühist WBL-i praktikajuhendaja koolituse mõju.
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Joonis 5: Uuringu ülesehitus

2.2 Uurimismeetodid
Projekti kavandamisel võetud lähtepunkt ja püstitatud hüpotees oleks hõlpsasti
pannud kaaluma klassikalise uurimisprojekti kasutuselevõttu koos katse- ja
kontrollgruppidega. Projekti kavandati kaasata siiski ainult ühiskoolitused, selle
asemel, et korraldada mõlemad ühiskoolitused WBL-i mõnele praktikajuhendajale kui
katsegrupid ja iseseivad koolitused VET ning töörühma praktikajuhendajatele kui
kontrollgrupid.
Sellest tulenevalt formuleeriti uurimistöö ülesehitus nn paneelmudeliks. Nagu ka
klassikaline mudel, pakub paneelmudel korduvaid vaatlusi muutujate valimi kohta,
kuid see ei nõua kontrollgrupi valimit. Paneeluuring on määratletud kui uuring, mis
kogub teavet samade isikute või isikute valimi (s.o paneeli) kohta erinevatel
ajahetkedel. Erinevaid andmekogusid nimetatakse sageli laineteks. Selle valimi
andmete kogumise eesmärk on uurida aja jooksul toimunud muutusi. Seetõttu
võetakse esimene andmekogumine enamasti enne sekkumist. Pärast sekkumist
kogutakse järgmine andmete kogum, millele järgneb analüüs, milliseid muutusi
kõnealuses muutujas aset leidis. Paneelidel esineb sageli riiklik ulatus ja need
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käsitlevad elusündmusi või eriteemasid, näiteks tööhõive ja sissetulek. On olemas ka
eritüüpi paneele, nagu siin kirjeldatud eksperimendi puhul, mida mõnikord
nimetatakse kodanike paneelideks ja mis on mõeldud admete andmiseks
poliitikakujundajatele (Laurie 2013; KvantiMOTV).
Paneelmudeli väljakutse seisneb selles, et kontrollgruppide puudumise tõttu ei saa
uurijad olla kindlad, kas muutus toimus sekkumise või mõne muu teguri tõttu.
Enamik paneeluuringuid, nagu siin kirjeldatud eksperiment, on mõeldud
kvantitatiivseks analüüsiks ja struktureeritud uuringuandmete kasutamiseks, et leida
järeldusi statistiliste analüüside põhjal. Lisaks võivad paneeluuringud kasutada
andmete kogumiseks ja analüüsimiseks ka kvalitatiivseid meetodeid, et leida analüüsi
jaoks täiendavaid vahendeid, nagu siin ka tehti. Selle eksperimendi uurimistöö
metoodika kavandamisel kaasnesid kaasatud paneelimeetodiga ka tegevusuuringute
meetodid, mida kirjeldatakse kui muutuse eesmärgiga uurimisprotsessi. Selle
eesmärk on andmete süstemaatiline kogumine ja analüüs ning kus, vastavalt
MacDonald (2012) määratlusele, uurimistöös osalejad osalevad „aktiivselt teadlike
otsuste vastuvõtmisel kogu uurimisprotsessi kõigi aspektide osas, mille peamine
eesmärk on sotsiaalsete muutuste esilekutsumine” (MacDonald 2012, 34).
Siinses eksperimendis esines praktikas määratletud probleem: kas tandemkoolituse
mudel töötab nii, et sellel on eeldatav mõju selle taga olevate hüpoteeside ja
oletuste osas? Näiteks kas see tõstaks WBL-i praktikajuhendajate pedagoogilisi
oskuseid ja pädevusi tööpõhises õppes ning suurendaks VET koolide ja töökohtade
vahelist koostööd? Sooviti, et selle probleemiga tegeletaks lahenduste ühiselt
otsimise kaudu, s.t idee oleks pigem uurimistöö läbi viia koos inimestega, mitte
nende peal. Selline seisukoht on tüüpiline osalusliku tegevuse uurimistööl, kus
lähtepunktiks on see, et akadeemilised teadlased ei asu süsteemist väljaspool, vaid
on pigem uurimisel osaleva süsteemi koosseisu elementaarne osa ning selline, milles,
nagu Cranton (2015) osutab vastupidiselt, osalejad osalevad aktiivselt uuringutes
kaasuurijatena. Sellest lähtuvalt võib järeldada, et protsess põhines osalustegevuse
uurimise ideedel.
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Kemmise ja McTaggarti (2008) kirjeldatud osalusliku tegevuse uurimise protsess
hõlmab üldiselt eneserefleksiooni tsüklite jada. Nendes tsüklites ilmneb muudatuse
kavandamine, muutuse toimumise ja jälgimise protsess ning muudatuse tagajärjed,
ning nende protsesside ja tagajärgede kajastamine ilmneb järjestikuses seerias,
millele järgneb jälle ümberplaneerimine, tegutsemine ning vaatlemine ja kajastamine
jne. Osalusliku tegevuse uuringud on suunatud vastastikuse mõistmise,
koostoimimise ja koostööl põhineva õppimise loomisele ning sellega püütakse mõista
süsteemi ja seda täiustada, tehes muudatusi. Selle keskmes on kollektiivne, ennast
peegeldav uurimine, millele teadlased ja osalejad keskenduvad, et nad saaksid aru ja
parandaksid praktilisi tegevusi, milles nad osalevad. Refleksiooniprotsess on otseselt
seotud tegevusega, mida mõjutab konteksti mõistmine ja kinnistunud nähtused
sotsiaalsetes suhetes (Kemmis & McTaggart 2008, 276-279).
Vastastikuse mõistmise saavutamiseks on vaja kvalitatiivset mõõdet. Kvalitatiivseid
andmeid saab koguda kirjalikult nt. avatud küsimuste või suuliselt eri tüüpi
intervjuude kaudu. Kvalitatiivsed meetodid peaksid küsitletavatele andma võimaluse
teha oma hääl kuuldavaks ja seega „andma sotsiaalsetest nähtustest n-ö sügavama
mõistmise, kui seda saaks puhtalt kvantitatiivsete meetodite, näiteks küsimustike
abil“ (Gill jt, 2008). Rühmaintervjuud on uurimismeetod, mis kasutab andmete
tootmiseks rühmadünaamikat (Frey jt, 1991; Rabiee, 2004). Rabiee (2004) sõnul on
„rühma sotsiaalse interaktsiooni käigus genereeritud andmete tüüp ja ulatus sageli
sügavamad ja rikkalikumad kui üks-ühele küsitluse käigus saadud andmed ja ulatus".
Green jt. (2003) viitavad sellele, et rühmaintervjuu ainulaadsus seisneb võimaluses
genereerida andmeid rühma interaktsiooni sünergia põhjal. Rühma liikmete
omavaheline suhtlus ja suhted võivad stimuleerida üksteise teadmisi ja seisukohti
(Frey jt., 1991).
Rühmaintervjuu kui meetod on asjakohane juhul, kui osalejatelt nõutakse
üksikasjalikke teadmisi ning uuritava nähtuse kohta on juba midagi teada (Gill jt,
2008). Rühmaintervjuu rakendamisel on rühma suurus üsna väike. Krueger & Case
(2000) sõnul näitavad väiksemad rühmad suuremat potentsiaali ja seetõttu
soovitavad nad moodustada kuue kuni kaheksa osalejaga rühma.
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Projekti eksperimenteerimise metoodika oli kavandatud nii, et see võimaldaks
koolitusel põhineva lähenemisviisi ja sisu arendamist projekti kestuse ajal, tuginedes
koostööl põhinevale õppeprotsessile ja tõenduslikul põhjendusel. Sellest lähtuvalt
sisaldab metodoloogiline lähenemisviis järgmist:














VET-i ning töökoha praktikajuhendajate ühiskoolitus eksperimendina, mida
rakendatakse kolmes faasis, nii et kursuse sisu ja pedagoogilist lähenemist
kohandataks vastavalt 1. ja 2. faasile, eelmistest koolitusfaasidest kogutud
uurimistõendite, samuti juhtivate koolitajate enesereflektsiooni ja
õppimisprotsessi põhjal.
Koolitusmoodulite sisu ja pedagoogilist lähenemisviisi tuleb kriitilise
refleksiooni ja analüüsi kaudu järk-järgult välja töötada, kuna juhtivad
koolitajad saavad koolitusfaasides koguda oma kontseptuaalset arusaama ja
tõendusmaterjali.
Partnerid kõigist Balti riikidest, et jõuda ühistel tõenditel, ühisel
kontseptuaalsel mõistmisel ja osaluspõhises hindamisprotsessis põhineva
poliitiliste soovituste osas autentse ühise kokkuleppeni.
Tõendusandmeid tuleb koguda peamiste sihtrühmade (WBL-i
praktikajuhendajad ja juhtivad koolitajad) küsitluste ja küsimustike kaudu,
samuti otseste küsitletavate (õpilased ning töö- ja haridusjuhid) kaudu, et
mõista laiemat tagamõtet ja mõju haridusele, tööelule ja ühiskonnale; ning
lisaks täiendada neid andmeid juhtiva koolitaja ja praktikajuhendaja grupi
intervjuudega, et saada põhjalikumat teavet sihtrühmade õppetulemuste ja
vajaduste kohta.
Uurimisplaani ja andmete kogumise üksikasjade konsolideerimise protsess,
tulemuste hindamine ja poliitiliste soovituste esitamine, mida tuleb käsitleda
osalusprotsessis, kaasates kõiki partnereid - haridusasutusi, koolitajate
instituute, uurijaid ja tööelu esindajad.
Uurijad peaksid olema valmis üllatavateks tulemusteks ja reageerima kogutud
andmetest ning vastastikuse õppimise võimalustest tulenevatele
võimalustele.
Uurijad osalevad ühiskoolituse moodulite kavandamises eksperdina ning
uurijate ja juhtivate koolitajate vahelises eriteadmiste vahetamises ning seda
hõlbustatakse planeerimisfaasis nii vastastikuse õppimise külastuse kaudu
Jyväskylässe kui ka partnerikohtumistel kogu projekti jooksul.

Kokkuvõtlikult töötati projekti eksperimenteerimise meetod välja vastavalt
paneelmudelile, mis tugineb „enne ja pärast” lähenemisviisile, et koguda teavet
WBL-i praktikajuhendajate kohta, keda koolitatakse paneelina erinevates
ajapunktides, st alguses ja kuus kuud pärast nende koolitust. Seda täiendati tsüklilise
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protsessi osalusliku tegevuse uuringu kontseptsiooniga. Tsüklit korrati kolm korda
järjest kavandamise (tandemkoolituse lähenemisviisi ja töövahendite määratlemine
ja ümbersõnastamine), rakendamise (WBL-i praktikajuhendaja tandemkoolitused) ja
mõjude hindamise (andmete kogumise ja WBL-i praktikajuhendajate analüüsi kaudu
lisaks teiste osapoolte küsitletavatele) koos projektipartnerite osaluspõhiste
eneserefleksioonidega edasiseks arendamiseks. Eksperimenteerimise protsessis
osalesid aktiivselt Baltimaade projektipartnerid ja peamiselt juhtivad koolitajad, kes
vastutasid eeldatava 800 WBL-i praktikajuhendaja koolituse eest kõigis kolmes Balti
riigis.
Projekti kavandamise idee oli edendada WBL-i praktikajuhendajate tandemkoolituse
protsesside ja praktikate arengut. Uurimistöö eesmärk oli tagada, et nendes
süsteemides osalejate vaated asetataks WBL-i praktikajuhendajate tavade
arendamist käsitlevate arutelude etteotsa. Sellegipoolest on oluline rõhutada, et
uuringute osas jäi peamiselt ülesandeks uurida ülaltoodud hüpoteese ja kinnitada
see tõenduspõhiste andmetega.

2.3 Andmete kogumine

Andmete kogumine algas andmekogumisvahendite kavandamise ja kõigi andmete
kogumisega seotud protseduuride kavandamisega.

Küsitletavad
Eksperimendiga seotud uurimisandmed koguti küsitletavatelt, kes olid otseselt või
kaudselt seotud tabelis 1 kirjeldatud ühiskoolitustega.

Tabel 1: Küsitletavad uuringus
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Otseselt seotud ühiskoolitustega:




VET kooli praktikajuhendajad
Töökoha praktikajuhendajad
Juhtivad koolitajad

Kaudselt seotud ühiskoolitustega:




Õpilased
VET kooli direktorid
Ettevõtte juhid

Peamised otsesed küsitletavad olid VET koolide praktikajuhendajad ja töökohtade
praktikajuhendajad, s.o WBL-i praktikajuhendajad, kes osalesid eksperimendina
korraldatud WBL-i praktikajuhendajate koolitusel. Kõiki WBL-i praktikajuhendajaid
peeti üheks paneeliks, kellelt koguti eksperimendi protsessi ajal andmeid kaks korda.
Esimene andmete kogumine toimus nende WBL-i praktikajuhendajate koolituse
alguses, seega enne sekkumist. Teine andmete kogumine korraldati umbes kuus
kuud pärast nende koolitust. Andmed koguti küsimustiku vormis, kus
praktikajuhendajad hindasid end neljas kompetentsivaldkonnas, mida WBL-i
praktikajuhendajatelt eeldatakse. Need olid: töökohapõhise õppe arendamine,
õpilastele töökohapõhise õppe kavandamine, õpilaste juhendamine nendel
töökohapõhise õppe perioodidel ning õpilaste õppimise ja pädevuste hindamine
töökohapõhises õppes. Teise otsesesse küsitletavate rühma kuulusid juhtivad
koolitajad, kes olid kolmes Balti riigis kaasatud WBL-i praktikajuhendajate
koolitustesse kui koolitajad.
Kaudseteks küsitletavateks olid lisaks VET koolide direktoritele ja ettevõtete juhtidele
ka VET õpilased. Andmekogumisprotsessi kirjeldatakse erinevate küsitletavate ja
andmete kogujate vaatepunktist hiljem selles peatükis tabelis 2 ja kooskõlas kogu
eksperimendi protsessi ajakavaga tabelis 3.

Andmekogumisvahendid
Eksperimendis koguti andmeid uuringutega (veebiküsimustik), mis sisaldasid
valikvastustega, aga ka avatud küsimusi. Neid veebiküsimustikke kasutati andmete
kogumiseks WBL-i praktikajuhendajatelt, õpilastelt ning VET koolide ja ettevõtete
juhtidelt. Lisaks kasutati rühmaintervjuusid andmete kogumiseks juhtivatelt
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koolitajatelt ja ka juhuslikult valitud WBL-i praktikajuhendajatelt. Kõik kasutatud
töövahendid ja erinevad küsitletavad olid järgmised:
WBL-i praktikajuhendajate mõju ja kogemuste analüüsimiseks WBL-i
praktikajuhendajate tandemkoolituse osas koguti koolitatud WBL-i
praktikauhendajatelt andmed järgmiste küsimustikega:
i.

Eelküsimustik täideti WBL-i praktikajuhendajate koolituste alguses, et koguda
andmeid nende pädevuste kohta. (Lisa 3)

ii.

Tagasiside küsimustikud, mis täideti koolitustel, et hinnata koolituse
asjakohasust. Seda kasutati ainult pilootfaasis.

iii.

Koolitusjärgsed küsitlused saadeti umbes 6 kuud pärast koolitust e-posti teel
kõigile koolituse eelsele küsimustikule vastanud juhendajatele, kes kooitasid
WBL-I praktikajuhendajaid. Küsimustik oli e-kujul kõigis kolmes riigikeeles.
Seal paluti praktikajuhendajatel uuesti oma töökohapõhise õppega seotud
pädevusi ise hinnata. Eeldati, et nende hinnangu võrdlus koolituse alguses ja
mõni aeg pärast seda näitab koolituse mõju nende pädevustele. (Lisa 4)

Teiste küsitletavate gruppide arvamuste ja kogemuste analüüsimiseks
töökohapõhise õppe kohta koguti andmeid igas riigis täiendavalt
iv.

VET õpilaste küsitlusega, mis on seotud nende kogemustega töökohapõhises
õppes (Lisa 5)

v.

VET koolijuhtide küsitlusega, mis on seotud nende kogemustega
töökohapõhise õppe ja õppepraktika tavade ja juhtimise kohta (Lisa 6)

vi.

töökoha/ettevõtte juhtide poolse ettevõtte küsitlusega, mis on seotud nende
töökohapõhise õppe ja õppepraktika kogemustega (Lisa 7)

Veelgi enam, väliuuringute eksperimenteerimise kohta põhjalikuma teabe saamiseks
koguti koolitatud praktikajuhendajatelt ja juhtivatelt koolitajatelt kvalitatiivseid
andmeid.
vii.

Lätis ja Leedus valiti esimesel ja teisel aastal pärast ühiskoolitust
praktikajuhendajate rühmaintervjuule mõned juhuslikult valitud
praktikajuhendajate rühmad, kes läbivad ühiskoolituse. Rühmaintervjuu viidi
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läbi viimase koolituspäeva lõpus. Juhtivad koolitajad viisid rühmaintervjuud
läbi uurijate pakutud raamistiku põhjal. (Lisa 8)

viii.

lõpuks, et analüüsida juhtivate koolitajate kogemusi tandemkoolituse
protsessi ja praktikate osas, kogusid uurijad juhtivatelt koolitajatelt andmeid.
Iga rakendusfaasi lõpus osalesid iga riigi koolitajad (3–5) riiklikus koolitajate
rühmaintervjuus uurijatega, et arutada nende kogemusi ühiskoolituse
läbiviimisel.

Kõik küsimustikud koostati Webropol 3.0 süsteemi abil. Kuna andmekogumist hakati
rakendama kolmes riigis, tuli teabe kogumise protsess lokaliseerida ja vahendid
tõlkida kolme balti keelde. Pilootfaasis levitati küsimustikke avatud Interneti-lingi
kaudu, mille juhtivad koolitajad andsid välja WBL-i praktikajuhendaja praktikantidele
WBL-i koolituspäevadel. Teises ja kolmandas faasis said WBL-i praktikajuhendaja
praktikandid WBL-i koolituse alguses uuringupartnerilt lingi enda e-posti aadressile.
See muudatus tehti selleks, et koondada iga praktikajuhendaja kaks vastust, üks
alguses antud ja teine kuus kuud pärast praktikajuhendaja koolitust.

Andmete kogujad
Mis puudutab andmete kogumisi WBL-i praktikajuhendajatelt, siis nende esimese
andmete kogumisega kaasnesid WBL-i praktikajuhendajate koolitused ja neid viisid
läbi Balti juhtivad koolitajad. Teine andmekogumine viidi läbi Soome uurijate poolse
veebipõhise küsimustiku abil. Lisaks kvantitatiivsetele andmetele koguti
kvalitatiivseid andmeid ka küsimustike ja koolitusjärgsete küsitluste avatud
küsimuste kaudu ning Lätis ja Leedus valitud praktikajuhendajate rühmadele
korraldatud praktikajuhendajate rühmaintervjuude kaudu, mida juhtivad koolitajad
korraldasid praktikajuhendajate koolituse lõpus.

Juhtivatel koolitajatel oli andmete kogumise protsessis topeltroll. Ühest küljest, kui
nad olid vahetult seotud VET-i ning töökoha praktikajuhendajatega tandemkoolitusel,
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kogusid nad andmeid teistelt inimestelt. Teisest küljest olid nad ise küsitletavad.
Juhtivatelt koolitajatelt koguti andmeid kolm korda riiklike koolitajate rühma
koosolekutel pärast eksperimendi väliuuringute igat rakendusfaasi. See juhtus
grupiarutelude käigus, mis keskendusid peamiselt nende koolituste kogemustele ja
tuginesid ka nendele kogemustele nende vaatenurgast, kuidas ühiskoolituse sisu ja
meetodeid välja töötada.
Mis puudutab lisaks VET-i ja ettevõtete juhtidelt ka õpilastelt andmete kogumist, siis
peeti seda algselt väljakoolitatud praktikajuhendajate ülesandeks. Hiljem lepiti siiski
kokku, et ühtlasema protsessi tagamiseks rakendavad seda Balti projekti partnerid.
Andmeid kogunud isikutel paluti hoolitseda küsitletavatele kogu uurimistöö
tutvustamise eest. Küsitletavatele jagati üldist teavet uurimistöö kohta, näiteks
uurimisprotsessi pikkus, selle fookus ja eesmärk ning vastajatelt vajaminev aeg ja
vaev. Lisaks sellele hõlmasid sellised teadmised andmete kogumise meetodeid
(veebiküsitlus, intervjuud ja grupiarutelud), rõhutades lisaks, et uuringus osalemine
oli vabatahtlik ning andmeid kasutatakse anonüümselt ja avaldatakse aruande
vormis, kus neil oleks võimalik saada teavet uuringute tulemuste ja järelduste kohta.
Esitatavat teavet arutati ja edastati juhtivatele koolitajatele kirjalikult. Uurijad tegid
ka kolm videot, kus nad esitasid selle teabe ise inglise keeles ja igaüks nendest oli ühe
balti keele subtiitritega kolmest.
Küsitletavate, andmete kogujate, andmekogumisvahendite ja
andmekogumisprotsessi kokkuvõte on esitatud tabelis 2.

Tabel 2: Küsitletavad ja andmete kogumise protsess
Küsitletavad

Kes
kogus
andmed

Kuidas

Millal

Pärast
andmete
kogumist

Andmete
analüüs
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VET kooli ja
töökoha
praktikajuhendaja
d
= WBL
praktikajuhendaja
d

Juhtivad
koolitajad

Veebiküsimustiku
d,
küsitlused

Praktikajuhendajat
e grupi intervjuud

Õpilased

VET koolide
direktorid

Ettevõtte juhid

Juhtivad
koolitajad /
riiklikud

Projekti
partnerid,
kes
vastutava
d WBL
koolituste
eest
Projekti
partnerid,
kes
vastutava
d WBL
koolituste
eest
Projekti
partnerid,
kes
vastutava
d WBL
koolituste
eest
Uurijad

Veebiküsimustik,
küsitlus

1. Enne
koolitust
2. Koolituse
viimasel
päeval
(toimub
ainult
pilootfaasis)
3. 6 kuu
pärast
1. 2017.
aasta sügisel
ühe grupi
jaoks
2. 2018.
aastal kahe
grupi jaoks
Lätis ja
Leedus
Eksperimen
di kolme
faasi ajal

Avatud
küsimuste
vastuste
tõlkimine
inglise
keelde

Kvantitatiivn
e ja
kvalitatiivne

Kvalitatiivne
Juhtivad
koolitajad
saatsid
vastused
uurijatele

Avatud
küsimuste
vastuste
tõlkimine
inglise
keelde

Kvantitatiivn
e ja
kvalitatiivne

Veebiküsimustik,
küsitlus

Eksperimen
di kolme
faasi ajal

Avatud
küsimuste
vastuste
tõlkimine
inglise
keelde

Kvantitatiivn
e ja
kvalitatiivne

Veebiküsimustik,
küsitlus

Eksperimen
di kolme
faasi ajal

Avatud
küsimuste
vastuste
tõlkimine
inglise
keelde

Kvantitatiivn
e ja
kvalitatiivne

Rühmaintervjuu

detsember
2017, kevad
2018,
sügis 2018

Teadlased
kirjutasid
kokkuvõtte
d inglise
keeles

Kvalitatiivne

Kõigil juhtudel olid andmekogumisvahendid ja nende kasutamise juhised kavandatud
Soome uurijate poolt.
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2.4 Uurimistsüklid eksperimenteerimisel

Nagu on näidatud joonisel 4 (uurimistöö ülesehitus), toimus eksperiment tsüklilistes
etappides - planeerimine, rakendamine ja hindamine. Eksperimenteerimise protsessi
väliuuringutega (praktikajuhendajate koolitused) kaasnes uurimispartneri poolt
läbiviidav andmekogumise protsess koos kõigi teiste projektipartnerite koostöös
tehtud muude tegevustega. Need toimusid vastavalt ajakavale ja täpsemalt
järgmiselt:
Tabel 3: Andmete kogumise protsess kooskõlas eksperimenteerimise protsessi
ajakavadega

EKPERIMENDI PROTSESS
Kava

jaanuar –
august 2017

oktoober
2017 –
jaanuar
2018

Osalemise kavandamise ja
hindamise protsess

Väliuuringud

Uurimisprotsess

(WBLpraktikajuhendajate
tandemkoolitused
)

Faas 1: Planeerimine ja
ettevalmistamine
- Kasutatud mõistete määratlus
ja osalejate roll.
- Teave ja kokkulepped siht- ja
sidusgruppidega nende
kaasamise kohta.
- VET praktikajuhendajad seovad
end tööelupõhiste
praktikajuhendajatega ja
tööalase koolituse edendamine.
- Lähteandmete kogumine
(praegune olukord, pädevused,
koolitusvajadused).
- Koolitusprogrammi ülesehituse
ja ettevalmistamisega seotud
vajaduste analüüs (riigipõhised
probleemid).
- Juhtivatele koolitajatele
korraldatud õppevisiit
Jyväskylässe.
- Väliuuringute kavandamine
(WBL praktikajuhendaja
koolituste seeria),
koolitusprogrammi ja
materjalide ettevalmistamine.
- Partnerite kohtumised.

Üksikasjalik eksperimendi
protokoll/uurimisplaan ja
ajakava koos ühiselt
konsolideeritud kohustustega

Faas 2:
Kolmes riigis 180
praktikajuhendajale
rakendatud VET ja
töökohtade
praktikajuhendajate
ühiskoolituse 1. faasi

Andmete kogumine
praktikajuhendajate
küsimustike kaudu.
Alustatud on koolitaja ja
praktikajuhendaja
rühmaintervjuudega (juhuslik
valim).
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rakendamine (kokku
90 VET
praktikajuhendajat ja
90 WBL-i
praktikajuhendajat).
jaanuar –
märts 2018

Faas 3: Hindamine ja osaluse
kavandamine
- Partnerite kohtumised:
o koolitustulemuste ühine
hindamine;
o kokkulepped väliuuringute
kohandamiste osas (koolituse
sisu ja/või pedagoogiline
lähenemisviis).
- Suhtlus ja levitamine (kõik
partnerid).

aprill –
juuli 2018

august –
oktoober
2018

Faas 5: Hindamine ja osaluse
kavandamine
- Partnerite kohtumised:
o koolitustulemuste ühine
hindamine;
o kokkulepped väliuuringute
kohandamiste osas (koolituse
sisu või pedagoogiline
lähenemisviis).
- Suhtlus ja levitamine (kõik
partnerid).

Andmete
kogumised
(6 kuu
pärast ja
andmete
kogumine
teistelt
küsitletavalt)
jaanuar –
juuli 2019

Saadetud on “kuus kuud
hiljem” küsimustikud
pilootfaasis koolitatud
praktikajuhendajatele,
märtsis-mais 2018.
Andmete kogumine
praktikajuhendajate
küsimustike kaudu.
Koolitaja ja praktikajuhendaja
rühmaintervjuud (juhuslik
valim).
Jätkusid õpilaste, VET-i ja
ettevõtte juhtide küsitlused.

Väliuuringute 2. tsükli jooksul
kogutud andmete analüüs
Soovitused väliuuringute kohta
Koolitajate ja
praktikajuhendajate
rühmaintervjuud (juhuslik
valim) jätkusid ja lõppesid
2018. aasta oktoobris.

Faas 6:
Kolmes riigis 270
praktikajuhendajale
rakendatud VET ja
töökohtade
praktikajuhendajate
ühiskoolituse 3. faasi
rakendamine (kokku
135 VET
praktikajuhendajat ja
135 WBL-i
praktikajuhendajat).

Koolitused
september
2018 –
jaanuar
2019

augustdetsember
2019

Väliuuringute esimese tsükli
jooksul kogutud andmete
analüüs.
Soovitused väliuuringute
kohta.

Faas 4:
Kolmes riigis 360
praktikajuhendajale
rakendatud VET ja
töökohtade
praktikajuhendajate
ühiskoolituse 2. faasi
rakendamine (kokku
180 VET
praktikajuhendajat ja
180 WBL-i
praktikajuhendajat).

september
2018 –
juuli 2019

Algasid õpilaste, VET-i ja
ettevõttejuhtide küsitlused.

Andmete kogumine
praktikajuhendajate küsitluste
ja küsimustike kaudu lõppes
2019. aasta jaanuariks.
2. faasis koolitatud
praktikajuhendajatele saadeti
“kuus kuud hiljem”
küsimustikud, 2018. aasta
oktoobriks.
3. faasis koolitatud
praktikajuhendajatele saadeti
“kuus kuud hiljem”
küsimustikud, 2019. aasta
maiks.
Õpilaste küsitlused jätkusid ja
lõppesid 2019. aasta aprillis.

Faas 7: Lõplik hindamine ja
üldsusele avalikustamine
- Partnerite kohtumised:

Ettevõtte ja VET juhtide
küsitlused jätkusid ja lõppesid
2019. aasta mais.
Kõigi kogutud andmete lõplik
analüüs ja esitamine
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o poliitiliste soovituste osas
kokkuleppele jõudmine;
o mitmekordistamise ja
süvalaiendamise potentsiaali
hindamine.
jaanuar
2020

- Avalikustamise üritused, sh.
lõpuseminar
- Uurimistulemused ja poliitilised
soovitused on avaldatud.
- Tagasiside ET2020 töörühmale
VET osas.

Koostatud eksperimendi
aruanne

Uurimistöö partner oli eksperimentaalses protsessis uurimisprotsessi kavandamise,
koordineerimise ja juurutamise juhtimise eest vastutav ning lisaks vastutas ta
uurimisaruande koostamise eest, et kirjeldada uuringu tulemusi. See tähendas
aruandlust selle kohta, kas ühine WBL-i praktikajuhendaja koolituse lähenemisviis
avaldas mõju WBL-i juhendamise kompetentsidele, töökoha praktikajuhendajate ja
VET-i praktikajuhendajate pedagoogilistele oskustele õpilaste juhendamisel WBL-i
osas, VET-i ja ettevõtete vahelisele koostööle ja suhtlusele ning seega ka
õppepraktika kvaliteedile. Eksperimendis huvitasid projektipartnereid ka VET
õpetajate pedagoogilised oskused töökoha praktikajuhendajate juhendamisel, VKEde parem kaasamine, WBL õppekavade kvaliteeti ning lisaks selle koolitussüsteemi
integreerimise või sidumise potentsiaal piirkondliku ja riikliku WBL
juhtimisraamistikuga.
Kooskõlas metoodiliste valikute, uurimisplaani ja andmete kogumise üksikasjade
konsolideerimise ning tulemuste hindamise ja poliitiliste soovituste esitamise
protsessiga käsitleti kõiki neid elemente osaluspõhimõttel, et kaasata kõik partnerid asutused, koolitajad, haridusorganisatsioonid, teadlased ja tööelu esindajad.
Partnerite kohtumistel oli võtmeroll uurimistulemuste autentse ühise tõlgenduse ja
lõpuks Balti riikide poliitiliste soovituste kokkuleppe saavutamisel.
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3 DATA ANALYSIS
Tommi Veistämö & Leena Kaikkonen

3.1 Vastuste arv

Andmed koguti kuue erineva küsimustikuga, kasutades süsteemi Webropol 3.0.
Suurem osa küsimustikke levitati avatud Interneti-lingi kaudu, kuid teises ja
kolmandas faasis said WBL-i praktikajuhendajad lingi oma e-posti aadressile. See
muudatus tehti selleks, et koondada praktikajuhendajate alguse ja 6 kuud hilisemad
küsitlused. Pilootfaasis koguti esimeste küsimustikega andmeid ajavahemikus
oktoober 2017 kuni jaanuar 2018. Teise faasi esimesed praktikajuhendajate
küsimustikud saadeti 2018. aasta märtsis, viimased aga 2019. aasta jaanuari lõpus. 6
kuud hilisemad praktikajuhendaja küsimustikud saadeti pilootfaasis vastajatele 2018.
aasta mai keskel, esimesed teise faasi vastajatele aga 2018. aasta oktoobri lõpus.
Viimased küsimustikud kolmanda faasi vastajatele saadeti 2019. aasta mai keskel.
Kui pilootfaasis teistelt vastajatelt andmete kogumist alustati, tehti seda kõigepealt
küsimustiku ja protseduuride testimiseks. Sel põhjusel hoiti andmete kogumise arv
madalal tasemel (10 õpilast, 14 VET juhti, 11 ettevõtte juhti). Nende gruppide
peamine andmekogumine viidi läbi 2019. aasta kevadel ja see viidi lõpule 2019. aasta
mais.
Erinevatelt vastajatelt saadi kokku 1294 eraldi küsimustiku vastust. Küsimustikud ja
vastav arv vastuseid olid järgmised:
N
1. WBL-i praktikajuhendaja küsimustik WBL-i praktikajuhendaja koolituse alguses
a. esimeses väliuuringus, pilootfaas
169
b. teises väliuuringus
162
c. kolmandas väliuuringus
252
2. WBL-i praktikajuhendaja küsimustik WBL-i praktikajuhendaja koolituse lõpus
137
See tehti pilootfaasis ja oli, nagu märgitud, ebaoluline
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3.

4.
5.
6.

mitte korrata 2. ja 3. faasis
WBL-i praktikajuhendaja küsimustik 6 kuud pärast nende koolitust
a. esimeses väliuuringus, pilootfaas
b. teises ja kolmandas väliuuringus
VET õpilased
VET juhid
ettevõtte juhid

59
235
100
90
90

Lisaks koguti kvalitatiivseid andmeid juhuslikult valitud WBL-praktikajuhendajate
gruppidest. Neid saadi kokku 22 grupilt, mis hõlmasid 88 WBL-praktikajuhendajat Lätis
ja Leedus 2018. aasta kevadel ja sügisel. Lisaks küsitleti juhtivaid koolitajaid (N = 16)
kõigis Baltimaades kolm korda pärast seda, kui kõik kolm väliuuringu faasi olid läbi
viidud.
Kogutud andmed olid nii kvantitatiivsed (uuringud) kui ka kvalitatiivsed (küsimustike
avatud küsimused, intervjuud). Seetõttu analüüsiti andmeid nii kvantitatiivsete kui ka
kvalitatiivsete meetoditega.

3.2 Kvantitatiivne analüüs

Uurimistöös kasutati kvantitatiivseid meetodeid koos kõigi küsimustike abil kogutud
andmetega. Kõigi küsitletavate rühmade (WBL-praktikajuhendajad, õpilased, VET-i ja
ettevõtete juhid) andmete analüüs algas Webropoli süsteemist kogutud andmete
ülekandmisega SPSS-süsteemi täpsemate analüüside jaoks. Kirjeldav statistika ja
graafikud andsid vastajate kohta teavet. Andmete sagedustabelid kuvatakse
hilisemate peatükkide tekstides.

Andmete korrastamine analüüside jaoks
Andmete edasiseks töötlemiseks vastavalt uurimistöö eesmärkidele tehti
andmekogudega arvukalt muudatusi.
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Mõned muutujad (nt ametiala) kodeeriti statistilistele analüüsidele vastavaks. Kõigis
küsimustikes moodustati muutujate summad. Need koosnesid järgmistest
küsimustest:
Küsimustik
1. WBL-i praktikajuhendaja küsimustik alguses
2. praktikajuhendaja küsimustik 6 kuu pärast,
18

Küsimused
küsimused 11, 12, 13, 14
küsimused 11, 12, 13, 14, 17,
küsimus 17 ainult VET
praktikajuhendajale/
küsimus 18 ainult WP
praktikajuhendajale

3. WBL praktikajuhendaja kombineeritud
(algus ja 6 kuud pärast)

küsimused 11, 12, 13, 14, 17,

18
4. VET õpilaste küsimustik
15, 16, 17
5. VET koolijuhi küsimustik
6. Ettevõtte juhi küsimustik

küsimused 8, 9, 10, 11, 13, 14,
küsimused 9, 10, 13, 14, 17
küsimused 11, 12, 16, 18, 21

Muutujate summa tähendas mõlemal juhul ühte küsimust. Näiteks moodustati
esimese praktikajuhendaja küsimustiku andmetest neli muutujate summat:
„planeerimisoskus”, „juhendamisoskus”, „hindamisoskus” ja „arenemisoskus”. 6
kuud hilisemate praktikajuhendaja andmetes olid neli viiest muutujate summadest
ühesugused, viies oli „edendamine pärast koolitust”. Kui mitte arvestada viimast
muutujate summat, olid muutujate summad nii koolituseelsel kui ka 6 kuud hilisemal
koolitusel samad. Erandiks oli ka õpilaste küsimustiku kohta koostatud muutujate
summa, kus muutujate summa sisaldasid viit küsimust („enne WBL-i”) või 2 küsimust
(„WBL-i ajal“ ja „pärast WBL-i”).
Kõigi ülal loetletud küsimuste jaoks kodeeriti vastused järgmiselt: ma ei tea/ei tea
üldse = 0, rahuldavalt/vähe = 1, hästi/üsna palju = 2, suurepäraselt/palju = 3. Vastaja
tulemus muutuja summa kohta moodustati nende valikute punktide liitmisel (0-3),
mille vastaja oli valinud iga alamküsimuse korral. Näiteks esimeses WBL-i
praktikajuhendaja küsimustikus sisaldas 11. küsimus kaheksat alaküsimust, a-h. Kui
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vastaja oleks igas valinud valiku “hästi” (võrdne 2 punktiga), oleks selle muutuja
summa tulemus olnud 8 x 2 punkti = 16 punkti.
Lisaks olid juhtide küsimustikes küsimused, milles vastajad pidid vastuse valima
etteantud nimekirjast, nt. kolm valikut, mida nad pidasid kõige olulisemaks. Nendest
küsimustest järeldati olulisust, lähtudes vastuste sagedusest iga valiku kohta.
Lisaks tehti muudatusi juhtudel, kui vastaja oli vastanud küsimusele sellisel viisil,
mida neilt ei oodatud (nt VET-i praktikajuhendaja vastas töökoha
praktikajuhendajatele suunatud küsimusele). Need vastused kustutati.

Vastamismäärad
Selle uurimistöö pilootfaasis oli põhiteemaks andmete kogumine WBL-i
praktikajuhendajatelt. WBL-praktikajuhendajate alguse küsimustiku vastamismäär
jõudis koguni 89%-ni, kuid teise, 6 kuud hilisema küsimustiku vastamismäär ei
ületanud rohkem kui 35%. Uurimisgrupp reageeris sellele kahel viisil, esiteks seoses
andmete kogumisega ja teiseks seoses andmete analüüsiga. Andmete kogumisel
muudeti seda pärast pilootfaasi, et see põhineks individuaalsel seotusel
praktikajuhendaja küsimustikuga, mitte kõigi ühisel seotusel. Lisaks pöörasid
koolitajad suuremat tähelepanu praktikantidele teadustööst teavitamise protsessile.
Uurijad toetasid seda, pakkudes videomaterjale koolitajate kasutamisest koolitustel
ja külastasid teadlikkuse tõstmiseks mõnda koolitust ka ise. Teiseks kasutati andmete
analüüsimisel madala vastamismäära rõhutamiseks mõnda põhilist
imputeerimismeetodit (vt peatükk 4.2.3).
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Joonis 6. Küsimustike vastuste arv erinevate küsitletavate gruppide poolt ja WBLpraktikajuhendajate vastamismäär

Vastamata jätmine tulenes tavaliselt tehnilistest raskustest või inimene lihtsalt ei
soovinud uuringus osaleda. 2019. aasta juunis viis Leedu projektipartner läbi
telefoniintervjuu praktikajuhendajatele, kes olid osalenud nende korraldatud WBLpraktikajuhendajate koolitusel. Nad otsisid üles osalejaid, kes ei olnud vastanud kuus
kuud hilisemale küsimustikule, lootes teada saada, miks nad seda ei teinud. 20
küsitletud vastajat tõid peamiste põhjustena välja järgmised vastused:
1. Küsimustik ise. Leiti, et see on liiga pikk või segane. Esmamulje oli, et struktuur

oli korrektseks täitmiseks liiga keeruline ja aeganõudev, kuna sellel oli liiga
palju võimalusi. Samuti leiti, et kõik vastused oleksid ebausaldusväärsed ja
ebaolulised, arvestades, et koolitusest oli möödunud pool aastat.
2. Vastaja lükkas küsimustikule vastamise edasi ja unustas seda hiljem teha.
3. Küsimustiku mitte saamine. Koolitatud osaleja ei töötanud ja küsimustik ei
jõudnud selle inimeseni. Küsimustik läks selle asemel rämpsposti kausta.

Näib, nagu vastamismäär oli pilootfaasis kõrgem, kuid see on eksitav. Vastuste
täpsemal kontrollimiseks selgus, et vaatamata pilootfaasi pealtnäha kõrgele
vastamismäärale (89%) vastas ainult umbes 58% pilootfaasi praktikajuhendajatest nii
põhjalikult, et nende vastuseid oli võimalik kasutada kõigis tehtud analüüsides. Teises
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ja kolmandas faasis oli vastav protsent 62%. Seetõttu näib, et küsimustike
edastamisel tehtud parandus töötas. Ehkki kardeti esiti, et andmete kogumiseks
isiklike e-posti aadresside kasutamine WBL-praktikajuhendajate lingi saatmiseks,
selle asemel, et pakkuda kõigile üldist avatud linki, nõrgendab vastamismäära, siis
tulemuste osas see mõju ei avaldanud. Siiski, kõigist teisele küsimustikule 294
vastusest olid 258 (88%) piisavalt täielikud, et neid saaks kasutada täielikus
statistilises analüüsis. Pooled mittetäielikest vastustest sisaldasid ainult inimese riiki
või sugu, samas kui tegelikud sisupõhised küsimused olid jäänud vastuseta.
Oluline oli hinnata, millised põhjused mõjutasid vastamata jätmist. Madalaim
vastamismäär oli noorimas ja vanimas vanuserühmas. Rakendatud Kruskal-Wallise
testi kohaselt ei mõjutanud vanusegrupp tulemusi, kuid noorim vanuserühm
saavutas süsteemselt madalaima punkti igas muutuja summas. Ükski teine
taustmuutuja vastamismäära ei mõjutanud.
Sellegipoolest oli võimalik, et praktikajuhendajate pädevus mõjutas vastamismäära.
Mediaanväärtused olid enamasti samad nii teisele küsimustikule vastanute ja ka
mitte vastanute vahel. Keskmistel väärtustel esinesid erinevused: tavaliselt oli
keskmine väärtus 16 vastajate puhul ja 15 nende puhul, kes ei vastanud. Neid
tulemusi seletatakse asjaoluga, et need, kes said peaaegu maksimumpunktid,
vastasid tõenäolisemalt teisele küsimustikule kui need, kes said minimaalsed punkti
või olid sellele väga lähedal. See muudab pädevuse teises küsimustikus pisut liiga
positiivseks. Siiski, see ei tekitanud koolituse mõju analüüsimisel pädevuse suhtes
suuri probleeme, kuna testimisel võeti arvesse ainult vastaja pädevuse muutusi.

Imputatsioonid
Mitme allika metaanalüüsi kohaselt jääb küsitlusele vastamise määr tavaliselt alla
40%. Cook jt. (2000) märkas, et ainult umbes neljandik kõigist uuringutest saavutas
parema vastamismäära kui 50%. See on viimastel aastatel isegi halvenenud ja
tundub, et vaatamata selle tõstmiseks tehtud jõupingutustele väheneb üldine
vastamismäär jätkuvalt. Seetõttu on madala vastamismäära rõhutamiseks välja
töötatud sellised meetodid nagu imputeerimismeetodid.
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Rubini (1976; 2004) kohaselt tähendab imputeerimine tõenäoliseima väärtuse
hindamist küsimusele, millele inimene pole vastust andnud. Imputatsioone kasutati
ainult küsimustes, mida kasutati muutujate summades, ja ainult siis, kui vastamata
küsimuste arv oli konkreetse isiku ja konkreetse muutuja summa korral alla 25%.
Imputeerimine tehti regressioonimputeerimise abil. See tähendab, et uurijad
annavad hinnangu, mida inimene oleks vastanud, kui nad oleksid seda teinud. Selle
meetodi puhul hindab uurija vastuseta küsimusele kõige tõenäolisemat vastust,
lähtudes inimese vastustest teistele küsimustele. Hindamine põhineb inimese
taustal, tema teistel vastustel ja kõigi teiste vastajate vastustel. (Rubin 1976; Rubin
2004.)
Kui ühe summa muutuja piires ei olnud vastaja kõigile küsimustele vastanud, kuid
vastanud sellele vaatamata vähemalt 75%-le küsimustele, arvati vastused ka nendele
küsimustele, millele nad polnud vastanud. Kujutame ette, et summa muutuja all on
inimene vastanud küsimustele a, b ja c, kuid mitte d. Sel juhul uuritakse kõigepealt,
kuidas isik oli vastanud küsimustele a-c. Teiseks uuritakse, kuidas kõik vastajad olid
vastanud mitte ainult küsimustele a-c, vaid ka d, et saada teada nn tavaline vastus
küsimusele d. Kui inimene oleks olnud kõigi teiste vastajate vastustega võrreldes
kõrgemal tasemel, oleks ta saanud ka punkti d jaoks suurema väärtuse, milleks on
keskmine vastus. Vastupidiselt, kui nende vastused oleksid olnud üldiselt
madalamad, oleks neile punktis d antud madalam väärtus.
Kuigi väärtuste lisamine inimesele, kes pole teatud küsimustele vastanud, võib
tunduda arvamistena, on imputeerimismeetoditel kindel teaduslik struktuur. Teatud
viisil on imputeerimine nagu ilmateade: hindame mitut stsenaariumi ja koondame
kõige tõenäolisemalt toimuvad, et saada parimad tulemused. Mudeli
regressioonikoefitsiendid on hinnatud nende inimeste vastuste põhjal, kes on
vastanud igale küsimusele. Muidugi saab tulemusi analüüsida ka ilma
imputatsioonideta, vaatamata halvale vastamismäärale. Näiteks testisid Guo & Yuan
(2015) mitmeid meetodeid enne ja pärast uuringuid ning märkasid, et optimaalne
koondatud t-test on täpne ka siis, kui andmeid pole. Imputeerimise kombineerimine
võimsate meetoditega võimaldab saada usaldusväärse statistilise tulemuse ka
probleemsete andmete korral.
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Selle uurimistöö osas paranes vastamismäär uuringute hilisemates osades. Esimese
küsimustiku vastamismäära kõrge protsent (89%) pilootfaasis langes teises ja
kolmandas faasis 66%-ni. Vastupidiselt 6 kuud hilisemale küsimustikule tõusis
vastamismäär aga samal ajal pilootfaasi 35%-lt 57%-ni teises ja kolmandas faasis.
Lisaks, vaatamata pilootfaasi esimese küsimustiku vastamismäära kõrgele 89%-le,
osutas vastuste põhjalikum uurimine sellele, et ainult umbes 58% pilootfaasi
praktikajuhendajatest vastas nii põhjalikult, et vastuseid oli võimalik kasutada kõigis
analüüsides. Teises ja kolmandas faasis oli vastav protsent 62. Seetõttu näib, et lisaks
koolitajate pingutustele motiveerida praktikante vastama, suurendas e-kirjade
kasutamine vastuste kogunemiseks suurendas nende üldist arvu ja ka neid, millele
vastati piisavalt hästi. Kokkuvõttes, mis puudutab WBL-i praktikajuhendajatelt
kogutud andmete hulka kõigis kolmes faasis, siis esimesele praktikajuhendaja
küsimustikule vastanute hulgast vastas umbes 50,4% ka 6 kuud hilisemale
küsimustikule. Seetõttu, viidates Cook jt. (2000) ideele, tuginedes nende
metaanalüüsile, mille kohaselt ainult umbes neljandik kõigist küsitlustest saavutas
parema vastamismäära kui 50%, võib siin uurimistöös kirjeldatud vastamismäära
pidada korralikuks tasemeks.

Statistilised analüüsid
SPSS-is kasutati andmete analüüsimiseks laialdaselt statistilisi meetodeid.
Uurimistöö üks peamisi eesmärke oli leida, kas leidub erinevusi „enne” ja „pärast”
vahel, ehk, kas WBL-i praktikajuhendajate koolitusel oli mingit mõju WBL-i
praktikajuhendajate oskustele. Sel eesmärgil peeti parimaks meetodiks paarisproovi
t-testi. Selles võrreldakse vastanute vastuseid „enne” ja „pärast” ning arvutatakse,
kas erinevus on statistiliselt oluline. Selle testi läbiviimiseks tuli „enne” ja „pärast”
vastused siduda.
See on vajalik selleks, et oleks võimalik tuvastada, mida inimene on vastanud „enne”
ja „pärast” küsimustikes. Seetõttu tuli vastuste sidumiseks saata küsimustikud isikliku
e-posti teel. Selleks moodustati eraldi fail, koondades väliuuringute nii teises kui ka
kolmandas faasis läbiviidud WBL-praktikajuhendaja küsimustikud, mida kasutati
alguses ja 6 kuud hiljem. Kuna küsimustikud saadeti koolitatavatele isiklike e-postide
kaudu, oli vastuste sidumiseks võimalik kasutada e-posti aadressi kui identifikaatorit.

54
Siiski tuleb mainida, et kohe, kui sidumine oli tehtud, olid andmed anonüümsed.
Kuna pilootfaasi küsimustike edastamine oli erinev, ei sisaldanud see fail sealt saadud
vastuseid.
Lisaks WBL-praktikajuhendaja koolituse mõju uurimisele, s.t. erinevustele üksikute
vastajate vahel (enne ja pärast), uuriti ka erinevusi vastajate gruppide vahel.
Gruppidevaheliste erinevuste leidmiseks kasutati dispersioonanalüüsi (ANOVA), nt.
erinevused eri vanusegruppide ja soogruppide vahel või mitmekesise töökogemuse
põhjal. Mõningaid rühmitusi kasutati ka vastajate seas teatud varjatud gruppide
kindlaksmääramiseks. Muude tulemuste toetamiseks kasutati väiksemas ulatuses
mõnda muud analüüsimeetodit.
Kuigi kasutati dispersioonanalüüsi (ANOVA ja 2-ANOVA), tehti eelduste osas teatud
punktides erandeid. Seetõttu kasutati ka Mann-Whitney ja Kruskal-Wallis teste. Ehkki
katsetati lihtsaid lineaarse regressiooni mudeleid, ei olnud saadud teave enamasti
otsustamiseks piisav. Kuna eksperimendi eesmärk oli parandada WBL-i
praktikajuhendajate koolitusi, olid regressioonimudeliga tehtud ennustused enamasti
ebaolulised. Muutujate summade ja taustmuutujate vaheliste seoste uurimiseks
kasutati kanoonilisi diskrimineerivaid analüüse, kuid olulist diskrimineerivat muutujat
ei leitud. Muid seoseid ja sõltuvusi uuriti korrelatsioonide ja hii-ruut testide abil.
(Moore, McCabe & Craig 2012)
Vähesel määral kasutati ka kvantitatiivseid meetodeid koos teistelt küsitletavatelt
(õpilastelt, VET-i juhtidelt, ettevõtete juhtidelt) kogutud andmeanalüüsiga. Kirjeldav
statistika ja graafikud andsid teavet vastanutest. Nende gruppide andmete
sagedustabelid on toodud vastavates tulemuste kirjeldustes. Muud saadud andmed
koguti sarnaste analüüsimeetodite abil nagu WBL-i praktikajuhendajate vastuste
puhul. Analüüsimeetodeid kirjeldatakse käesolevas aruandes hiljem koos iga
küsitletavate grupi tulemuste tutvustamisega.
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Lisaks kasutatakse mõnda karpdiagrammi, et visualiseerida mainitud gruppide
vastuseid. Karpdiagramm on viis andmekogumi ulatuse ja keskpunktide kuvamiseks.
Ulatusmõõtmed hõlmavad kvartiilivahelist vahemikku ja andmekogumi keskmist.
Keskme mõõtmed hõlmavad keskväärtust või aritmeetilist keskmist ja mediaani
(andmekogumi keskosa). Karbi ja vurrude diagramm näitab, milline on andmete
ulatus.

Joonis 7. Karpdiagramm

Miinimum (andmekogu väikseim arv) on toodud diagrammi kõige vasakumas otsas,
vasaku vurru lõpus. Maksimaalne (suurim arv andmekogumis) on näidatud kasti
kõige parempoolsemas otsas. Kvartiilivaheline vahemik on keskmine „karp”, mis
tähistab grupi tulemuste keskmist 50%. Mediaan tähistab andmete keskpunkti ja
seda näitab joon, mis jagab karbi kaheks osaks. Pooled tulemused on sellest
väärtusest suuremad või sellega võrdsed ja pooled väiksemad.
Ülemine ja alumine vurr kujutavad tulemusi, mis jäävad keskmisest 50% väljapoole.
Madalam kvartiil näitab 25 protsenti tulemustest, mis jäävad madalamast kvartiilist
allapoole, ja teises otsas näitab ülemine kvartiil 75 protsenti tulemustest, mis jäävad
ülemisest kvartiilist allapoole.

3.3 Kvalitatiivne analüüs

Lisaks küsimustike valikvastustega küsimuste kaudu kogutud kvantitatiivsetele
andmetele sisaldasid kõik kasutatud küsimustikud ka avatud küsimusi, mille eesmärk
oli saada osalejatelt laiem ülevaade. Lisaks tehti intervjuusid juhtivate koolitajatega
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ning mõne juhuslikult valitud WBL-praktikajuhendajate grupiga Lätis ja Leedus. Kõiki
küsimustike ja intervjuumaterjalide avatud vastuseid analüüsiti kvalitatiivsete
analüüsimeetoditega.
Suur osa kvalitatiivsetest uuringutest pärineb tänapäeval Merriami (2015) sõnul
Glaseri ja Straussi 1960. aastate tööst, mis käsitles teooria induktiivset ülesehitamist
sotsiaalsete nähtuste vaatlemisel, inimeste küsitlemisel ja kirjalike dokumentide
uurimisel ja seda nimetatakse põhjendatud teooriaks. Sellest ajast alates on
toimunud kvalitatiivsete uuringute ja meetodite väljatöötamise ulatuslik kasv ja isegi
põhikäsitlust, põhjendatud teooriat, tõlgendavad tänapäeval isegi selle algsed
arendajad mõnevõrra erineval viisil (vt nt Engward 2013). Sellest hoolimata
kirjeldatakse põhjendatud teooriat üsna sageli uurimismeetodina või andmeanalüüsi
meetodina, mida kasutatakse peamiselt kvalitatiivsetes uuringutes. Viimases
tähenduses võrdub põhjendatud teooria peaaegu kvalitatiivsete andmete analüüsiga
üldiselt. Charmazi (2003, 2008) sõnul viitab põhjendatud teooria nii
uurimismeetodile kui ka uurimise tulemusele. Seetõttu on sellel kaks tähendust:
ühelt poolt mitmest metoodilisest strateegiast koosnevad meetodid ja teiselt poolt
seda tüüpi uuringute saadused. Siiski kasutavad teadlased seda terminit andmete
kogumise ja analüüsimise uurimismeetodite jaoks, pöörates erilist tähelepanu
viimasele määratlusele (Charmaz 2003; 2008).
Põhjendatud teooria meetodi puhul eeldatakse sageli, et analüüsi hakatakse
materjalist pärinevate esialgsete tähelepanekute põhjal edasi menetlema
kontseptuaalsete konstruktsioonidena. Näiteks Bernard (2000) väidab, et
põhjendatud teooria protsessi saab määratleda järgmiste sammudega:
1. koostatakse intervjuude ümberkirjutused ja loetakse läbi vaadeldavad
tekstide;
2. tuvastatakse võimalikud analüütilised kategooriad (s.t. potentsiaalsed
ühisjooned);
3. kategooriate tekkimisel koondatakse kõik nende kategooriate andmed ja
võrreldakse neid;
4. vaadeldakse, kuidas kategooriad on omavahel seotud;
5. kasutatakse kategooriatevahelisi seoseid teoreetiliste mudelite loomiseks,
kontrollides pidevalt mudeleid andmete, eriti negatiivsete juhtumite osas;
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6. tutvustatakse analüüsi tulemusi, kasutades tsitaate intervjuudest, mis
illustreerivad teooriat (näited). (Bernard 2000, 443-444)

Charmaz (2008) väidab aga, et põhjendatud teooria meetodite lähenemisviisid on
rikastunud ja enam pole nii täpseid reegleid, mida järgida. Järgides konstruktivistlikku
seisukohta põhjendatud teooria kohta, nendib ta, et teadlased on osa
uurimisolukorrast ning nende seisukohad, privileegid, perspektiivid ja interaktsioonid
mõjutavad seda. Reaalsus on sotsiaalselt konstrueeritud ja vastavalt sellele on
osalejate vaated ja arvamused, nagu ka teadlaste arvamused, analüüsi lahutamatu
osa. Teatud kvalitatiivse uurimistöö retsepti järgimise asemel tähendavad
põhjendatud teooria strateegiad vastamist tekkivatele küsimustele, uutele
arusaamadele ning lisateabele ja võimetele samaaegselt konstrueerida nii
analüüsimeetodit kui ka analüüsi ennast. Selleks ei saa teadlased protsessist
väljaspool olla, vaid on selle osa ja suudavad loovalt muuta oma meetodeid ja
analüütilisi strateegiaid. Lisaks väidab Charmaz (2008), et selleks, et mõista, kuidas
teadustöös osalejad konstrueerivad oma maailma, peavad uurijad mõistma seda
maailma oma osalejate seisukohast (Charmaz 2003; 2008).
Selles uurimistöös järgisid uurijad põhijoontena protsessi, mida kirjeldas eespool
Bernard, tuginedes Charmazi mõtetele.
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II OSA WBL-PRAKTIKAJUHENDATE TULEMUSED
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4. PÕIMITUD UURIMISTÖÖ JA EKSPERIMENTEERIMINE
Leena Kaikkonen

Baltimaades korraldatud eksperiment katsetas VET koolide ja töökohtade
praktikajuhendajatele ühiskoolitusena korraldatud WBL-praktikajuhendajate
koolituse asjakohasust. Eksperiment põhines hüpoteesil, et VET ning töökoha
praktikajuhendajate ühiskoolitus on kasulik ja võimaldab
1. tagada töökoha praktikajuhendajate ja VET praktikajuhendajate
pedagoogilised oskused VET õpilaste või praktikantide juhendamiseks - selle
jaoks leitud tõendeid käsitletakse 5. peatükis
2. parandada VET-i ning ettevõtete vahelist koostööd ja suhtlust ning toetada
VKE-de kaasamist - selle jaoks leitud tõendeid käsitletakse 5. ja 6. peatükis
3. parandada WBL-i praktikajuhendajate pädevust seoses töökohapõhise õppe
juhendamisega - selle jaoks leitud tõendeid käsitletakse 6. peatükis
4. tagada VET õpetajate pedagoogilised oskused töökoha praktikajuhendajate
juhendamisel - seda küsimust käsitletakse 11. peatükis
ja kõigi nende tagajärjel
5. parandada WBL-i praktikajuhendajate tandemkoolituse kvaliteeti - selle jaoks
leitud tõendeid käsitletakse 12. peatükis.
Selles peatükis on esitatud teave andmekogumise tulemuste kohta kõigi teiste
eespool nimetatud peatükkide alusel. Lisaks kirjeldatakse lühidalt, kuidas
projektipartnerid tegid muudatusi eksperimentide protsessis selle kolmes etapis.

4.1. Eksperimendis osalevate WBL-i praktikajuhendajate arv

Kokku osales eksperimendis 820 WBL-i praktikajuhendajat. Osalevad WBL-i
praktikajuhendajad koolitati kolmes etapis ja jaotati 49 rühma. Eksperimendi
esimene faas, mida nimetatakse pilootfaasiks, hõlmas 11 rühma, teine faas 14 rühma
ja kolmas faas 24 rühma. Rühmade suurus varieerus 9 ja 32 inimese vahel. Eesti
praktikajuhendajaid koolitati tavaliselt pisut väiksemates 9-15 osalejaga rühmades,
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välja arvatud 30 inimesest koosnev rühm, Leedu kasutas aga veidi suuremaid
rühmasid, milles kaasati 16-32 osalejat, välja arvatud üks rühm, milles kaasati 14
osalejat. Lätis oli rühmade suurus 11–25 osalejat. Nagu algselt plaanitud, oli
koolitatud Eesti WBL-i praktikajuhendajate arv pisut väiksem (208) kui lätlaste (300)
ja leedukate (312).
Esialgne plaan oli koolitada võrdses koguses VET ja töökohtade praktikajuhendajaid.
Lõpptulemus osutus siiski töökoha praktikajuhendajate kasuks, kuna neid oli 466
(57%), samas kui VET praktikajuhendajate osakaal oli 354 (43%). VET ja töökoha
praktikajuhendajate tasakaal varieerus kolme riigi piires veelgi. Lätis olid rühmad
esindatud kõige ühtlasemalt (44% VET / 56% töökoha praktikajuhendajaid). Leedu
kaldus pisut VET praktikajuhendajate suunas (60% VET, 40% töökoha
praktikajuhendajaid), samas kui Eestis jäi VET praktikajuhendajate osakaal palju
väiksemaks (17%) võrreldes koolitatud töökoha praktikajuhendajatega (83%). Kõigis
riikides koolitatud VET ja töökoha praktikajuhendajate arvud on esitatud tabelis 4.
Tabel 4. Eksperimendi jooksul koolituse läbinud VET ja töökoha praktikajuhendajate
arv Balti riikides

riik
Leedu
Eesti
Läti
kokku

koolitatud
koolitatud VET
töökoha
Koolitatud WBL
%
%
praktikajuhenda
praktikajuhenda
praktikajuhendaj
jad
jad
ate koguarv
60
40
312
187
%
125
%
17
83
208
36
%
172
%
44
56
300
131
%
169
%
43
57
354
%
466
%
820

%

38%
25%
37%
100
%
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4.2 WBL-praktikajuhendajatest vastajate arv väliuuringute kolmes faasis

Pilootfaas
Eksperimendi raames tehtud uurimistöö algas koos esimeste väliuuringutega, mida
loeti eksperimendi pilootfaasiks 2018. aasta sügisel. Pilootfaasi ajal koolitati kokku
191 WBL-i praktikajuhendajat: neli rühma 67 juhendajaga Eestis, neli rühma 70
juhendajaga Lätis ja kolm rühma 54 juhendajaga Leedus.
Toimingud ja edusammud eksperimenteerimise protsessis pärast esimesi
väliuuringuid, pilootfaasi
Projektipartnerid kogunesid partnerite kohtumisel 2018. aasta veebruaris, et
arutada oma kogemusi seoses pilootfaasiga ja teadlaste tehtud analüüsiga.
Teadlased tõid esile peamise asjaolu, et TTT4WBL projekt pole mitte ainult
koolitusprojekt, vaid ka poliitika väljatöötamise projekt ning eksperimendi
läbiviimisel oleks oluline meeles pidada seda tüüpi projekti jaoks seatud
eesmärkide järgimist. Lisaks sellele kesksele küsimusele tõstatasid teadlased
seoses partnerite nägemustega tandemkoolituse arendamise ja koolituste
rakendamise osas ka teisi küsimusi, näiteks osalejate värbamine, koolituse sisu ja
meetodid ning Balti mudeli kaalutlused.
Teadlased kasutasid pilootfaasi andmete analüüsi, et kontrollida uurimisvahendite
kasutatavust ning katsetada lähenemisviisi ja protseduuride asjakohasust. Lisaks, ja
vastavalt katsetamiskavale, analüüsiti kogutud andmeid kasutajakogemuste
saamiseks, et anda projekti koolituspartneritele soovitusi tandemõppe meetodite
ja sisu arendamiseks. Uurimistulemusi kajastati koolituspartneritega ja need olid
aluseks hilisemale analüüsile, kui saadi eksperimendi ja uurimistöö teise
väliuuringu tulemused. See võimaldas uurimisrühmal jälgida ja analüüsida
kaasatud sidusgruppide seisukohtade dünaamikat kindla aja jooksul - nagu pakkus
välja 3. peatükis kirjeldatud uurimistöö paneelmudel.
Pilootfaasi kogemuste põhjal tehti teises väliuuringus kaks muudatust. Esiteks
otsustati, et koolituse alguses kogutakse andmeid WBL-i praktikajuhendajatelt
ainult ühe küsimustikuga. Partnerid pidasid lühikese koolituse ajal kahe
küsimustiku kasutamist liiga keeruliseks ning teadlased tõid samuti välja, et kahe
küsimustikuga kogutud andmete lisaväärtus polnud nii oluline. Lisaks otsustati, et
selle küsimustikuga nüüd välja jäetud andmeid ei kasutata andmete analüüsimisel.
Teine muudatus puudutas küsimustiku veebilingi levitamist. Alates sellest hetkest
otsustati see edastada WBL-i praktikajuhendajatele isikliku e-posti teel, selle
asemel et anda see koolituse jooksul koolitaja poolt praktikantidele avatud lingina,
selleks, et vastaja vastused ühilduks esialgsete ja 6 kuud hilisemate vastustega,
võimaldades lisaks veebisüsteemil saata meeldetuletusi neile, kes ei vastanud.
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Teine väliuuring
Pärast pilootfaasi peeti teist ja kolmandat väliuuringut üheks tervikuks. Nende
elluviimise keskel tehti siiski kontrollpunkt, nii et selles mõttes on võimalik rääkida
väliuuringute teisest ja kolmandast faasist. Enamik andmeanalüüse, eriti aga
statistilist analüüsi, teostati siiski ühe tervikuna.
Väliuuringute teine voor viidi läbi koos andmekogumistega märtsist juunini 2018 seega lükati ajavahemik esialgsest projekti kavast natuke edasi. Küsimustiku lingiga
tehtud muudatus tekitas üsna palju väljakutseid, kuna Balti osalejatel polnud ilmselt
oma e-posti aadresse või vähemalt nad ei kasutanud neid. See väljakutse on selgelt
näha saadud vastuste arvu osas: teise faasi jooksul koolitatud 232
praktikajuhendajast vastas koolituse alguses küsimustikule 162, see teeb 70% ja
väiksema osa kui pilootfaasis, kus vastas 89%.
Uurimisrühm jälgis väliuuringute teise faasi edenemist andmete kogumisega
veebipõhise rakenduse kaudu, mida tuntakse kui veebiküsitluse tööriist Webropol.
Andmeid analüüsiti SPSS kvantitatiivsete statistiliste meetoditega, nagu pilootfaasis.

Toimingud ja edusammud eksperimenteerimise protsessis pärast teist
väliuuringut

Pärast väliuuringute rakendamise ja andmeanalüüsi teist faasi 2018. aasta kevadel
kogunesid projektipartnerid uuesti 2018. aasta juunis veebikoosolekul, et arutada
uurimistulemusi ja partnerite koolituskogemusi.
Nende arutelude käigus selgus see, et juhtivad koolitajad ja projektipartnerid olid
samuti kogemusi kajastanud ning neil oli ideid, kuidas tegelikke WBL-i
praktikajuhendaja koolitusi sisu ja metodoloogilise poole pealt arendada, mis tõi
järelemõtlemiseks viljaka olukorra. WBL-i praktikajuhendajate koolituse sisu ja
meetodeid muudeti veidi.
Teadlased tõstatasid oma peamise murena kaks peamist küsimust. Esiteks, kuidas
leida ja värvata WBL-i praktikajuhendaja koolitusele koolitatavaid nii, et valik
täidaks projekti jaoks ette nähtud tandem-lähenemise ideed? Ja teiseks,
uurimistöö edukuse kohalt üks olulisemaid küsimusi, kuidas saavad
projektipartnerid ja juhtivad koolitajad julgustada koolitatud WBL-i
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praktikajuhendajaid vastama teisele küsimustikule kuus kuud pärast koolitust?
Ilma koolitatud WBL-i praktikajuhendajatelt nende teiste vastuste saamist poleks
tandemkoolituse eeldatavaid mõjusid võimalik kinnitada.
Lisaks nendele kahele punktile arutati pilootfaasile sarnaseid küsimusi.
Projektipartnerid arutasid uuesti poliitika eksperimenteerimise projekti olemust, et
veenduda, kas projekt vastab kavandatule ja lubadustele. Lisaks arutati ajakavade,
sisu ja meetoditega seotud küsimusi. Veel arutati, et kolme Balti riigi olukord on
erinev, nagu ka mõistete (nt õppepraktika ja töökohapõhine õpe) kasutamine,
kuidas tuleks neid arvestada WBL-koolituse üldise ja eriti WBL-i koolituse Balti
mudeli arendamisel. Projektil oli seatud eesmärk arendada välja Balti mudel, kuid
mida sellega tegelikult igas kolmes riigis silmas peeti, ja selle kohaselt, kuidas
tuleks seda projekti käigus arendada.

Kolmas väliuuring
Väliuuringute kolmas voor algas 2018. aasta oktoobris ja viidi läbi kuni jaanuarini
2019. Ka kolmandas faasis koguti koolitatud WBL-i praktikajuhendajatelt andmeid
veebipõhiste küsimustikega, mis sisaldasid mõningaid avatud küsimusi ja millele
järgnesid teise faasi jaoks määratletud protsessid.
Teises ja kolmandas faasi läbisid praktikajuhendajate koolituse kokku 629
praktikajuhendajat, seega koolitati eeldatavad 820 praktikajuhendajat.

Kuus kuud hiljem
Koolitatud WBL-i praktikajuhendajatele saadeti teine küsimustik umbes kuus kuud
pärast koolitusel osalemist. Seega algas nende andmete kogumine 2018. aasta
kevadel ja kestis 2019. aasta suveni.
Kõigist 583 WBL-i praktikajuhendajast, kes vastasid esimesele küsimustikule, 294 ehk
50,4% vastas ka 6 kuud hilisemale küsimustikule. Pilootfaasis koolitatavate ning
teises ja kolmandas faasis osalenute vastamismäärades esines mõningaid erinevusi.
Pilootfaasis vastas 6 kuud hilisemale küsimustikule vaid 34,9%, samas kui teises ja
kolmandas faasis vastas 56,8% esimesele küsimustikule vastanutest ka teisele
küsimustikule. Erinevust võib ilmselt seletada asjaoluga, et need, kes andsid
pilootfaasi ajal mittetäieliku vastuse, ei vastanud 6 kuud hilisemale küsimustikule.
Kõigi saadud praktikajuhendajate vastuste kokkuvõte on esitatud tabelis 5.
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Tabel 5. Eksperimendis saadud WBL-praktikajuhendajate vastuste kokkuvõte

Kõigi koolitatud
praktikajuhendajate
arv

Esimesele
küsimustikule
vastanud
praktikajuhendajate
arv

6 kuud hilisemale
küsimustikule vastanud
praktikajuhendajate arv

Protsent kõigist koolitatud
praktikajuhendajatest, kes
vastasid esimesele ja 6
kuud hilisemale
küsimustikule

Riik

Eesti

208

151

71%

80

53%

38%

Läti

300

253

84%

132

52%

44%

Leedu

312

179

57%

82

46%

26%

Kokku

820

583

71.1%

294

50.4%

36%

Praktikajuhendate rühma intervjuud
Kvalitatiivsed ja kvalitatiivsed andmed, mis olid kogutud koolitatud WBL-i
praktikajuhendajatelt kahe küsimustikuga, keskendusid peamiselt nende pädevuse ja
WBL-iga seotud oskuste hindamisele. Lisaks nendele kahele küsimustikule hõlmas
uurimistöö WBL-i praktikajuhendajate rühmaintervjuusid koolituste lõpus. Need tehti
selleks, et saada teavet, mis on loodud VET kooli ja ettevõtete esindajate vahelise
dialoogi käigus. Kasutades ära mitmekesiste vastajate rühmadünaamikat, olid
praktikajuhendajate rühmaintervjuude eesmärk saada uusi ja täiendavaid andmeid
praktikajuhendajate kogemuste kohta WBL-i praktikajuhendajate tandemkoolituses.
Praktikajuhendajate rühmaintervjuud viidi Lätis ja Leedus läbi 2018. aasta kevadel ja
sügisel. Konkreetsete riikide juhtivad koolitajad valisid juhuslikult eelnevalt ette,
millised rühmad kaasatakse, tagades, et need oleksid valitud riikide erinevatest
osadest, et saada võimalikult mitmekesised praktikajuhendajate seisukohad.
Intervjuud viidi läbi tandemkoolituse lõpus. Intervjuudeks jagasid koolitajad
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intervjueeritavad väikestesse rühmadesse, kus oleks võrdne arv töökohtade ja VET
praktikajuhendajaid.
Rühmadele jagati mõned avatud intervjuu küsimused, mida nad pidid kõigepealt
arutama, millele järgnes nendele küsimustele kirjalike vastuste ja arvamuste
esitamine üheskoos. Praktikajuhendajatele esitatud neli küsimust olid: i) mis oli
tandemkoolitusel hea, ii) mis oli tandemkoolitusel ebavajalik, iii) milline oli
tandemkoolitusest saadud kasu ja iv) mis osas vajaksid praktikajuhendajad rohkem
koolitust.
Kokku küsitleti 22 praktikajuhendajate rühma, neist 19 Leedus ja kolm Lätis.
Mõlemas rühmas osales kaks töökoha juhendajat ja kaks VET juhendajat, seega
hõlmas rühm kokku 86 WBL-i praktikajuhendajat. Kuid analüüsis käsitletakse neid
pigem rühmade kui üksikute vastajatena. Kõik 22 rühma vastasid kõigile küsimustele.
Nelja küsimuse kvalitatiivseid andmeid analüüsiti ja liigitati nagu järgnevalt
kirjeldatud.
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5. WBL-i PRAKTIKAJUHENDAJATE OOTUSED JA KOGETUD
KASU PRAKTIKAJUHENDA KOOLITUSEST
Arja Pakkala

Lisaks kvantitatiivsele analüüsile ja tulemustele sisaldasid praktikajuhendajate
küsimustikud avatud küsimusi, et saada üksikasjalikumat teavet nende arvamuste
kohta väliuuringute erinevatel etappidel.
Koolituse alguses küsiti osalejatelt avatud küsimusi ootuste kohta, mis neil koolituse
ja arengu kohta esinesid. Samuti küsiti, kas neil on veel midagi, mida nad tahaksid
mainida. Kuus kuud pärast koolitust küsiti osalejatelt tandemkoolituse eeliseid.
Samuti paluti neil esitada arendusettepanekud ühise WBL-i praktikajuhendaja
koolituse sisu ja meetodite kohta või koolituse korraldamiseks.
Praktikajuhendajate avatud vastuseid analüüsiti põhjendatud teooria meetodil
(Strauss ja Corbin, 1990; Glaser ja Strauss, 1967), milles analüüs lähtub materjali
vaatlusest kuni kontseptuaalsete konstruktsioonideni. Selles protsessis vaadeldi WBLi praktikajuhendajate väljavaateid tandemkoolituse rakendamiseks, et täiendada
kvantitatiivseid materjale.
Pärast avatud andmematerjali kategoriseerimist organiseeriti see sisuanalüüsi
meetodil. Uuriti vaatenurgast, kuidas olid pilootfaasi ootused seotud
tandemkoolituse tajutava kasuga ja milliseid uusi ideid edasiseks arendamiseks
osalejad esitasid.
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5.1. WBL-praktikajuhendajate ootused praktikajuhendaja koolitusele pilootfaasi
alguses

Esimeses küsimustikus küsiti WBL-i praktikajuhendajatelt ootusi seoses WBLpraktikajuhendaja koolitusega. Ligikaudu kaks kolmandikku pilootfaasis osalenutest
vastas avatud küsimustele (tabel 6). Neist 48% olid lätlased, 33% leedukad ja ainult
19% eestlased.
Tabel 6. WBL-praktikajuhendajate vastused pilootfaasis praktikajuhendaja
küsimustiku avatud küsimustele koolituse alguses
Avatud küsimused

Eesti
(n=50)
VET

K15. Millised on teie ootused
WBL-i praktikajuhendaja
koolitusele, mida alustate?

K16. Kõik muu, mida soovite
lisada

Kokku
f

5

26
15%
1

Läti
(n=65)

Leedu
(n=54)

KOKKU
(N=169)

WP

Puu
du

VET

WP

Puu
du

VET

W
P

Puudu

Vastus
ed

Puu
du

21

24

35

23

7

20

16

18

120

49

45

58
34%
4

55

36
21%
9

4

41

71%
28

29%
141

4

6

5 /3%

10 /6%

13 /8%

17%

83%

31
9%

68
20%

49
14%

149
44%

190
56%

f%

Enamik vastuseid oli lühikesed, kuid küsimus 15 kohta olid need üsna informatiivsed.
Küsimus 16, mis sisaldas muid kommentaare, mida loodeti koolituse kohta saada, ei
andnud omalt poolt asjakohaseid vastuseid peale selle, et väljendati rahulolu
koolituse korraldamise kohta või siis polnud midagi öelda. Seetõttu tundus, et selles
koolituse algfaasis on osalejad “vaatame, mis saab” mõtteviisiga ja üldiselt ei
kommenteeri koolitust või ole selle kohta midagi konkreetset öelda. Mõned
kommentaarid käsitlesid projekti positiivselt või avaldasid tänu koolituse
korraldamise eest.
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WBL-i praktikajuhendajad kirjeldasid oma ootusi arvestades seda, mida nad tahtsid
koolituse käigus õppida ja saavutada. Nende vastused võib jagada kolme
põhikategooriasse, järgnevate alamkategooriatega:
1. Õppimine ja areng (53)
 Uute teadmiste omandamine
 Tööoskuste pirandamine
 Hindamise ja juhendamise parandamine
 Koolitus
2. Töökeskkond ja VET vaatepunkt (25)
 Töökohapõhine lähenemine
 VET ja WBL süsteemide mõistmine
 Kompetentsuste täiendamine
3. Koostöö ja omavaheline suhtlus (21)
 Võrgustike loomine
 Kogemuste jagamine
 Koostöö VET koolide ja töökohtade vahel
 Koostöö arendamine

Enamik praktikajuhendajate märkusi keskendus õppimisele ja arengule (53
kommentaari). Tundus, et töökohtade praktikajuhendajad loodavad saada rohkem
teadmisi eriti koolitavade kohta, kuid nad ütlesid ka, et üldiselt tahavad nad tulevikus
vajaminevat uut teavet, suutmata täpsustada, mis see olla võiks. Teine selge erisus,
mis siin esile kerkis, oli oskuste täiendamine. Täpsemalt hindamis- ja
juhendamisoskuste tööoskuste parandamine. Kommentaarid kajastasid arusaamist
vajadusest õppida haridussüsteemi osaliste jaoks vajalikke asju, näiteks hindamine
vastavalt õppekavale, tagasiside andmise ja saamise oskused, teadmised erinevat
tüüpi juhendamisstiilide kohta ja lihtsalt praktikajuhendajaks saamiseks vajalike
oskuste omandamine. Mõned osalejad soovisid ka aru saada, mis projektis toimub.
Teiseks rõhutasid praktikajuhendajad töökeskkonda ja selle VET vaatepunkti (25
kommentaari). Nad soovisid teada töökohapõhise õppesüsteemi kohta, s.t kuidas see
peaks olema korraldatud ja milliseid dokumente on vaja. Nad soovisid tõsta oma
ametialast pädevust töökohapõhise õppe korraldamisel ja saada rohkem teavet
õppepraktika kohta ning selle suunistest oma kodumaal. Samuti taheti mõista
õppekava seost konkreetsete tööülesannete, haridusprotsessiga ja kuidas seda tuleks
töökohal rakendada. Eelnimetatud vastused käsitlesid peamiselt töökoha
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praktikajuhendajate huve. VET praktikajuhendajad seevastu olid rohkem huvitatud
ettevõtetest ja struktureeritud lähenemisest töökeskkonnale.
Koostöö ja suhtlemine oli kolmas teema, mis tõusis esile seoses praktikajuhendajate
ootustega koolituse alguses (21 kommentaari). Praktikajuhendajad soovisid arendada
töökoha-kooli koostööd, luua võrgustikke, jagada kogemusi teistega ning teha
koolituse ajal koostööd VET koolide ja töökohtade vahel. Nende ootusteks olid
koostöö, huvi ja regulaarsed visiidid, kontaktide loomine ja kolleegidega teadmiste
jagamine. Mõned tahtsid ka õpilasi praktikasse kaasata. Need teemad on omavahel
põimunud ja seotud, mitte täiesti eraldiseisvad. Need hõlmavad õppimist, koostööd,
VET süsteemi, õppeprotsessi ja õpilaste juhtimisoskusi. Teisisõnu, osalejad eeldasid
praktikajuhendaja rolliks vajalike oskuste arendamist ning koostöö arendamist
töökoha ja VET koolide vahel.

5.2. WBL-i praktikajuhendajate arvamused koolituse kasulikkusest

Avatud küsimustele saadi vastuseid vähem kui pooltelt vastanutest (tabel 7). Enamik
vastuseid avatud küsimustele olid lühikesed, kuid üsna informatiivsed. 21%
vastustest kahele avatud küsimusele 6 kuud hilisemale küsimustikus oli saadud
lätlaste poolt.
Tabel 7. WBL-praktikajuhendajad, kes vastasid avatud küsimustele 6 kuud hilisemale
küsimustikus
Avatud küsimused

Eesti
(n=75)

K19. Palun tehke ettepanekuid
WBL-i praktikajuhendajate
ühiskoolituse sisu ja meetodite
väljatöötamiseks või koolituse
korraldamiseks

Leedu
(n=82)

KOKKU
(N=294)

WP

Puu
du

V
ET

WP

Puu
du

VET

WP

Puu
du

Vastu
sed

Puud
u

23

44

34

42

53

16

14

52

137

157

31 / 11%
3
17

55

76 / 26%
22 28

79

30 /10%
17
17

48

47%
104

53%
190

VET
K15. WBL-i ühiskoolituse
eelised on järgmised…

Läti
(n=129)

8

70

Kokku
f%

f/

20 / 7%

50 / 17%

34 / 12%

35%

65%

51 /9%

126 / 21%

64 /11%

241 /
41%

347 /
59%

Kogetud eelised jagati kolme põhikategooriasse ja nende alamkategooriatesse:
1. Koostöö ja omavaheline suhtlus (51)
 Kogemuste jagamine
 Koostöö VET koolide ja töökohtade vahel
 Koostöö arendamine
2. Õppimine ja areng (25)
 Eneseareng
 Tööoskuste parandamine
 Koolitus
 Hindamine ja juhendamine
3. Töökeskkond ja VET vaatepunkt (22)
 Tööturu nõudmised
 Töökohapõhine lähenemine

Koostöö ja suhtlemine näis praktikajuhendajate sõnul olevat tandemkoolituse juures
kõige olulisem eelis (51 kommentaari). Nad rõhutasid, kui oluline on piirkonna
inimestega kohtumine ning kogemuste ja heade tavade jagamine õpilaste
juhendamisel töökohapõhises õppes. Samuti ütlesid nad, et tandemkoolitus oli
parem viis koostöö arendamiseks ja kolleegidelt nende töö kohta teadasaamiseks.
VET praktikajuhendajad pidasid tööandjate ootuste mõistmist väärtuslikuks
asjaoluks, mis suurendas koostöövõimet. Seda kajastati paljudes vastustes.
VET praktikajuhendajate paljudes vastustes olid eriti esile tõstetud koostöö, otsene
vestlus kooli ja praktika juhtidega ning tagasiside kui kvaliteedi komponent. Samuti
tõdesid nad, et nad said ettevõtetest uusi kolleege ning paremat arusaamist koostööja professionaalse arengu võimalustest. Nad mõistsid, et mõlema poole koostöös on
vaja muudatusi. Kuid nad mõistsid ka suhtluse olulisust ja võimalust, et kaks osapoolt
saavad kohtuda ja arutada probleemseid olukordi. VET ja WP praktikajuhendajate
antud vastuste vahel suurt erinevust ei olnud. See-eest rõhutasid mõlemad rühmad
kogemuste ja praktikate jagamist ning peamise asjana mõistsid paljud osalejad
ühistegevuse ning koostöö olulisust õpilaste juhtimise ja juhendamise arendamiseks.
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Praktikajuhendajate koolituse peamine eesmärk oli väidetavalt praktikajuhendajate
juhendamisoskuste õppimine ja arendamine. See väljendus selgelt
praktikajuhendajate vastustes (25 kommentaari). Seega tundub, et see on koolituse
heaks tulemuseks. Vastuste sisu vaadates võib täheldada nii isikliku kui ka hariduse
üldise kvaliteedi paranemist. Isiklikul tasandil ütlesid praktikajuhendajad, et nende
analüütilise ja teoreetilise võimekuse suurenemisel paranesid nende arusaamad
koostöö ja professionaalsest arengust ning nad omandasid reaalsed praktilised
oskused, näiteks teoreetiliste teadmiste seostamine praktikaga, enesekindlus,
pedagoogilised, juhtimise ja juhendamise oskused. Kommentaarides toodi välja
teoreetiline perspektiiv, milles rõhutati, et praktikajuhendajad õppisid pedagoogilise
hariduse põhialuseid. Samuti tõsteti esile võimalust ühendada praktikal omandatud
teadmised ja õpitud pedagoogiline metoodika. Mõned praktikajuhendajad tõid esile
nii juhendatava kui ka juhendaja perspektiivid laiemalt ja ütlesid, et sellest on abi
mõistmisel, kuidas läheneda eesmärgi saavutamisele erinevatel juhtudel. Samuti oli
välja toodud parem arusaam õppijate vajadustest ja suhtlemisest.
Töökeskkond ja VET vaatepunkt töökohast oli praktikajuhendajate jaoks kolmas
oluline asjaolu (22 kommentaari). Selle asemel, et koolituste kohta otse arvamust
avaldada, on kommentaarid sellega kaudselt seotud. Praktika, kogemused ja
õpilastes konkreetsete pädevuste arendamine, mis on töökeskkonnas kasulikud. VET
praktikajuhendajad rõhutasid töökoha töökeskkonna tundmist: õpilaste praktika
ettevõtetes ja suuremad võimalused õppijate jaoks. See ei selgita
praktikajuhendajate juhendamist otseselt, kuid see on sellega seotud õpikeskkonna
vaatenurgast. Nendes kommentaarides öeldi, et töökohapõhise õppe kvaliteet on
paranenud. Seetõttu võiks eeldada, et selle kaudu on õpikeskkond ja koostöö
töökohapõhises õppes paranenud.
WBL-i praktikajuhendajate tandemkoolitustest oli saadud palju kasu.
Praktikajuhendajatel oli ka seisukohti, kuidas saaks arendada WBLpraktikajuhendajate koolitust. Nende ideid saab kirjeldada kolme kategooria ja
nende alamkategooriate põhjal järgmiselt:
1. Koostöö ja tandemtugi (39)
 VET-i ja töökohtade vahelise koostöö arendamine
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 Kogemuste jagamine
2. Koolitus (18)
 Kuidas korraldada tandemkoolitusi
 Laiem koostöö koolitusel
3. Töökeskkond ja VET vaatepunkt (14)
 Töökeskkonna ja koostööpraktikate arendamine VET partneritega

Nagu juba mainitud, oli koolituse kõige selgem kasu koostöö ja suhtlemine. Nüüd
esines aga koostööst ja tandemtoest rääkides suurem soov omavahelisele suhtlusele
(39 kommentaari). Praktikajuhendajad soovisid suuremat avatust, aktiivsust
mõlemalt osapoolelt ja uusi viise koostööle suunamisele: seminare või ümarlauda või
sarnaseid VET üritusi väikeettevõtetele, et jagada töökogemusi potentsiaalsete
spetsialistidega. Paljud kommentaarid tõid esile võimaluse vahetada kogemusi
ühiskoolitusel osalejate vahel. See nõudis osalejatelt mingisugust täiendõpet ja oli
näide elukestvast õppest. Sellised märkused kutsusid üles koolide ja töökohtade
vahel looma koostööd. Samuti kutsusid nad üles seda tüüpi koolitusi sagedamini
korraldama, luues tihedama koostöö koolide ja ettevõtete vahel. Selliste
arenguettepanekute kohta oli palju kommentaare. Samuti tehti ettepanek kutsuda
tööandjaid osalema õppekavade väljatöötamises ja õppetundide juhendamises.
Üldiselt võiks nende märkuste põhjal olla vaja vastastikust kasutoovat dialoogi. Kui
nad rõhutasid koostööd ja lootsid, et see areneb, võib tunnistada järgmist nähtust:
nimelt olid nad sellel koolitusel välja tulnud koostööideega ja saanud sellest tunda ka
väikest praktilist maitset.
Samuti tegid WBL-i praktikajuhendajad koolituse enda kohta ettepanekuid (18
kommentaari). Esmalt soovisid praktikajuhendajad, et sellist koolitust korraldataks
sagedamini, ja siinkohal tõid nad veel kord esile koostöö. Loodeti, et koolitusi saab
aeg-ajalt sageli korraldada ja seeläbi luua tihedam koostöö koolide ja ettevõtete
vahel. Mõni soovis pikemat kursust ja lootis, et koolitust saaks mõne aasta pärast
korrata. Metoodiliseks ettepanekuks oli see, et õpetamismeetodeid saaks kohandada
erinevat tüüpi osalejatele ning loodeti, et koolituse saab ühendada koolitusel
osalejate igapäevase tööga. Koolituse üks aspekt oli see, kuidas praktikajuhendajad
õpilasi hindavad, juhendavad ja jälgivad. Praktikajuhendajad rõhutasid suunavaid
tavasid ja koostööd VET koolide ja töökoha vahel.
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Samuti tõsteti esile VET vaatepunkti töökeskkonnas (14 kommentaari).
Praktikajuhendajad soovisid kohtumisi valdkonna spetsialistidega, et mõista reaalse
töökeskkonna uusimaid suundumusi. Töökohapõhise õppe korraldamisel oli ühiseks
väljakutseks praktikakohtade arv ja praktikajuhendajad tegid ettepaneku, et
tööandjad võiksid võtta rohkem praktikante. WP praktikajuhendajad lootsid, et kool
suudab tööandja soove rohkem arvestada ja vastavalt sellele õppekava koostada. See
oli suurem küsimus ja seda ei saa praktikajuhendajate koolitusel lahendada.
WP praktikajuhendajad soovisid koolide praktikajuhendajate suuremat tuge, et
haridusasutuste praktika järelvaatajad saaksid koolitatavaid ettevõttes tehtavatest
töödest täpsemalt teavitada ja vastavalt sellele koostada õppepraktika programme.

5.3 WBL-i praktikajuhendajate vaated erinevates faasides

Vaadates praktikajuhendajate kommentaare eri faasides, on näha, et need käsitlesid
samu teemasid, kuid olulisuse järjekord ja mõnel juhul ka sisu varieerus. Kõige
olulisemaks peeti teemat, mille kohta saadi kõige rohkem kommentaare. Sisu vaadati
alamkategooriate kaupa. Eelmistel lehekülgedel olevad erinevad lõigud tutvustasid
praktikajuhendajate kommentaaride täpsemat sisu igas faasis. Selle eesmärk on
kategooriate ja nende tähenduse kokkuvõtmine kvalitatiivsete andmete põhjal.
Tabel 8. WBL-i praktikajuhendajate ootused koolitusele, kommentaarid koolituse
eeliste kohta ja ettepanekud koolituse arendamiseks
Ootuste teemad
(koolituse alguses
pilootfaasis)
Õppimine ja areng (1.)
 Uute teadmiste
omandamine
 Tööoskuste
parandamine

Kogetud kasu teemad
(6 kuud pärast WBLpraktikajuhendaja
koolitust)
Õppimine ja areng
(2.)
 Eneseareng
 Tööoskuste
parandamine
 Koolitus

Mida tuleks tulevikus edasi
arendada
(6 kuud pärast WBLpraktikajuhendaja koolitust)
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 Hindamine ja
Hindamise ja
juhendamine
juhendamise
parandamine
Töökeskkond ja VET
Töökeskkond ja VET
vaatepunkt (2.)
vaatepunkt (3.)
 Töökohapõhine
 Tööturu
lähenemine
nõudmised
 VET ja WBL
 Töökohapõhine
süsteemi mõistmine
lähenemine
 Kompetentsuste
täiendamine

Koostöö ja suhtlus (3rd)
 Võrgustiku loomine
 Kogemuste
jagamine
 Koostöö VET
koolide ja
töökohtade vahel
 Koostöö
arendamine

Koostöö ja suhtlus
(1st)
 Kogemuste
jagamine
 Koostöö VET
koolide ja
töökohtade vahel
 Koostöö
arendamine

Töökeskkond ja VET
vaatepunkt
(mitte tingimata koolitusega
seotud, kuid ilmunud paljudes
vastustes)
(3.)
 Töökeskkonna ja
koostööpraktikate
arendamine VET
partneritega
Koostöö ja tandemtugi (1.)
 VET koolide ja töökohtade
vahelise koostöö
arendamine
 Kogemuste jagamine

Koolitus (mitte õppimine, vaid
väljaõpe)
(2.)
 Kuidas korraldada
tandemkoolitust
 Laiem koostöö koolitusel

Õppimine ja areng olid koolituse alguses kõige olulisem teema. Pärast koolitust oli
see teine kõige olulisem teema, kuid sisu oli peaaegu sama. Uute teadmiste
omandamine, tööoskuste parandamine, hindamise, juhendamise parandamine ja
eneseareng olid mõlemas etapis olulised asjaolud. Nende teemade osas ei
soovitanud praktikajuhendajad edasist arendamist.
Koostöö ja suhtlemine oli koolituse alguses tähtsuselt kolmas teema, kuid hiljem näis
see olevat peateema. Koostöö ja suhtluse ootused ja kogetud kasuks olid võrgustiku
loomine, kogemuste jagamine, koostöö VET koolide ja töökohtade vahel ning
ühistegevuse arendamine. Võib arvata, et koostöö eelised olid piisavad, kuid
soovitused edasiseks arendustööks keskendusid sellele teemale väga paljuski.
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Praktikajuhendajad soovisid arendada VET koolide ja töökohtade vahelist koostööd
ning tegid konkreetseid ettepanekuid tegevuste jaoks, näiteks külastused, seminarid
või ümarlauad või sarnased VET koolide üritused väikeettevõtetele, kus saaks jagada
töökogemusi tulevaste spetsialistidega.
Praktikajuhendajad pidasid koolituse alguses töökeskkonda ja kutsehariduse
vaatepunkti teiseks kõige olulisemaks teemaks, kuid 6 kuud pärast koolitust oli see
tähtsuselt kolmas. Alguses olid nad huvitatud töökohapõhisest lähenemisest ja
soovisid mõista VET ja WBL süsteemi, eeldades, et nad saavad oma kompetentsust
täiustada. 6 kuud pärast koolitust oli üheks uueks teemaks tööturu nõudmised. See,
mida nad edasiseks arendamiseks soovitasid, ei olnud tingimata koolitusega seotud,
kuid ilmnes sellegipoolest paljudes vastustes. Nende oluliseks ettepanekuks oli
töökeskkonna ja koostöö tavade arendamine VET partneritega. See on aga
tandemkoolituse ja WBL-iga kaudselt seotud.
Üks teema, mis koolituse alguses ja koolituse selgetes eelistes ei ilmunud, oli koolitus
ise. Ettepanekud käsitlesid koolituse korraldamist ja seda, milline võiks olla laiem
koostöö koolitusel.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et esialgsed ootused ja eeldatav kasu näivad käsitlevat
samasid teemasid. Tabelis võib neid näha kõrvuti ja need moodustavad jätku
mingisugusele segadusele alguses kuni asjaolude struktureerimiseni lõpu poole, ning
lõpuks pole enam vaja rääkida ainult isiklikust õppimisest. Pärast koolitust on
põhiteemadeks koostöö, WBL ja VET arendamine tööturul ning uute koostöövormide
väljapakkumine. Samuti on selgelt välja toodud koolituse korraldamise regulaarsus ja
järjepidevus.
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6. WBL-i PRAKTIKAJUHENDAJATE KOMPETENTSUSE
PARANEMINE
Leena Kaikkonen

Nagu on käesolevas aruandes eelnevalt üksikasjalikumalt kirjeldatud, katsetasid Balti
riigid tandem-lähenemise asjakohasust VET koolide ja töökoha praktikajuhendajate
koolitamisel. Eksperimendi lähtepunktiks oli hüpotees, et ühiskoolitusest on kasu
WBL-i praktikajuhendajate pedagoogiliste oskuste arendamisel ning VET koolide ja
ettevõtete koostöö. Kõige nõudlikum eeldus, mis hüpoteesile seati, oli see, et
tandemkoolitus võib parandada WBL-i praktikajuhendajate pädevust töökohapõhise
õppe juhendamisel.
Enne eksperimendi analüüsitud tulemuste kirjelduste tutvumist tuleb tõstatada kaks
asjaolu, mis on seotud mõistetega „kompetents“ ja „WBL-i juhendamine“. Viidates 2.
peatükile, taustale, on vaja korrata, et käesolevas uurimistöös mõistetakse
kompetentsi kui oskuste, teadmiste, hoiakute ja käitumise kombinatsiooni, mis on
vajalik reaalse ülesande või tegevuse tulemuslikuks täitmiseks (vt joonis 4, lk 24) ja
nende komponentide terviklikuks sünteesiks. Uurimisvahendite osas on see laiem
lähenemisviis põimitud praktikajuhendajate küsimustikega, kus iga WBL-iga seotud
kompetents koosneb laiematest valdkondadest, mida kasutatakse
alternatiivküsimustes, mida on mitu. Veelgi enam, WBL juhendamist peetakse
töökohapõhise õppe korraldamise, järelevalve ja arendamise laiemaks ülesandeks kui
lähenemisviisi laiemas tähenduses, mitte ainult üksiku õpilase juhendamiseks tema
õpingutes.

6.1.

Alustuseks pilootfaasi tulemused

Esimesele küsimustikule pilootfaasis vastas 169 praktikajuhendajat. Pilootfaasi
alguses saadud empiirilised andmed saadi 169 WBL-i praktikajuhendajalt, mis oli 89%
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esimese väliuuringu käigus koolitatud praktikajuhendajatest. Enamik olid naised
(peaaegu 60%). Nad esindasid vanuserühmi 20 kuni 60 aastat. Keskmine vanuserühm
Lätis ja Leedus oli 30–40 aastat ja Eestis üle 50 aasta. VET ja töökohtade
praktikajuhendajate jaotus oli üksikute riikide siseselt ebaühtlane, kuid kaasatud VET
ning töökoha praktikajuhendajate üldine arv oli üsna ühtlane, s.t 81 töökoha
praktikajuhendajat ja 83 VET praktikajuhendajat (viis inimest sellele küsimusele ei
vastanud). Lätis ja Leedus oli töökoha praktikajuhendajate hulk umbes 40% ja VET
praktikajuhendajate hulk 60%. Eestis oli jaotus aga vastupidine ning VET
praktikajuhendajate arvuga võrreldes oli rohkem töökohtade praktikajuhendajaid
(70%). Eestis olid samal ajal toimunud muud WBL-projektid ja sel põhjusel pidid nad
kaasama rohkem töökoha praktikajuhendajaid. Kõigis kolmes riigis esindasid WBL-i
praktikajuhendajad mitut erinevat ametiala.
Pilootfaasi praktikajuhendajate vastuste analüüsimiseks koostati muutujate summad
WBL-i nelja erineva praktikajuhendaja kompetentsi valdkonna kohta, st
planeerimine, suunamine, hindamine ja arendamine. Nendes neljas WBL-iga seotud
valdkonnas olid erinevused riikide vahel ning töökoha ja VET praktikajuhendajate
vahel üllatavalt väikesed. Üldiselt hindasid vastajad oma eriteadmisi headeks
võrreldes oma oskustega arendada VET koolide ja töökohtade vahelist koostööd.
Selles pidasid WBL-i praktikajuhendajad oma teadmisi ainult rahuldavaks. Erinevused
ei olnud siiski märkimisväärsed. Pilootfaasi nelja pädevusvaldkonna taseme
tulemused, mida VET ning töökohtade praktikajuhendajad hindasid eraldi ja riikide
kaupa, on kirjeldatud joonisel 8.
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Joonis 8. Balti WBL-i praktikajuhendajate enesehinnang oma oskustele WBL-i
kavandamisel, juhendamisel, hindamisel ja arendamisel eksperimendi pilootfaasis

Üldiselt võib öelda, et pilootfaasis hindasid Eesti WBL-i praktikajuhendajad end kõigis
elementides nõrgemaks kui teiste riikide esindajad, nagu võib näha ka jooniselt 8.
Näiteks VET koolide ja ettevõtete vahelise koostöö arendamise eriteadmiste osas
(ruut joonise all paremal), pidas umbes 75% eesti parimatest VET
praktikajuhendajatest end olevat samal tasemel läti 25% nõrgeimate VET
praktikajuhendajatega. See tendents oli sarnane kõigis hindamisvaldkondades ning
nii VET kui ka töökoha praktikajuhendajate puhul. Samas ükski tausttegur ei
selgitanud seda.
Esitatud küsimustiku raames paluti WBL-i praktikajuhendajatel anda ka avatud
tagasisidet oma kogemuste kohta seoses tandemkoolitusega ning töökoha ja VET
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koolide praktikajuhendajate kuulumisega samasse rühma. Praktikajuhendajate sõnul
oli hea, kui ühes rühmas olid töökoha ja VET koolide praktikajuhendajad, kuna see
andis neile võimaluse luua kontakte, arutada ja jagada kogemusi ning näha teemasid
teisest vaatenurgast. Neid teemasid kinnitati veel juhtivate koolitajate intervjuudes,
mis töötati välja pilootfaasi lõpus iga riigi uurijate poolt. Juhtivate koolitajate sõnul
varieerusid veidi oluliseks peetavad teemad veidi riigiti. Eesti WBL-i
praktikajuhendajad, enamik neist töökohtadest, olid huvitatud sellest, kuidas anda
õpilastele tagasisidet nende WBL õppeperioodi jooksul. Siiski andsid nad teada, et
neil puudus teave nõutavate kutsekvalifikatsiooni standardite kohta. Leedu juhtivate
koolitajate sõnul soovisid nende WBL-i praktikajuhendajad keskenduda
haldusküsimustele, et mõista töökohapõhise õppe raamistikku.

6.2. Esimesed küsimustikud - esimene paar võrdlusteks

Lisaks 169 praktikajuhendaja vastustele pilootfaasis vastas 414 teises ja kolmandas
faasis koolitatud WBL-i praktikajuhendajat (66%) esimesele küsimustikule oma
koolituse alguses. Kui need lisada pilootfaasi tulemustele, vastas esimesele
küsimustikule kokku 583 praktikajuhendajat, mis oli kokku 71% kõigist 820-st
koolitatud praktikajuhendajast.
Enamik neist 583-st vastajast esindasid Lätit (43%), samas kui Leedu (30%) ja Eesti
(25%) olid mõlemad vähem, kuid peaaegu võrdselt esindatud. Naissoost juhendajaid
oli pisut rohkem (58%) kui meessoost (41%). Töökoha praktikajuhendajad vastasid
meelsamini (59%) kui VET koolide praktikajuhendajad (40%), kuid see oli kooskõlas
koolitatud praktikajuhendajate koguarvu protsendiga. Üsna ootuspäraselt oli enamik
vastajatest ametialase taustaga tehnoloogiasektoris (35%), kuna see sektor on
kutsehariduses suurim eriala. Kahjuks ei vastanud sellele küsimusele peaaegu sama
palju (29%). Kõik ülejäänud ametialad olid üsna tagasihoidlikult esindatud. Töökoha
praktikajuhendajad olid oma töös juba üsna kogenud, nagu ka VET koolide
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praktikajuhendajad õpetamise kogemuse osas. Neist 70%-l oli ka WBL juhendamise
kogemus ja peaaegu pool vastanud töökoha praktikajuhendajatest juhendas nüüd
töökohal õpilast. Üksikasjalikuma taustteabe esimesele küsimustikule vastajate kohta
leiate tabelist 9.

Tabel 9. Esimesele küsimustikule vastanud WBL-i praktikajuhendajate taustteave (N =
583)

Muutuja
Riik

Vanus

Sugu
Ametiala
(küsiti pilootfaasis teisiti)

Ma olen

Töökogemus

Kas teil on praegu töökohal
juhendada mõni õpilane:
Õpetamise kogemus

Tasemed
1. Eesti
2. Läti
3. Leedu
1. < 20
2. 20-30
3. 30-40
4. 40-50
5. > 50
1. Mees
2. Naine
1. Tehnoloogiasektorid (ehitus,
metallisektor, transport,
infotehnoloogia jne)
2. Toiduainetööstus
3. Rõivatööstus
4. Ärijuhtimine
5. Hotell, restoran ja turism
6. Sotsiaalteenused
7. Tervis, sport ja heaolu
8. Loodusvarad
9. Käsi- ja kunstitööstus
10. Kultuur
11. Muud
1. VET praktikajuhendaja
2. Töökoha praktikajuhendaja

sagedus
145
252
178
0
62
168
149
197
238
336
198

sageduse %
24,9
43,2
30,5
0
10,6
28,8
25,6
33,8
40,8
57,6
34,5

Puudu
8

34
9
23
22
6
34
0
11
2
73
230
343

5,8
1,5
3,9
3,8
1,0
5,8
0
1,9
0,3
10,2
39,5
58,8

1. 0-2 aastat
2. 3-5 aastat
3. 6-10 aastat
4. 11 aastat või rohkem
1. jah
2. ei

60
60
68
199
163
230

10,3
10,3
11,7
34,1
28,6
39,5

196

1. 0-2 aastat
2. 3-5 aastat
3. 6-10 aastat
4. 11 aastat või rohkem

50
37
40
135

8,6
6,3
6,9
23,2

321
(55,1%)

7

9
171

10

217

81
Juhendamise kogemus
(töökohal õppimine/
töökohapõhine õpe):

1. 0-2 aastat
2. 3-5 aastat
3. 6-10 aastat
4. 11 aastat või rohkem

191
129
124
101

32,8
22,1
21,3
17,3

38

Ettevõtte/VET kooli suurus:
töötajate arv

1. 1-9
2. 10-49
3. 50-100
4. 101-250
5. 251 või rohkem

90
102
147
104
126

15,4
17,5
25,2
17,8
21,6

14

1. Tandemrühm (17 rühma)
2. Mitte-tandem rühm (16 rühma)

210
196

Kodeeritud muutujad
Koolitatud tandemrühmas
(Tandemrühma kuulus 3060% VET
praktikajuhendajatest.
Mitte tandem, kui üks või
teine praktikajuhendajate
rühm oli üleesindatud
(rohkem kui 70%))

8

Väliuuringute kolmes faasis kogutud andmeid koos alguse ja kuus kuud hilisema
küsimustikuga võrreldakse ja kirjeldatakse üksikasjalikumalt järgmises peatükis.

6.3. 6 kuud hilisemad vastused - teine paar võrdlusteks
Koolitatud WBL-i praktikajuhendajatele saadeti teine küsimustik umbes kuus kuud
pärast koolitusel osalemist. Andmete kogumine koos 6 kuud hilisema küsimustikuga
algas 2018. aasta kevadel ja kestis 2019. aasta suveni.
Esimesele küsimustikule vastanud 583-st praktikajuhendajast vastas 6 kuud
hilisemale küsimustikule 294, s.o 50,4%. Pilootfaasis koolitatavate ning teises ja
kolmandas faasis osalejate vastamismäärade vahel oli mõningaid erinevusi.
Pilootfaasis vastas 6 kuud hilisemale küsimustikule vaid 34,9%, teises ja kolmandas
faasis vastas teisele küsimustikule 56,8% esimesele küsimustikule vastanutest.
Erinevust võib ilmselt seletada asjaoluga, et need, kes andsid pilootfaasi ajal
mittetäieliku vastuse, ei vastanud ka kuus kuud hilisemale küsimustikule. (Kõigi
saadud praktikajuhendajate vastuste kokkuvõte on esitatud tabelis 5, lk 62).
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6 kuud hiljem vastajad
294-st WBL-i praktikajuhendajast, kes vastasid mõlemale küsimustikule, olid enamik
Lätist (131), Leedu (82) ja Eesti (81) olid võrdselt esindatud. Kaks kolmandikku
vastanutest olid naised (64%) ja enamik olid 40-aastased või vanemad. Töökoha
praktikajuhendajaid oli rohkem (60%) kui VET koolide praktikajuhendajaid (40%). Ligi
pooled neist esindasid tehnoloogiasektorit ja ligi 40%-l oli rohkem kui 11-aastane
töökogemus. Nad on pärit üsna ühtlaselt erineva suurusega ettevõtetest või
koolidest, kuid rohkem oli neid suuremate organisatsioonide kui väiksemate
organisatsioonide hulgast. Paljudel neist oli teatav kogemus õpilaste juhendamisel
töökohapõhises õppes ja pooltel vastanud töökoha praktikajuhendajatel polnud
vastamise hetkel õpilast, keda töökohal juhendada. Taustteave 6 kuud hilisemale
küsimustikule vastajate kohta on esitatud tabelis 11.

Tabel 10. 6 kuud hilisemale küsimustikule vastanud WBL-i praktikajuhendajate
taustteave (N = 294)

Riik

Vanus

Sugu
Ametiala

Ma olen

Tasemed
1. Eesti
2. Läti
3. Leedu
1. < 20
2. 20-30
3. 30-40
4. 40-50
5. > 50
1. Mees
2. Naine
1. Tehnoloogiasektorid (ehitus,
metallisektor, transport, infotehnoloogia
jne)
2. Toiduainetööstus
3. Rõivatööstus
4. Ärijuhtimine
5. Hotell, restoran ja turism
6. Sotsiaalteenused
7. Tervis, sport ja heaolu
8. Loodusvarad
9. Käsi- ja kunstitööstus
10. Kultuur
11. Muud

f
81
131
82
0
25
84
87
95
104
184
141

%f
27,2
44,7
28,2
0
8,6
28,7
29,9
32,7
36,1
63,9
48,5

19
3
14
30
9
21
2
12
2
38

6,5
1,0
4,8
10,3
3,1
7,2
0,7
4,1
0,7
13,1

1. VET praktikajuhendaja
2. Töökoha praktikajuhendaja

116
170

40,6
59,4

Puudu
0

1

6
3

8
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Töökogemus

Kas teil on praegu töökohal
juhendada mõni õpilane:

Õpetamise kogemus

Juhendamise kogemus
(töökohal õppimine/
töökohapõhine õpe):
Ettevõtte/VET kooli suurus:
töötajate arv

Kodeeritud muutujad
Kodeeritud ametiala

Osales

1. 0-2 aastat
2. 3-5 aastat
3. 6-10 aastat
4. 11 aastat või rohkem
1. jah
2. ei

12
20
30
112
80
95

1,4
6,8
10,2
38,1
27,2
32,3

120

1. 0-2 aastat
2. 3-5 aastat
3. 6-10 aastat
4. 11 aastat või rohkem
1. 0-2 aastat
2. 3-5 aastat
3. 6-10 aastat
4. 11 aastat või rohkem
1. 1-9
2. 10-49
3. 50-100
4. 101-250
5. 251 või rohkem

34
20
17
50
90
71
47
79
46
48
62
71
62

12,4
6,5
5,5
17,1
31,4
24,7
16,4
27,5
15,9
16,6
21,5
24,6
21,5

161

1. Tehnoloogiasektorid
2. Toiduainetööstus, hotell, restoran ja
turism
3. Rõiva-, käsi- ja kunstitööstus
4. Ärijuhtimine
5. Sotsiaalteenused, tervishoid, sport ja
heaolu
6. Kultuur ja muu
1. esimeses faasis (piloot)
2. teises või kolmandas faasis

141
49

47,3
16,7

3

15
14
30

4,7
4,7
10,9

42
59
234

14,5
20,1
79,9

Vaadeldes vastajate taustteavet mõlemas faasis, alguses ja kuus kuud hiljem (vt
tabeleid 9 ja 11), võib öelda, et mõlemas faasis olid need üsna sarnased. Sellest
lähtuvalt võiks mõlemas faasis nn tüüpilist vastajat kirjeldada järgmiselt: naissoost
läti töökoha praktikajuhendaja, kes on üle 50 aasta vana ja kellel on pikk
töökogemus, rohkem kui 11 aastat. Ta töötab tehnoloogiasektoris, arvatavasti
suuremas, mitte väiksemas ettevõttes. Tal pole WBL juhendamise alal palju
kogemusi, vähem kui 2 aastat ja hetkel pole tal VET õpilast, keda juhendada.
Põhjalikumalt vaadeldes esinevad taustmuutujate sagedused esimeses faasis ja 6
kuud hilisemas faasi sarnaselt. Seda võib pidada märgiks, et kuigi vastamismäär
vähenes, ei sõltunud see taustmuutujatest. Seda testiti hii-ruut testiga ja ning

119

7

5

0
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korrelatsioone mittevastamise ja taustmuutujate vahel peaaegu ei olnud. Samuti
selgus, et paljud taustmuutujad ei mõjutanud praktikajuhendajate enesehindamise
tulemusi.

6.4. WBL-i praktikajuhendajate kompetentsuse arendamine - alguses ja 6 kuud
hiljem saadud tulemuste võrdlemine

Kui võrrelda praktikajuhendajate kompetentsidega seotud tulemusi WBL-is, nii
alguses kui ka kuud kuud pärast praktikajuhendaja koolitust, võib kokkuvõtlikult
öelda, et üldiselt pidasid nad end heaks planeerimise, juhendamise ja hindamise
osas. Hinnates end aga WBL arendamisel, pidasid nad end halvemaks. Kuigi kolme
riigi vahel polnud palju erinevusi, jäi Eesti ülejäänud kahest mõnevõrra maha (lisa 9).
Leedus pidasid praktikajuhendajad end hindamise osas vähem võimekateks kui
planeerimise või juhendamise osas. Teisalt pidasid juhendamiskogemusega ja pikema
töökogemusega praktikajuhendajad end kõigis hinnatud valdkondades võimekaks.
Lisaks sellele olid kõik VET praktikajuhendajad planeerimise osas positiivsemad kui
töökohtade mees- ja naispraktikajuhendajad (lisa 10). Üldiselt hindasid
praktikajuhendajad pilootfaasis end madalamalt kui teise ja kolmanda faasi
praktikajuhendajad.
Andmete põhjal võib ka järeldada, et oma pädevust kõrgemalt hinnanud vastajad
vastasid tõenäolisemalt ka 6 kuud hilisemale küsimustikule kui vastajad, kes ei
pidanud end nii võimekateks. See aga ei mõjutanud statistiliste analüüside
kasutamist, nt. paaris t-testid. Seega võib öelda, et väiksem arv vastuseid 6 kuud
hilisemas faasis ei mõjutanud tulemuste usaldusväärsust.
Praktikajuhendajate tulemuste edasiseks analüüsimiseks tehti klasteranalüüs.
Praktikajuhendajad jaotati kolme rühma vastavalt sellele, kuidas nad oma oskusi
hindasid (madal - keskmine - kõrge). Selgus, et eestlased olid koondunud
madalaimasse rühma, lätlased aga kõige kõrgemasse rühma. Peale rahvuse selgus, et
kõrgeimas rühmas olid osalejad, kellel oli rohkem juhendamiskogemust. Ükski üksik
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küsimus iseenesest ei selgitanud välja praktikajuhendajate vahelisi erinevusi. Samuti
testiti lineaarse regressiivse mudeliga, et ühtegi küsimust ei saa pidada teistest
paremaks.
Praktikajuhendajate pädevuste osas pidasid Läti praktikajuhendajad oma oskusi
madalamaks, võrreldes nende arvamusega eksperimendi alguses. Kuid põhjalikumalt
vaadeldes pidas see paika ainult töökoha praktikajuhendajate kohta. Eestis oli
praktikajuhendajate arvamus oma planeerimisoskusest madalam kui see oli koolituse
alguses. Leedu praktikajuhendajad seevastu pidasid oma oskusi paremaks, kui nad
olid koolituse alguses arvanud. Samuti uuriti, kas tandemrühmas koolitamine
mõjutas inimese enda pädevuste hindamist; vastus oli eitav. Tulemused ei muutu
halvemaks ega paremaks sõltumata sellest, kas keegi kuulub tandemrühma või mitte.
(Lisa 11)
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kompetentsuse vaatlemisel ei esinenud
praktikajuhendajate pädevustes koolituse alguses ja kuus kuud pärast koolitust palju
muutusi. Seda ei pruugita pidada suureks üllatuseks, kui pidada meeles, et
kompetentsi kui kontsepti mõistetakse laiemates kompetentsialades tervikuna ja et
tandemkoolitus oli lõpuks vaid lühike koolitusperiood. Sellegipoolest tuleb seda
öeldes rõhutada, et WBL-i praktikajuhendajad pidasid koolitust kasulikuks ja on
võimalik näidata, et sellel on olnud mõju.

6.5. Tandemkoolituse kasulikkus ja mõju
Praktikajuhendajate hinnanguid nende endi oskuste kohta kasutati
praktikajuhendajate koolitusel kogetud kasulikkuse analüüsimiseks nende
arendamiseks. Ilmnes, et Läti ja Leedu praktikajuhendajad leidsid, et koolitus on
kasulikum kui nende Eesti eakaaslased. Erinevus oli märkimisväärne töökohtade
praktikajuhendajate osas (Eesti-Läti p = 0,009, Eesti-Leedu p = 0,013). Samuti näitas
see, et praktikajuhendajad, kes olid koolitatud tandemrühmas, kus oli sobiv hulk
töökoha ja VET praktikajuhendajaid, leidsid, et koolitus on kasulikum kui mittetandemrühmades koolitatud (H = 2,771, df = 1, p = 0,099). Samuti näib, et
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praktikajuhendajad, kellel oli või oli olnud õpilane juhendada, leidsid koolituse olevat
kasulikum. Mõned erinevused leiti vastavalt praktikajuhendajate ametialadele.
Ärivaldkondade praktikajuhendajad pidasid koolitust kõige kasulikumaks, käsitöö ja
kunsti praktikajuhendajad pidasid seda kõige vähem kasulikuks.
Ainus sooline erinevus leiti WBL-i kavandamise kompetentsi valdkonnas. Selles
konkreetses valdkonnas pidasid meessoost praktikajuhendajad end nõrgemateks kui
naissoost praktikajuhendajad. Selle idee stimuleerimisel uuriti ka seda, kuidas
koolitajate sugu võis koolitust mõjutada. Saadi teada, et nais-mees paari poolt
koolitatud praktikajuhendajad leidsid, et koolitus on kasulikum, eriti kui
praktikajuhendajate rühm ise oli tõeline tandemrühm. Sama tendents ilmnes ka
koolide ja ettevõtete vahelise koostöö osas. Praktikajuhendajate sõnul suurenes see
selgemalt, kui neid oleks koolitanud nais-mees paar. See nõuaks aga põhjalikumat
uurimist, kuna sooliselt eristuvad koolitajate paarid erinesid üsna sageli ka nende
tausta tõttu, s.t üks neist oli koolist ja teine ettevõttest, lisaks sellele, et nende
ametialad olid erinevad. Sellegipoolest oleks huvitav kaaluda tandemi ideed - rühmad
on kooli-ettevõtte vaatepunktist mitmekesised -, samuti tasub rõhutada koolitajate
ja nende mitmekesisuse osas nende tausta mitme aspekti suhtes (sugu, tööalane
taust, töökoht-kool).
Praktikajuhendajate kommentaare koolituse kasulikkuse kohta, tuginedes oma
oskuste hindamisele, analüüsiti edasi vastavalt rühmitusele, mis tehti
klasteranalüüsiga nende oskuste kohta (madal - keskmine - kõrge). See näitas, et
kõrgeimas rühmas olevad VET praktikajuhendajad leidsid, et koolitus oli kasulikum
kui suuruselt teises rühmas olijad (p = 0,08), sarnaselt kõrgeimas rühmas olevate
töökoha praktikajuhendajatega (p <0,001). Kui võrrelda kõrgeima rühma kasulikkuse
hinnangut kahe teise rühmaga eraldi, siis püsis erinevus nii VET praktikajuhendajate
(kõrgeim - keskmine p = 0,015, kõrgeim - madalaim p = 0,01) kui ka töökoha
praktikajuhendajate (kõrgeim - keskmine p = 0,03, kõrgeim - madalaim p <0,001)
kohta. Keskmise ja madala rühma erinevus oli samuti kõrgema grupi kasuks
(keskmine - madal p = 0,023).
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Tandemkoolituse mõju kajastamiseks tõstatati WBL-i praktikajuhendajate jaoks 6
kuud hilisemas küsimustikus mõned küsimused selle üldise mõju kohta (VET
praktikajuhendajate küsimus 17 / WP praktikajuhendajate küsimus 18) järgmiselt:
Pärast ühiskoolitust on mul õnnestunud
a. tõsta ettevõttesiseste koolitajate/VET koolitajatega tehtava koostöö kvaliteeti
b. arendada oma ametialaseid ja pedagoogilisi oskusi
c. värskendada oma kutseoskuseid ja teadmisi koostöös ettevõttesiseste
koolitajate/VET koolitajatega
d. täiustada oma teadmisi praegustest töötavadest koostöös ettevõttesiseste
koolitajatega/täiendada oma teadmisi VET õppekavast ning tavadest koostöös
VET koolitajatega
e. täiustada oma juhendamispädevusi, et edendada õpilaste ettevõtlust ja
ettevõtlusteadlikkust koostöös ettevõttesiseste koolitajate/VET koolitajatega.

Sellest küsimusest tehti muutujate summa, mille nimetuseks on „pärast koolitust".
See, kuidas praktikajuhendajad hindasid oma pädevuse muutumist WBL-i
juhendamisel (muutujate summad planeerimise, juhendamise, hindamise,
arendamise kohta) võrreldes alguses ja kuus kuud hiljem, ei mõjutanud seda, milline
oli nende arvamus koolituse mõjust, nagu küsiti muutujate summa „pärast koolitust”
viies küsimuses. Selle uurimiseks liideti kõik kavandamisel, suunamisel, hindamisel ja
arendamisel läbi viidud muutuste muutujate summad, s.t liideti kokku nelja muutuja
summa kõik punktid alguses ja lahutati sellest 6 kuud hilisemad muutujate summad.
See andis väärtuse muutuste suuruse kohta, mille põhjal jagati vastajad kolme rühma
tituleeritud „üsna suur positiivne muutus”, „väike muutus” ja „üsna suur negatiivne
muutus”. Analüüs näitas, et muutuja „pärast koolitust” summa skoor oli kõigis
kolmes rühmas sarnane. Kokkuvõtvalt võib öelda, et vaatamata muutustele, mis olid
hinnanguliselt toimunud oma pädevuste osas, kogesid WBL-i praktikajuhendajad
koolituse kasulikkust sarnaselt.
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6.6. Mõju VET koolide ja ettevõtete vahelisele koostööle

Mis puudutab muud arenguvaldkonda, näiteks VET koolide ja töökohtade vahelist
koostööd, siis suhtusid praktikajuhendajad sellesse väga positiivselt. 68% WBL-i
praktikajuhendajatest ütles, et pärast protsessi alustamist on koostöö kasvanud. Lätis
oli edasiminekut kõige rohkem tunda - seda väitis koguni 87% praktikajuhendajatest.
Leedulased olid pisut tagasihoidlikumad (66%). Eestis tundsid koostöö suurenemist
vaid pisut alla poole praktikajuhendajatest (42%). Siiski tuleb meeles pidada, et Eestis
oli VET praktikajuhendajate arv koolituses väike, niiet võib-olla polnud see antud
arengu kohalt nii kasulik. Lätis oli areng veelgi parem tõelises tandemrühmas
koolitatud praktikajuhendajate jaoks (92%) võrreldes identsemates rühmades
koolitatud praktikajuhendajatega (83%). Selline võrdlus polnud Leedus ja Eestis
väiksema arvu tõeliste tandemrühmade tõttu võimalik.
Kvantitatiivsete analüüsidega saavutatud tulemusi toetati täiendavalt 6 kuud
hilisemast küsimustikust saadud avatud küsimuste vastustega.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kvantitatiivsed andmed tõestasid, et tandemõppe
lähenemisviis on püstitatud eelduste osas kasulik. Kui pidada WBL-i
praktikajuhendajate kompetentsialade edendamist töökohapõhise õppe
juhendamisel laiemaks nähtuseks, siis on näha, et selle laiemal analüüsimisel suuri
muutusi ei toimunud. See on aga mõistetav, kui võtta arvesse, et antud uurimistöös
mõisteti pädevusi laia kompetentsivaldakonnana ja koolituse pikkus oli vaid kaks
päeva. Siiski tuleb lisada, et üldiselt pidasid WBL-i praktikajuhendajad oma pädevusi
heaks nii alguses kui ka kuus kuud pärast koolitust. WBL-i praktikajuhendajad kogesid
tandemkoolituse lähenemisviisi kasulikuks ning see oli mõjutanud nende praktilisi
tegevusi ja mõtlemist. Nad kogesid, et nende pedagoogilised oskused on kasvanud
koos VET koolide ja ettevõtete vahelise koostööga. Sellest lähtuvalt võib öelda, et
toimus areng oodatavate mõjude suunas.
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7 PRAKTIKAJUHENDAJATE RÜHMAINTERVJUUD –
INDIVIDUAALSELT ESITATUD ANDMETE KINNITAMINE
TANDEMKOOLITUSE KOHTA
Leena Kaikkonen

WBL-i praktikajuhendajad vastasid koolituse käigus individuaalseke küsimustikule.
Nagu peatükkides 4–6 kirjeldatud, keskendusid koolitatud WBL-i
praktikajuhendajatelt saadud ja kvantitatiivse ja kvalitatiivse andmekogumise jaoks
kasutatud küsimustikud enamasti nende WBL-iga seotud pädevuste ja oskuste
hindamisele.
Muude seisukohtade tutvustamiseks hõlmas uurimistöö WBL-i praktikajuhendajate
koolituse lõpus WBL-i praktikajuhendajate rühmaintervjuusid. Need viidi läbi selleks,
et saada teavet, mis saadi VET kooli ja ettevõtte esindajate vahelise dialoogi käigus.
Kasutades ära mitmekesiste vastajate rühmadünaamikat, oli praktikajuhendajate
rühmaintervjuude eesmärk saada uusi ja täiendavaid andmeid praktikajuhendajate
kogemuste kohta WBL-i praktikajuhendajate tandemkoolituses.

7.1. Praktikajuhendajate rühmaintervjuude teostamine

Praktikajuhendajate rühmaintervjuud viidi Lätis ja Leedus läbi 2018. aasta kevadel ja
sügisel. Konkreetsete riikide juhtivad koolitajad valisid eelnevalt juhuslikult, millised
rühmad kaasatakse, tagades, et need oleksid valitud riikide erinevatest osadest, et
saada võimalikult mitmekesised praktikajuhendajate seisukohad. Intervjuud viidi läbi
tandemkoolituse lõpus. Intervjuudeks jagasid koolitajad intervjueeritavad väikestesse
rühmadesse, kus oleks võrdne arv töökohtade ja VET praktikajuhendajaid.
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Rühmadele jagati mõned avatud intervjuu küsimused, mida nad pidid kõigepealt
arutama, seejärel edastati vastused ja arvamused nendele küsimustele üheskoos
kirjalikult. Praktikajuhendajatelt küsitud neli küsimust olid järgmised: i) mis oli
tandemkoolituses hea, ii) mis oli tandemkoolituses ebavajalik, iii) millised olid
tandemkoolituse eelised ja iv) milles vajasid praktikajuhendajad enda arvates rohkem
koolitust.
Kokku küsitleti 22 praktikajuhendajate rühma, neist 19 Leedus ja kolm Lätis. Igas
rühmas oli kaks töökoha praktikajuhendajat ja kaks VET praktikajuhendajat, seega oli
rühmas kokku 88 WBL-i praktikajuhendajat. Kuid analüüsis käsitletakse neid pigem
rühmade kui üksikute vastajatena. Kõik 22 rühma vastasid kõigile küsimustele.
Praktikajuhendajate rühmadelt saadud vastuste kvalitatiivseid andmeid analüüsiti ja
kategoriseeriti. Seejärel võrreldi neid täiendavalt küsimustikega saadud muude
andmetega, sõltumata sellest, kas nad tõid sisse küsimustikule sarnaseid elemente ja
tugevdades niiviisi olemasolevaid andmeid, või kui nad tõid sisse uusi vaateid, mida
teistes andmetes ei käsitletud. Järgmistes peatükkides kuvatakse tulemused vastavalt
sellele lähenemisviisile, selle asemel, et jätkata küsimustepõhiselt.

7.2. Vaated, et praktikajuhendajate rühmaintervjuud tugevdasid täiendavalt

Individuaalselt koostatud küsimustikus, kus vastused puudutasid koolituse eeliseid,
olid enim nimetatud valdkonnad interaktsioon ja koostöö, millele keskenduti
mitmest erinevast vaatenurgast. Neid valdkondi tutvustati ka praktikajuhendajate
rühmades ning kõige lihtsam viis on selgelt öelda, et kolleegidega kohtumine oli hea.
Nad lisasid, et „tööandjatel oli võimalus koolidega suhelda”. Lisaks oli „koolide ja
ettevõtete esindajate kooslusel” võimalus seltsida ja seetõttu loodi „uued kontaktid”.
Ka teise poolega, kooli või töökoha inimestega, kohtumise olulisust tõsteti rõhutatult
esile - vastajad ütlesid, et koolitus võimaldas osalejatel omavahel arutada ja suhelda.
Seitse rühma nimetas ainuüksi seda väärt põhjuseks.
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„Osalejatele meeldis võimalus suhelda kolleegidega äri- ja
kutsehariduskoolidest.”
Veel selgitati, et arutelud aitasid osalejatel üksteist tundma õppida nii
koolitustegevuseks mõeldud tegevuste kui ka mitteametlike arutelude kaudu. Sellest
tulenevalt aitasid need pärast koolitust koostada koostöövõimaluste plaane.
„Mõlemale osapoolele - koolide ja ettevõtete praktikajuhendajatele eraldati piisavalt aega sisukate ametlike ja mitteametlike arutelude
pidamiseks, suurendades seeläbi vastastikust mõistmist.”
„Mitteametlikud vestlused võimaldasid meil teha plaane
potentsiaalseks koostööks ja avasid tee koostöö
alustamiseks/parandamiseks.”
Arutelusid hinnati kõrgelt, kuna need võimaldasid „vastastikuse mõistmise
suurendamist”. Neid peeti ka võimaluseks jagada tööpraktikaid ja kogemusi WBL-i
kohta üldiselt, kuna oli võimalus „kuulata WBL-mudelit rakendavate koolide
kogemusi”.
Võimalust suhelda ja teha koostööd ei peetud ainult üheks viisiks kohtuda ja
vestelda, vaid ka võimaluseks saada uusi teadmisi ja teavet. Kokkuvõttes pidasid
praktikajuhendajate rühmad koolitusel „teemasid headeks”. Sisu kohta tõid nad välja,
et nad leidsid, et on saanud teise osapoole kohta rohkem teadmisi. Nagu eespool
aruteluvõimaluste osas kirjeldati, oli tandemkoolitus andnud osalejatele võimaluse
üksteisega tutvuda, kuid nüüd selgitasid praktikajuhendajate rühmad
üksikasjalikumalt, et neil oli võimalus üksteise kohta rohkem teada saada, kuulates
ära üksteise arvamused, ootused ja vajadused seoses töökohapõhise õppega.
„Võimalus tutvuda iga osapoole (koolide ja ettevõtete) arvamusega
ühisest protsessist, mida nimetatakse WBL-iks.”
„Tööandjatel oli võimalus rääkida oma vajadustest ja ootustest.”
Nad arvasid, et oli hea „kuulda, mida kool/ettevõte arvab sellest, mida teine pool
peaks parandama ja mis viisil” kuna
„see andis realistliku ülevaate mõlemast vaatenurgast - kooli ja
ettevõtte omast. See avas tee koostöö alustamiseks/parandamiseks.”
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Lisaks „WBL-mudeli rakendavate koolide kogemuste kohta” teadasaamisele, tundsid
nad, et võimalik oli rääkida ka „neile tekkivatest probleemidest ja lahenduste
pakkumisest”.

7.3. Vaated, mida praktikajuhendajate rühmaintervjuud tõid sisse erinevalt

Oli ka valdkondi, mille praktikajuhendajate rühmad tõid mingil määral välja teisiti kui
teiste küsimustike andmekogumites.
Koolitusele lähenemine
Seoses suhtlemis- ja koostöövõimalustega andsid praktikajuhendajate rühmad
koolituse lähenemisviisi enda kohta küllaltki palju kommentaare, nähes seda muude
kogetud eeliste võimaldajana. Nad väitsid, et koolituse lähenemisviis oli interaktiivne
ja osalejad olid aktiivsed. Nad tundsid heameelt lähenemisviisi üle, kus „osalejad
kaasati tegevustesse” ja neil oli võimalus „õppida ühes ruumis interaktiivseid
meetodeid kasutades (kool-ettevõte)”. Nad kiitsid koolitajate professionaalsust ja
väitsid, et „koolituse struktuur” ja „tasakaalustatud kursuste programm” olid head.
„Kaks kursust juhendavat koolitajat. See võimaldas säilitada fookuse ja
tuua kahelt inimeselt välja kaks vaatenurka ja reaalse elu näiteid.”
„Töötoa aktiivne tempo, mis ei andnud aega igavlemiseks.”
Üldiselt olid rühmade kommentaarid positiivsed nii meetodite kui ka kasutatud
materjalide osas.
„Õppida ühes ruumis interaktiivseid meetodeid kasutades (koolettevõte).”
„Hea tuju oli kooskõlas materjali esitlustega.“
Sisupõhisemate küsimuste osas kommenteerisid nad, et sisu oli hea, kuigi mõned
kahtlesid kas „ettevõtte jaoks oli ehk liiga palju üksikasju”. Üks valdkondi, mida
praktikajuhendajate rühmad pidasid heaks, kuid mida ei mainitud üksikutes 6 kuud
hilisemates vastustes nii selgelt, kui üldse, oli teadmiste ja teabe omandamine WBL-
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iga seotud seaduste, juriidiliste küsimuste ja regulatsioonide kohta. Seda probleemi
mainisid nii Läti kui ka Leedu praktikajuhendajate rühmad.
„Osalejad tutvusid WBL-i reguleerivate dokumentide näidistega, samuti
täiendavate selgitustega valitsuse eeskirjade kohta WBL-i
rakendamiseks.”

Töökohapõhise õppega seotud pedagoogika
Kõige rohkem vastuseid praktikajuhendajate rühmas seoses teadmiste
omandamisega WBL-is oli seotud pedagoogikaga. Praktikajuhendajate rühmad tõid
välja mõned selle valdkonnaga seotud üldised märkused, näiteks „WBL-i rakendamise
pedagoogilised juhised”, kuid tõstatasid ka konkreetsemad valdkonnad, mida peeti
heaks, näiteks hindamine:
„Õpilaste soorituste tulemuste hindamise metoodika. Hindamine on
alati keeruline osa. Koolitajad andsid väga häid näpunäiteid, kuidas
seda teha.”
Üks Läti rühm leidis, et õpilaste WBL-protsessist teadmiste omandamine oli
väärtuslik, kuna see toimus aktiivse kogemuste vahetamise kaudu:
„Töötuba andis ruumi ja aega kogemuste vahetamiseks seoses õpilase
juhendamisega [WBL-i] praktikaprotsessis. Selles protsessis olid
kasulikud tegevused, mis olid suunatud reaalsetes olukordades
tegutsemisele ja tagasiside andmisele. Teiste kogemuste ärakuulamine
ja võrdlus oma tavadega oli väga kasulik.”
Seda rõhutati veelgi praktikajuhendajate rühmade kaalutlustes koolituse eeliste
kohta. Oma vastustes keskendusid nad WBL-i tundmaõppimise ühele peamisele
valdkonnale, nimelt sellele, mis see on. Seda kirjeldati WBL-i omavahel seotud
elementide kaudu: teadmised ja arusaam WBL-i kohta, praktilised oskused selle
edendamiseks, reaalse elu näited ja arutelu jagamise eelised nende asjade õppimisel.
Sarnaselt sellele, mida praktikajuhendajad individuaalselt küsimustiku vastustes
väljendasid, ütlesid praktikajuhendajate rühmad, et nad on saanud „teoreetilisi
teadmisi” selle kohta, „mida WBL tähendab” ning „õppepraktika korralduse” või
„praktikakohtade” kohta. Teisest küljest laiendasid praktikajuhendajate rühmad
teemat ja tõdesid, et nad on saavutanud parema arusaamise WBL-ist kui süsteemist
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ja „kõigi kaasatud osapoolte kohustustest”. Üksikasjalikumas kirjelduses väitsid nad,
et on omandanud teadmised „[WBL-i] 3 faasist ja kaasatud 3 osaleja kohustustest”.
Ehkki praktikajuhendajad ütlesid, et nad olid „VET spetsialistidelt ja tööandjatelt
saanud arvamuse WBL-i kohta,“ pandi ka neid mõtlema, et WBL-i koolituse
arendamisel on vaja veel tööd teha:
„Juriidiline alus WBL-i aktiivseks rakendamiseks ei ole piisav - seda
saime aru pärast arutelusid ja esitatud materjali vaatamist.”
Omandatud teadmised olid nende arvamust aga toetanud ja andnud neile
„motivatsiooni WBL-iga edasi minna”. Lisaks täiendavatele teadmistele teatasid
praktikajuhendajate rühmad praktiliste oskuste õppimisest. See aitas neil end pidada
WBL-i praktikajuhendajaks.
„Tegeliku elu näited --- aitasid ennast palju paremini WBL-i
praktikajuhendaja rollis näha.”
Teisest küljest pidasid nad kasulikuks teatud teadmiste omandamist, et paremini
näha õpilaste vaatepunkti nendega töötades.
„Kuidas kasutada aktiivseid õpetamismeetodeid, mis on kindlasti abiks
praktika ajal õpilastega töötamiseks.”
„ Z-generatsiooni mõistmine; ülevaade kooli toimimisest tänapäeval ja
millised on tööturu nõuded.”

Praktikajuhendajate rühmad pidasid üheks kasuks ka võimalust õppida ametite ja
koolide õpikeskkondade kohta.
„Kasulik oli õppida osalejatelt, kes rääkisid meile oma igapäevasest
tööst, konkreetsete ametite kohta, samuti väljakutsete kohta teistes
tööstusharudes.”
„…käia ringi kooliruumides (laborites), et mõista, et kool suudab
pakkuda kvaliteetset praktilist väljaõpet kaasaegsete seadmetega.”
Praktikajuhendajate rühmade sõnul mõistsid nad, et erinevaid sektoreid esindavad
osalejad võimaldasid neil mõista, et erinevates õppe-/töökeskkondades esinevad
samad probleemid. See rikastas teistega jagatud näidis-situatsioonide mitmekesisust.
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Kogemuste, näidete, teabe ja muu sellise jagamist nimetati samuti eeliseks, sarnaselt
sellele, et seda on mainitud koolituse ühe hea elemendina.
„Võimalus jagada kogemusi kolleegide ja ettevõtte esindajatega ning
kuulata teisi.”
Arutelusid ei peetud mitte ainult võimaluseks õppida tundma teiste ja teise osapoole
hetkeolukorda, vaid seda peeti ka tuleviku ehitamiseks ühiselt, et rakendada WBL-i.
„Mõlemad osapooled suutsid kokku leppida ühistes arvamustes. See
saavutati arutelude kaudu - koolitajatelt saadud teabe kaudu. Uued
kontaktid ja potentsiaalsed praktikapakkujad.”
Nagu ülalt näha, rõhutasid praktikajuhendajate rühmad taas koolitajate tähendust
praktikajuhendajate töö ja nende õppimise hõlbustamisel tandemkoolituse ajal.
Lisaks väljendasid praktikajuhendajate rühmad ka kasutatud „hästi ettevalmistatud
jaotusmaterjali ja esitluste” ning meetodite olulisust, mis olid nende mõistmise
eelduseks. Näiteks oli õpilase mängimine rollimängus aidanud mõista õpilaste
vaatenurka.
„Üliõpilase kingadesse astumine rollimängude ajal oli äärmiselt kasulik.”
Tundus, et koolitus oli toonud neile enesekindluse. Vaatamata väljakutsetele tundsid
nad, et nad „suudavad inimesi tööturu jaoks ette valmistada - koolitades neid
töökohal”.

7.4. Vajadused edasiseks koolitamiseks

Viimase küsimusena arutasid praktikajuhendajate rühmad, kas neil on WBL-i
valdkonnas täiendavaid koolitusvajadusi. Lühidalt öeldes võib nende vajadused
koondada ainult ühte kategooriasse, s.t WBL-i kohta rohkem teada saamine, ja mis
on jagatud kolme alamkategooriasse. Veel mainisid nad vajadust teadmiste
omandamise järele koos WBL-i rakendamise tavade tundmaõppimisega. Viimasega
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seoses tuleb esile kolmas alamkategooria, vajadus saada reaalseid näiteid WBL-i
tavade kohta.
Enamik vajadustest keskendus teadmiste omandamisele WBL-i kohta. Lühidalt võib
öelda, et nad tundsid vajadust õigusaktide, määruste ja dokumentide järele, kuidas
rakendada WBL-i: kuidas sellega alustada, kes mille eest vastutab ja nii edasi.
„Kui meil on olemas kõik dokumendid mõistmaks, kuidas protsess
kulgeb, vajame täiendavat koolitust. Mille eest vastutame, kuidas
protsess alguse saab.”
Praktikajuhendajate rühmad olid veendunud, et selliseid dokumente ja määrusi pole
veel olemas. Selle puuduse tõttu vastas teine rühm täienduskoolituse vajaduse
küsimusele, öeldes lihtsalt: "Praegu mitte, kuna meil pole selget süsteemi". Seega
võib järeldada, et ilma seadusandliku ja regulatiivse arenguta pidasid
praktikajuhendajad edasiliikumist keeruliseks. Lisaks üsna tugevatele ootustele
nende laiemate regulatsioonide väljatöötamiseks, mis võimaldaks nende tööd
võimaldada, leidsid praktikajuhendajad, et praktikajuhendajatena vajaksid nad
edasiliikumiseks veel midagi.
„WBL-i käivitamine teatud ametialadel pole eriala erinõuete ja eripära
tõttu lihtne, seetõttu oleks olnud huvitav kuulda (vaata videoid) reaalse
elu näiteid ettevõtetelt-koolidelt, kes rakendavad WBL-i, kuidas nad
seda päriselus tegelikult teevad.”
Seetõttu küsisid nad koolidelt ja töökohtadelt häid näiteid WBL-i ja selle hea tava
kohta.
„Parimate tavade näited juba kogenud WBL-i rakendajalt (mõlemad kool/ettevõte).”
Lisaks soovisid nad täiendavat koolitust WBL-i koolitusega seotud pedagoogiliste
teemade osas, nagu „VET õpilaste hindamismeetodid” ja „õpetamismeetodid,
hindamismeetodid” ja „elukestva õppe võimalused”.
Kokkuvõtvalt võib praktikajuhendajate rühmaintervjuude põhjal öelda, et koolitatud
praktikajuhendajad pidasid WBL-i praktikajuhendajate tandemkoolitust nende jaoks
heaks ja kasulikuks. Nad arvasid, et on omandanud sisukad teadmised, kogemused ja
praktilised näited ning oskused, mida saaks kasutada õpilaste juhendamisel
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töökohapõhises õppes. Tundus aga, et kui mõelda ja õppida, kuidas WBL-i protsessis
praktikajuhendajana oma osa teha, pani see neid laiemalt mõtlema WBL-i
arendamise ja juurutamise üle. Võib kokkuvõtlikult öelda, et kuigi
praktikajuhendajate rühmad rõhutasid kindlalt poliitika ja laiema haldusala olulisust,
oleksid nad lootnud jätta selle väljakutse rohkem nende osapoolte õlule, kes
vastutavad seaduste, määruste ja haldusjuhendite väljatöötamise eest. Enda jaoks
lootsid nad saada võimalusi edasi liikuda valdkonnas, mida nad pidasid oma
vastutuseks - WBL-i õpilaste tegelikus juhendamises.
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8. ÕPILASTE KOGEMUSED SEOSES TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA
Leena Kaikkonen

Eksperimenteerimise käigus koguti andmeid ka kutsehariduse õpilastelt. Seda tehti
selleks, et välja selgitada, kuidas õpilased, kes on kutsehariduse omandamise ajal
saanud töökohapõhist õpet, suhtuvad oma kogemustesse. Õpilaste seisukohti koguti
küsimustiku abil, mille projektipartnerid veebilingi kaudu õpilastele edastasid.
Selles peatükis kirjeldame kõigepealt õpilastest vastajaid (N = 100) vastavalt nende
tausta üksikasjadele. Seejärel tutvustame õpilaste mõtteid nende juhendamise kohta
enne töökohapõhist õppeperioodi, selle ajal ja pärast seda.

8.1 Õpilastest vastajate taust

Õpilaste andmete kogumist alustati eksperimendi pilootfaasis. Lõpuks vastas
küsimustikule 24 õpilast. Neist 12 ei olnud aga töökohapõhist õpet läbinud ja
seetõttu ei vastanud nende vastused WBL-i kogemuste nõudele. Sel põhjusel jäeti
nende vastused uuringust välja ja pilootfaasis kasutatud vastuste arv oli 12. 2. ja 3.
faasis koguti andmeid kokku 88-lt VET õpilaselt. Seega oli õpilaste vastuste koguarv
100, esindades kõiki kolme Balti riiki. Enamus õpilastest vastajaid, 44%, olid Lätist,
28% aga Eestist ja veel 28% Leedust.
Õpilastest vastajate vanus varieerus vahemikus 16 kuni 21 aastat või rohkem. Ainult
kuus vastanutest olid 16–17-aastased, ülejäänud olid üsna ühtlaselt jaotunud 18kuni 21-aastaste kohortide vahel. Meessoost õpilased oli veidi rohkem esindatud
(56%) kui naissoost õpilased. Õpilased olid kutseõppe osas erineva taustaga, kuid
enam kui pooled neist õppisid tehnoloogiasektoris (N = 55). Järgmised suuremad
rühmad olid hotell, restoran ja turism (N = 16) ning toiduainetööstus (N = 13).
Ülejäänud õppisid rõiva- ja käsitöö tööstuses (seitse õpilast), tervishoiu-, spordi- ja
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heaolu- või sotsiaaltööstuses (neli õpilast) ja ettevõtluses (üks õpilane) ning veel neli
õpilast õppis mõnes muus määratlemata valdkonnas. Muutuja kodeeriti edasisteks
eesmärkideks. Vastupidiselt algsele 11 kategooriale kodeeriti ametialad kolme
kategooriasse: tehnoloogiasektor jäi selliseks nagu see oli (N = 55), samal ajal kui
toiduainetööstus ning hotelli-, restorani- ja turismivaldkonnad koondati teise
kategooriasse Toit & hotell (N = 29) ja ülejäänud koondati kolmandasse
kategooriasse, Muu (N = 16).
Kaks kolmandikku õpilastest olid oma õpingutes juba üsna kaugele jõudnud: üks
kolmandik oli 3. õppeaastal (32 õpilast) ja teine kolmandik 4. õppeaastal (33 õpilast).
Viimane kolmandik oli veel õpingute alguses, olgu see siis esimene aasta (18 õpilast)
või teine aasta (16 õpilast).
Kõik õpilastest vastajad olid juba läbinud mõne õppeperioodi töökohal, 38 ainult ühe
perioodi, 32 kaks või kolm ja 27 enam kui kolm perioodi. Õppeperioodid töökohtadel
olid erineva pikkusega, ulatudes vaid 1-5 päevast (11 õpilast) kuni 2-3 nädalani (24
õpilast) ja 1 kuuni (24 õpilast). Lisaks kirjeldas koguni 40 õpilast oma töökohapõhise
õppeperioodi pikkuseks olevat midagi muud, kuid seda ei täpsustatud.
Õpilaste taustteavet on üksikasjalikumalt kirjeldatud tabelis 12.

Tabel 11. Õpilastest vastajate taustmuutujad (N = 100)

Muutuja

Tasemed

Sagedus

Sageduse %

Puudu

1

Riik

Vanus

3

Sugu

4

Ametiala

28
44
28
1
5
24
24
18
28
56
43
55

28,0
44,0
28,0
1,0
5,0
24,0
24,0
18,0
28,0
56,0
43,0
55,0

0

2

1. Eesti
2. Läti
3. Leedu
16 aastat
17 aastat
18 aastat
19 aastat
20 aastat
21 aastat või vanem
1. Mees
2. Naine
1. Tehnoloogiasektorid (ehitus,
metallisektor, transport,
infotehnoloogia jne)
2. Toiduainetööstus
3. Rõivatööstus

13
5

13,0
5,0

0

1
0
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4
Kodeeritud

5

vanade
tasemete
kombineerimine:
1
2+5
3+4+6+7+
8+9+10+11
Olen õppinud
VET koolis

6

Mul on olnud
õppeperioode
töökohal

7

Minu
õppeperioodid
töökohal on
olnud

4. Ärijuhtimine
5. Hotell, restoran ja turism
6. Sotsiaalteenused
7. Tervis, sport ja heaolu
8. Loodusvarad
9. Käsi- ja kunstitööstus
10. Kultuur
11. Muud
Uued tasemed:

1
16
1
3
0
2
0
4

1,0
16,0
1,0
3,0
0
2,0
0
4,0

1. Tehnoloogiasektorid
2. Toit & hotell
3. Muu

55
29
16

55,0
29,0
16,0

0

1 aastat
2 aastat
3 aastat
4 years
1. üks kord
2. kaks korda
3. kolm korda
4. rohkem kui kolm korda
1-2 päeva
3-5 päeva
2 nädalat
3 nädalat
1 kuu
midagi muud/kui kaua

18
16
32
33
38
15
17
27
5
6
9
15
24
40

18,0
16,0
32,0
33,0
38,0
15,0
17,0
27,0
5,0
6,0
9,0
15,0
24,0
40,0

1

8.2 Enne WBL-i - töökohapõhiste õppimisvõimalustega tutvumine

Õpilastelt küsiti, kuidas nad said teada töökohapõhise õppe võimalustest (8.
küsimus). Nagu arvati, olid parimateks informeerijateks nende endi õpetajad: enam
kui 80% õpilastest väitis, et nende õpetajad rääkisid sellest õppimisvõimalusest palju
(56%) või üsna palju (25%). Kursusekaaslased ja lapsevanemad olid samuti olnud
head informeerijad, kuna kolmandik õpilastest ütles, et nad olid kursusekaaslastelt
palju või üsna palju teavet saanud, samas kui viiendik oli ka vanematelt saanud palju
või üsna palju teavet. Muude teabeallikate osas väitsid õpilased, et need olid olemas,
kuid vaid vähesed tõid neid allikaid oma avatud vastustes välja. Õpilaste poolt olid
mainitud kooli juhtkond, praktilise väljaõppe juhend, valdkonnajuht või
sotsiaalpedagoog, tööandja, raadio ja Internet.

3
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Õpilaste sõnul oli kõige tavalisem viis, kuidas õpetajad enne töökohale minekut
õpilasi töökohapõhisest õppimisest teavitavad (küsimus 9), sellest kogu klassile
rääkimine. Pooled õpilastest vastanutest ütlesid, et õpetajad olid seda palju teinud, ja
veel ligi kolmandik vastas, et õpetajad rääkisid sellest üsna palju. Lisaks teabe
pakkumisele kogu klassile näisid õpetajad olevat toetunud ka oma õpilaste
individuaalsele teavitamisele. Üle poole õpilastest (55%) ütles, et nende õpetajad
rääkisid palju või üsna palju WBL-i võimalustest nendega individuaalselt. Lisaks ütles
üks kolmandik õpilastest, et nende õpetajad olid neile andnud kirjalikku teavet. Neid
vastuseid arvestades tundus, et enamik õpilasi oli saanud küllaldaselt teavet. Siiski oli
ka üsna palju õpilasi, kes ei olnud õpetajatelt mingit teavet saanud, ja veelgi enam
õpilasi, kes olid õpetajatelt saanud vaid natuke teavet töökohapõhise õppe kohta.
Samuti küsiti õpilastelt (küsimus 10), millist teavet nad said, kui õpetajad olid
nendega mingit teavet jaganud. Ligikaudu 70% õpilastest ütles, et nende õpetaja
rääkis palju või üsna palju sellest, mida õpilased peaksid töökohal tegema, kuidas nad
seal peaksid käituma ja mõnest töökoha õppimisega seotud praktilisest aspektist.
Õpilaste sõnul rääkisid õpetajad kõige rohkem siiski oskustest ja kompetentsidest,
mida tööelus vaja on, või oskustest ja kompetentsidest, mida õpilased peaksid
õppeperioodi vältel töökohal õppima. Vähem aega, ehkki ikkagi üsna palju, kulutati
nendest töökohtadest rääkimisele, kuhu õpilased kavatsesid minna. Umbes 12–18%
õpilastest arvas, et õpetajad rääkisid kõigist nendest teemadest vähe ja 4–9% ütlesid,
et nende õpetajad ei rääkinud neist asjadest üldse.
Näib, et töökohtadel on olnud oma roll õpilaste kaasamisel nende töökohapõhisesse
õppeperioodi, ehkki õpilased pidasid töökohtade rolli tagasihoidlikumaks kui koolide
õpetajad (11. küsimus). Ligikaudu 30% õpilastest ütles, et neil ei olnud olemasolevat
seost töökohaga, kuhu nad olid minemas. Töökohad ei saatnud neile teadaolevalt
koolile mingit teavet, samuti ei olnud neil võimalik eelnevalt töökohaga külastuse
kaudu tutvuda. Ehkki peaaegu kolmandik õpilastest oli töökohtadest vähem teadlik
kui nende kursusekaaslased, said ülejäänud kaks kolmandikku töökohtadelt teavet
või külastasid nad töökohta enne töökohapõhise õppeperioodi algust. Lisaks ütles üle
70% õpilastest, et nad olid vähemalt mingil määral kasutanud Internetti töökohaga
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tutvumiseks, ja 55% õpilastest väitis, et nad vestlesid kursusekaaslastega, keda nad
teadsid olevat kõnealuse ettevõttega tuttavad.

Tabel 12. Õpilaste küsimuste 8-11 tulemused juhendamise kohta enne WBL-i
perioodi

tühi/

Küsimus 8. Enne tööl õppimise perioodi
sain teavet töökohal õppimise võimaluse
kohta

mitte
üldse
(1)

vähe (2)

oma õpetaja(te)lt

3

oma kursusekaaslastelt

kokku

üsna palju
(3)

palju
(4)

puudu

7

25

56

9

100

12

25

24

7

32

100

oma vanematelt

25

17

12

5

41

100

kelleltki/kuskilt mujalt, kellelt/kust?

23

4

9

14

50

100

Küsimus 9. Minu õpetaja(d) teavitasid
mind töökohal õppimisest enne perioodi

mitte
üldse
(1)

vähe (2)

üsna palju
(3)

palju
(4)

tühi/
puudu

kokku

rääkides kogu klassiga

5

8

29

50

8

100

rääkides minuga individuaalselt

10

17

23

32

18

100

andes mulle kirjalikku teavet

19

21

24

6

30

100

mõnel muul viisil, kuidas?

22

3

5

1

69

100

Küsimus 10. Enne tööl õppimise perioodi
rääkisid mu õpetaja(d) minuga (rääkisid
mulle) (N = 100)

mitte
üldse
(1)

vähe (2)

üsna palju
(3)

palju
(4)

tühi/
puudu

N

töökoha kohta, kuhu kavatsesin minna

9

18

21

42

10

100

selle kohta, mida ma seal tegema peaksin

4

13

31

41

11

100

milliseid oskusi on tööelus vaja

4

12

37

37

10

100

milliseid oskusi/pädevusi peaksin töökohal
õppima

4

13

38

38

7

100

kuidas ma peaksin töökohal käituma

6

13

28

45

8

100

töökoha õppeperioodiga seotud praktiliste
asjaolude kohta (tööaeg, kuidas riietuda,
kus süüa, kuidas sinna jõuda jne)

4

17

32

40

7

100

Küsimus 11. Enne tööl õppimise perioodi
sain teavet töökohalt

mitte
üldse
(1)

vähe (2)

üsna palju
(3)

palju
(4)

puudu
/tühi

N*

nad saatsid kooli veidi teavet ja ma sain
selle sealt kätte

30%

24%

23%

16%

7%

88

N

N
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tegin õpetajaga enne õppeperioodi algust
külastuse töökohale
enne õppeperioodi algust tegin iseseisvalt
külastuse töökohale
töökoha kohta teabe leidmiseks kasutasin
Internetti
rääkisin mõne teise õpilasega, kes tundis
töökohta/ettevõtet

32%

15%

26%

17%

10%

88

27%

18%

26%

16%

13%

88

17%

18%

25%

29%

11%

88

24%

21%

31%

15%

9%

88

*= Pilootfaasis sõnastati küsimus 11 ainult jah või ei valikutega. 12-st pilootfaasi õpilasest vastas sellele küsimusele 11 ja
enamus (50–67%) vastas, et neil on kogemusi mitmesuguste alternatiivide osas. Skaala erinevuste tõttu ei sisaldu pilootfaasi
vastused selle küsimuse kokkuvõttes, ja vastavalt N = 88.

8.3 WBL-i vältel - õppeperiood töökohal

Kui õpilastel olid oma töökohapõhisel õppeperioodil töökohtadel, ütles enam kui
60%, et nende õpetajad olid tulnud neid töökohale vaatlema. Kuid koguni 38% kõigist
kolme Balti riigi õpilastest ütles, et nende õpetaja ei ilmunud üldse töökohale.
Kui õpetaja tuli töökohta külastama (see pidas paika 62% õpilaste kohta), siis õpilaste
sõnul olid kõige sagedamini arutatud küsimused (palju või üsna palju), mida õpilased
olid töökohal teinud ja eriti milliseid oskusi ja pädevusi nad olid töökohal õppinud.
Võrdset huvi pakkuvad küsimused olid ka: kuidas koolis õpitud asjad on seotud tööga
kõnealusel töökohal ja kas praktikajuhendaja või mõni muu töökohal olev inimene oli
õpilasi nende õppimises juhendanud. Samuti arvestati ka teise osapoolega ning
räägiti ka õpilaste enda aktiivsuse ja töökohal suhtlemise teemadel. Õpilased arvasid
ka, et suur osa aruteludest oli keskendunud sellele, kui hästi õpilased olid õppinud,
mida nad olid õppinud ja mida nad veel peaksid õppima. Sellegipoolest arvasid
umbes 8–13% õpilastest, et õpetajatega on neid teemasid vähe arutatud, ja veel 2–
3% õpilastest arvas, et neid elemente pole üldse arutatud.
Hinnates nende arutelusid töökoha praktikajuhendajatega (küsimus 15), ei olnud
palju erinevusi selles osas, mida õpilased rääkisid oma õpetajatega peetud arutelude
kohta. Õpilased ütlesid, et sarnaselt õpetajatega peetud aruteludele oli töökoha
praktikajuhendajatega kõige tavalisemaks arutelu teemaks õpitud oskused ja
pädevused, millele järgnes arutelu nende enda aktiivsuse üle. Peaaegu võrdselt
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keskenduti sellele, kui hästi nad olid õppinud, selle seosele koolis õpitud asjadega ja
mida nad peaksid veel õppima. Võib-olla oli peamiseks erinevuseks õpilaste arv, kelle
sõnul olid nende arutelud õpetajate/praktikajuhendajatega olnud tagasihoidlikud.
Kui 8–13% õpilastest väitis, et nende arutelud õpetajatega olid olnud üsna
tagasihoidlikud, siis pisut suurem osa õpilastest (15–18%) arvas, et nii oli see
enamiku teemade arutelude puhul oma töökoha praktikajuhendajatega, välja
arvatud „õpilase aktiivsusest rääkimine”, kus suurus „vähe” oli 10%. Samamoodi
ütles veidi rohkem õpilasi (2–8%), et nende töökoha praktikajuhendajatega ei
arutatud ühtegi elementi, samas kui õpetajatega peetud arutelude puhul osutas
sellele vaid 2–3% õpilastest.
Lisaks nendele aruteluelementidele küsiti õpilastelt, kas nende õpetajad või
praktikajuhendajad tegelevad aktiivselt neile õpitava töö modelleerimisega (küsimus
14). Enamik õpilasi (77%) ütles, et nende töökohti külastanud õpetajad olid neid töö
õppimise ajal palju või üsna palju jälginud ja andnud neile töö tegemise kohta
tagasisidet (74%). Lisaks jagasid õpetajad (77%) ja arutasid neid küsimusi kohtumisel,
kus osalesid õpetaja, õpilane ja töökoha praktikajuhendaja. Samas ütlesid õpilased
ka, et vähem kui kolmandik õpetajatest oli tööga isiklikult seotud, s.t näidanud
õpilastele töökoha külastuste ajal tööprotsesse ja näinud, kuidas õpilased
tööprotsesse käsitlevad. Ootuspäraselt ütlesid õpilased, et just see oli element, kus
nende töökoha praktikajuhendajad olid väga aktiivsed olnud.
Üldiselt näib, et õpilased jäid oma töökoha praktikajuhendajatega üsna rahule.
Peaaegu kõik (84%) õpilastest pidasid oma töökoha praktikajuhendajaid oma tööd
väga hästi või hästi teadvat. Neist koguni 85% arvas (palju või üsna palju), et töökoha
praktikajuhendajad olid andnud neile võimaluse mitmekesiste ülesannete kaudu
õppida, näitasid neile tööd (83%) ja nõustasid neid töös (87%). Paljud õpilased
ütlesid, et nende praktikajuhendaja oli jälginud neid tööülesannete täitmisel (78%) ja
andnud neile tagasisidet töö tegemise ajal (72%) ning nad leidsid, et
praktikajuhendajad olid nendega palju rääkinud õpitavatest oskustest ja pädevustest
(74%). Paljud õpilased (62%) ütlesid ka, et nende praktikajuhendaja oli innukas (palju
või üsna palju) nendega koos töötamiseks.
Tabel 13. Õpilaste vastused praktikajuhendajate juhendamise kohta WBL-i ajal
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Küsimus 13. Kui mu õpetaja külastas
töökohta, rääkis ta minuga (N = 62)*

mitte
üldse

(1)

üsna
palju (3)

palju

(2)

vähe

puudu

(4)

N*

sellest, mida ma olin töökohal teinud

0

13%

32%

52%

3%

62

milliseid oskusi/pädevusi olin õppinud

0

8%

40%

45%

7%

62

kuidas koolis õpitud asjad on seotud
tööga sellel töökohal

2%

8%

42%

42%

6%

62

sellest, mida ma veel õppima peaksin

2%

13%

44%

35%

6%

62

sellest, kui hästi olen seni õppinud

2%

13%

42%

35%

8%

62

0

11%

35%

49%

5%

62

3%

8%

39%

42%

8%

62

minu suhtlemisest teistega töökohal

2%

12%

42%

39%

5%

62

minu aktiivsusest

2%

11%

40%

39%

8%

62

Küsimus 14. Kui mu õpetaja külastas
töökohta (N = 62)

mitte
üldse
(1)

vähe
(2)

üsna
palju (3)

palju
(4)

puudu

N

ta vaatles mind töö tegemisel;

2%

21%

40%

37%

0

62

ta tegi koos minuga tööülesandeid;

45%

19%

15%

13%

8%

62

10%

10%

43%

31%

6%

62

2%

15%

42%

6%

62

mitte
üldse

vähe

üsna
palju (3)

palju

(2)

(4)

puudu

N

sellest, kuidas praktikajuhendaja on
mind töökohal juhendanud
sellest, kuidas teised töökohal olevad
inimesed mind on juhendanud

ta andis mulle tagasisidet selle kohta,
kuidas ma tööd tegin
meil oli kohtumine õpetaja ja minu
töökoha praktikajuhendajaga, kus
rääkisime minu õppimisest töökohal
Küsimus 15. Töökohal vestlesin oma
töökoha praktikajuhendajaga (N = 100)

(1)

35%

sellest, mida ma olin töökohal teinud

2

17

41

33

7

100

milliseid oskusi/pädevusi olin õppinud

3

16

44

33

4

100

kuidas koolis õpitud asjad on seotud
selle töökoha tööga

6

15

45

27

7

100

mida ma peaksin veel õppima

7

14

41

31

7

100

kui hästi olen seni õppinud

3

17

40

34

6

100

kuidas praktikajuhendaja on mind
töökohal juhendanud

7

17

42

25

9

100

minu suhtlemisest teistega töökohal

8

18

38

29

7

100

minu aktiivsusest

6

10

45

30

9

100

Küsimus 16. Minu töökoha
praktikajuhendaja (N = 100)

mitte
üldse
(1)

vähe
(2)

üsna
palju (3)

palju
(4)

näitas mulle, kuidas teha tööülesandeid;

0

11%

37%

46%

6%

100

vaatles mind tööülesannete täitmisel;

1%

15%

41%

37%

6%

100

nõustas mind töö tegemisel;

0

8%

48%

39%

5%

100

tegi koos minuga tööülesandeid;

5%

26%

31%

31%

7%

100

andis mulle tööülesannete täitmise ajal
tagasisidet;

2%

19%

33%

39%

7%

100

puudu
N
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lasi mul teha palju/mitmekesiseid
tööülesandeid;
rääkis minuga oskustest, mis mul sellel
ametialal peaksid olema;
tundis hästi oma tööd;

0

9%

43%

42%

6%

100

4%

15%

42%

32%

7%

100

2%

4%

25%

59%

10%

100

8.4 Pärast WBL-i - WBL-i kogemuste kasutamine koolis

Pärast töökohalt naasmist kooli küsiti õpilastelt ka seda, kuidas nende õpetajad olid
kasutanud õpilaste töökohapõhise õppe kogemusi. Ligikaudu 10% õpilastest ütles, et
kogemust ei kasutatud üldse (vähemalt vastavalt neilt küsitud seisukohtadele).
Õpilastel ei palutud oma WBL-i kogemust kajastada ega hinnata, samuti ei kasutatud
seda ressursina õppimiseks teiste õpilastega jagamise läbi ega lähtepunktina
töökohapõhiste õpingute järgmiste faaside kavandamisel. Veel 10–15% õpilastest
ütles, et nende töökohapõhise õppe kogemusi on koolis kasutatud vaid vähe.
Ülejäänud osas ütles kuni 75–80% õpilastest, et nende WBL-i kogemusi on koolis
õppimise ajal kasutatud üsna palju või palju. Kõige sagedamini tähendas see seda, et
õpilasel paluti rääkida oma kogemusest teistele õpilastele, kuid tundus, et selle kohta
aruande kirjutamine oli samuti üsna tavaline. Teine viis kogemuste mõõtmiseks oli
seotud õppimise hindamisega, see tähendab, et õpilastel paluti hinnata omaenda
õppimist töökohal, lisaks õpetajale, kes hindas õpilaste õppimist töökohal ja julgustas
neid neid veelgi õppima.
Tabel 14. Õpilaste vastused õpetajatepoolse juhendamise kohta pärast WBL-i
Küsimus 17. Mu õpetaja(d)

puudu

(N = 100)

mitte
üldse
(1)

vähe
(2)

üsna
palju (3)

palju
(4)

rääkis(id) minuga minu kogemustest töökohal

7

15

32

38

lubas(id) mul rääkida teistele õpilastele oma
kogemustest seoses töökohal õppimisega

11

10

36

37

lasi(d) mul hinnata seda, mida olin töökohal
õppinud

7

13

42

31

7

100

hindas(id) minu õppimist töökohal

9

11

36

35

9

100

kokku

8

100
100

6
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rääkis(id) minuga järgmisest tööl õppimise
perioodist
rääkis(id) minuga sellest, mida peaksin
järgmisena koolis õppima

10

14

38

30

8

100

13

14

34

30

9

100

julgustas(id) mind oma õppimises veelgi

5

12

33

41

9

100

palus(id) mul kirjutada aruande minu töökohal
õppimise kohta

13

11

34

33

9

100

Lisaks ütles üle 90% vastanutest õpilastest (N = 87; küsimus 18), et koolis õpitu oli
kasulik oma ülesannete täitmiseks, mida nad töökohtadel tegid. Kuid üsna vähestes
avatud vastustes kajastasid õpilased ka WBL-perioodi tähendust kutseoskuste ja
eneseteadvuse osas. Töökoht andis neile võimaluse õppida midagi sellist, mis polnud
koolis võimalik näiteks puuduva varustuse tõttu.
„Koolis õpetatavaga ei kaasne alati see, mida ettevõttes õpetatakse või tehakse.
Minu ettevõte oli väga kaasaegne, maanteetranspordis kasutati erinevaid
diagnostikaseadmeid. Minu koolis pole ühtegi.”
Kuid see selgitas ka vastupidiseid mõtteid. Õppeperiood töökohal aitas märgata
koolis õppimise väärtust professionaalselt, aga tõstis teadlikkust ka oma tulevase
karjääri plaanide kohalt.
„Olen tänulik võimaluse eest praktika ajal ettevõttes töötada. See oli väärtuslik
kogemus saamaks aru, et masstootmine pole absoluutselt minu jaoks. Praktikas
teen samu tööülesandeid, mis minu arvates enam minu õmblusteadmisi ei
parandanud. Koolis, vastupidi, on mul olnud võimalus õppida palju erinevaid
õmblustehnikaid. Aitäh!”
Enamik õpilasi oli samuti veendunud, et nende õpetajad teavad hästi, mida reaalses
töös vaja on (küsimus 19) ja pidasid õpetajaid võimeliseks reaalses töös nõutavaid
tööülesandeid täitma (küsimus 20).
Kokkuvõtvalt võib öelda, et õpilastel olid WBL-i osas üsna positiivsed kogemused ja
nad hindasid oma õpetajate juhendamisoskusi headeks või peaaegu headeks nende
juhendamisel enne WBL-i õppeperioodi, selle ajal ja pärast seda. Õpilaste kogemuste
põhjal informeerisid õpetajad neid töökohapõhisest õppimisest hästi, ehkki kõigis
kolmes riigis on töökohti vähem kaasatud. Näiteks peeti Eestis õpetajate poolt
esitatud teavet heaks ja töökohtade poolt esitatud rahuldavaks. Lätis ja Leedus oli
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õpilastel saadud informatsioonist pisut parem arvamus kui Eestis. Õpetajatelt saadud
teave oli aga parem kui töökohtadelt saadud.
Erinevused puudutasid enamasti seda, mis juhtus töökohal õppimise ajal. Paljud
õpetajad ei käi töökohtadel ja see võib ootuspäraselt mõjutada õpilaste kogemusi
saadud juhendamise osas. Kuid isegi kui õpetajad töökohtadesse lähevad, näib, et
nende õpilased ootavad üksikasjalikumat arutelu ja juhendamist, kui nende õpetajad
suudavad pakkuda.
Uuringusse kaasatud õpilased suhtusid oma õpetajatesse üsna kriitiliselt seoses
õpilaste hindamisega vastavalt õppekavas määratletud pädevustele. Ainult pooled
neist pidasid oma õpetajaid selles valdkonnas olevat heade oskustega. Veidi
paradoksaalsemalt väitsid peaaegu kõik õpilased, et nende õpetajad teadsid, mida
tööelus vaja on ja et õpetajad saaksid nende ülesannetega ise hakkama.
Töökoha praktikajuhendajate oskuste osas hindasid Eesti õpilased, et nende
praktikajuhendajate oskustase on madalam, võrreldes Läti ja Leedu eakaaslastega.
Selline tendents oli sarnane kõigis hindamisvaldkondades. Samas mitte ükski
tausttegur ei suutnud seda selgitada.
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9. ÕPILASTE JA WBL-PRAKTIKAJUHENDAJATE KOGEMUSTE
VÕRDLEMINE
Leena Kaikkonen

Selles peatükis panime kokku kaks elementi; Baltimaade õpilaste kogemused seoses
WBL-iga ja WBL-i praktikajuhendajate hinnang nende enda oskustele WBL-is.
Võrdleme seda, kuidas õpilased kogesid omaenda praktikajuhendajatelt saadud tuge
sellega, kuidas selle projekti eksperimenti kaasatud WBL-i praktikajuhendajad
hindasid omaenda oskusi õpilaste juhendamisel töökohapõhises õppes.
Oluline on märkida, et õpilased ei olnud WBL-i praktikajuhendajatega
eksperimenteerimisel omavahel teadlikult seotud. Seetõttu ei hinda õpilased
eksperimendis osalenud WBL-i praktikajuhendajaid. Selline n-ö võrdlus toob õpilased
tõenäoliselt uuringusse sisse kui teise huvipakkuva osapoole küsitletavad ja kuidas
õpilased kogevad praegu WBL-is nende juhendamisega seotud olukorda. Selle
eesmärk on, et kui võrrelda õpilaste kogemusi ja arvamusi WBL-i praktikajuhendajate
omadega, leiavad projektipartnerid ulatuslikumaid ideid eksperimenteeritud WBL-i
praktikajuhendajate tandemkoolituse arendamiseks ja WBL-i poliitika
väljatöötamiseks.

9.1 Õpilaste õppeprotsessi kavandamine enne WBL-i läbiviimist töökohal

Õpilastel paluti hinnata oma kogemusi seoses sellega, mis oli juhtunud enne nende
õppeperioode töökohtadel. Need teemad esitleti õpilaste küsimustikus kokku 14
väites viies erinevas küsimuses (8a, 9a-c, 10a-f, 11b, 17e-g). Oli ka valikuid, mis
keskendusid õpilase individuaalsele tööle või koos kursusekaaslastega töötamisele,
kuid need jäeti sellest välja. Valitud valikud keskendusid lisaks tegeliku töökohaga
tutvumisele ka teabele, mida õpilased olid õpetajatelt saanud töökohapõhise õppe ja
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selle eesmärkide kohta. Nende 14 väite põhjal, mis käsitlevad õpetaja toetust enne
töökohal õppimist, koostati muutujate summa, mida nimetatakse „laiendatud
planeerimiseks” (= enne WBL-i).
WBL-i praktikajuhendajatel paluti omalt poolt hinnata oma oskusi ja pädevusi seoses
õpilastele töökohapõhise õppe kavandamisel. Need olid keskendunud WBL-i
praktikajuhendaja küsimustikus nr 1 ja 2 küsimuses 11, valikud a-h. Nendest
kaheksast väitest koostati muutujate summa, et kirjeldada WBL-i praktikajuhendajate
enesehinnangut WBL-i kavandamisel. Samad küsimused esitati VET
praktikajuhendajatele (õpetajatele) ja töökoha praktikajuhendajatele.

WBL-i praktikajuhendajate enesehinnangu kirjeldamiseks WBL-i planeerimises
koostati muutujate summa (planeerimine). Oma enesehinnangus hindasid WBL-i
praktikajuhendajad end igas väites skaalal 0-3 (0 = üldse mitte, 1 = vähe, 2 = üsna
palju, 3 = palju). Hinnangu põhjal võivad nad 8 väitest saada maksimaalselt 24 punkti.
Oma enesehinnangu kohaselt hindasid WBL-i praktikajuhendajad oma planeerimise
kompetentsust keskmiselt heaks (16 punkti või rohkem). Erinevused riikide vahel
ning töökoha ja VET praktikajuhendajate vahel ühes riigis olid üllatavalt väikesed
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Lätis ja Leedus, kus nii VET kui ka töökoha praktikajuhendajad pidasid oma
planeerimise oskuseid heaks. Eesti VET praktikajuhendajad hindasid oma oskusi isegi
paremaks kui nende kolleegid Lätist ja Leedust, kuid tasub meeles pidada, et Eestis
oli VET praktikajuhendajate arv väga väike (N = 14). Erinevalt teistest vastajatest
hindasid Eesti töökoha praktikajuhendajad end planeerimisoskuste osas ainult
rahuldavaks. VET ja töökoha praktikajuhendajate enesehinnangu tulemused oma
oskustele WBL-i planeerimises on riikide kaupa esitatud joonisel 9.

Tase „hea” 15 punkti

Joonis 9. VET ja töökoha praktikajuhendajate enesehinnang oma oskustele WBL-i
planeerimises

Sarnaselt WBL-praktikajuhendajate hinnanguga hindasid ka õpilased oma WBLpraktikajuhendajate juhendamist küsimustikus olevate väidete kaudu. Hinnangu
alusel skaalal 0-3 said nad anda 14 väitest maksimaalselt 42 punkti, kus hea tulemuse
tase oli 28 punkti.
Mis puudutab nende hinnangut enne töökohapõhiseid õppeperioode saadud toetuse
kohta arvas enamus õpilasi (umbes 80%), et nad on saanud õpetajatelt piisavalt
teavet. Tegelikult suhtusid õpilased sellesse positiivsemalt kui nende õpetajad, kes
hindasid oma võimeid WBL-i planeerimise oskuste osas. Riikide kaupa vaadates
näitas see aga, et Leedu õpilased hindasid oma õpetajate tuge selgelt paremaks kui
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nende eakaaslased Eestis ja Lätis. Eesti ja Läti õpilaste hinnang õpetajate oskustele oli
üsna sarnased ning mõlemad hinnangud jäid alla hea taseme, ehkki lätlased
saavutasid nimetatud taseme peaaegu. Eesti õpilaste kogemus õpetajatelt teabe
saamise kohta töökohal õppimise võimaluste kohta jäi oluliselt halvemaks kui nende
Leedu eakaaslastel (P = 0,029).
See suundumus tugevnes, kui õpilaste arvamusi analüüsiti lähemalt. Kui õpilastelt
küsiti mitmesuguste meetodite kohta, mida õpetajad olid kasutanud, et neile rääkida
töökohal õppimisest (kogu klassiga või individuaalselt rääkides, kirjalikku teavet
pakkudes), hindasid nad, et nad tegid seda ainult rahuldavalt või hästi, eriti seoses
individuaalsete aruteludega. See oli seotud ka nõustamisega WBL-i praktilisemate
osade kohta, näiteks olulise teabe jagamine töökohtade kohta, kuhu õpilased
kavatsesid minna, kuidas õpilased peaksid käituma või riietuma, ja muude
töökultuuridega seotud praktiliste aspektide kohta. Lisaks ütles umbes kolmandik
õpilastest, et nad ei teinud eelnevalt töökohale külastusi ei õpetajaga ega ka
iseseisvalt. Näib, et õpetajad jagasid õpilaste arvamust teatud määral, kuna umbes
viiendik õpetajatest hindas nende oskusi töökoha eelkülastuste korraldamisel ainult
rahuldavaks või olematuks.
Sellegipoolest leidsid õpilased, et õpetajad rääkisid neile piisavalt, milliseid oskusi
tööelus vaja läheb ja milliseid oskusi/pädevusi peaksid õpilased töökohal õppima
(õpilaste küsimused 10 c-d). Samuti hindasid õpilased, et neid teemasid uuriti
piisavalt ka pärast seda, kui õpilased naasid WBL-ist ja kavandati järgmist WBL-i
perioodi (õpilaste küsimused 17 e-g).
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Tase „hea” 28 punkti

Joonis 10. Õpilaste hinnang sellele, kuidas WBL-i praktikajuhendajad juhendasid neid
enne WBL-i

Üks huvitav erinevus ilmnes selles, kuidas erinevate ametialade õpilased kogesid oma
õpetajate toetust WBL-i suhtes enne, kui nad olid läinud õppimisperioodidele
töökohtadel. Enamikul õpilastest vastajatel oli taust tehnoloogiasektoris (N = 55).
Toiduainetööstuse ning hotellinduse, restorani ja turismi valdkondi,
ümberkodeeritud kui teine tase, esindas 29 õpilast, ja ülejäänud vastajad erinevatest
ametialadest, kes kodeeriti kui kolmas, „muu” tase, koosnes 16 õpilasest.
Selgus, et „muu” valdkonna õpilased tundsid oma õpetajatelt ja
praktikajuhendajatelt enne WBL-i saadud juhendamise üle rahulolu. Valdkonna
„muu” õpilased andsid hinnangu, et nende õpetajaid jagasid neile rohkem teavet kui
valdkonna „toit ja hotell” õpilased (P = 0,005). Ka „muu” valdkonna õpetajad rääkisid
rohkem kõigist WBL-iga seotud teemadest (10. küsimus) kui „toit ja hotell”
valdkonnas (P = 0,002), samas tegid ka tehnoloogiavaldkonna õpetajad (P = 0,052).
Valdkonnas „muu” arutasid töökohtade praktikajuhendajad laialdasemalt kui „toit ja
hotell” (P <0,001) ja tehnoloogia valdkondades (P = 0,011).
Lisaks sellele, mis puudutab küsimust, kuidas töökohapõhiseid õpikogemusi kasutati
koolis pärast töökohal viibimist, siis pidasid „muude valdkondade” õpilased õpetajaid
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selles osas paremaks kui toidu- ja hotellivaldkonna õpilased (P <0,001) või
tehnoloogiavaldkonna õpilased (P <0,003).

9.2 Õpilaste õppimise juhendamine WBL-i ajal töökohal

Õpetajate poolne juhendamine
Õpilased hindasid ka oma kogemusi seoses sündmustega, mis leidsid aset nende
õppeperioodidel töökohtadel. Need küsimused keskendusid esiteks sellele, kuidas
nende õpetajad olid töökohal õppides hõlbustanud nende õppimisprotsessi
(küsimused 13 a-j ja 14 a-d). Nende 14 väite põhjal koostati muutujate summa, mida
nimetatakse „juhendavaks õpetajaks” (= WBL-i ajal), selle põhjal, kuidas õpetajad olid
neid töökohtadel õppimise ajal toetanud.
Õpetajatel paluti omalt poolt hinnata nende oskusi ja pädevusi õpilaste juhendamisel
töökohapõhise õppe ajal. Nendele aspektidele keskenduti WBL-i praktikajuhendaja
küsimustikus küsimuses 12, väited a-h ja 13 a. Nendest üheksast väitest moodustati
muutujate summa, et kirjeldada WBL-i praktikajuhendajate enesehindamist WBL-i
juhendamisel.
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Õpilased hindasid oma WBL-i praktikajuhendajaid küsimustikus olevate väidete alusel
ja skaalal 0-3. Nende hinnangu põhjal võisid nad 14 väite põhjal anda maksimaalselt
42 punkti, kus minimaalne „hea” tase oli 28 punkti. Üldiselt hindasid õpilased
õpetajate juhendamist WBL-i ajal heaks, keskmine oli 28 punkti.
Õpetajate enda hinnangu kohasel olid neil WBL-i juhendamisel head oskused, ehkki
Eesti õpetajad hindasid end pisut madalamalt, saavutasid nad siiski peaaegu hea
taseme (vt joonis 11).

Tase „hea” 18
punkti

Joonis 11. VET ning töökoha praktikajuhendajate enesehinnang oma
juhendamisoskusele WBL-i ajal

Nii õpetajad kui ka õpilased hindasid õpetajate tagasiside andmise oskusi heaks
(õpilaste küsimus 14 c - õpetajate küsimus 12 d). Lisaks olid nii õpetajad kui ka
õpilased ühel meelel seoses õpetajate vaatlusega, mille vältel jälgiti õpilasi nende
töös WBL-i ajal töökohal (õpilaste küsimus 14 a - õpetajate küsimus 13 a). Õpetajate
suhtlemisoskuste ja õpilastega suunavate arutelude korraldamise oskuste osas olid
arvamused siiski rohkem erinevad. Pooled õpilastest pidasid õpetajate oskusi selles
heaks, kuid ¾ õpetajatest pidasid end selles vähimal määral heaks. Võib eeldada, et
õpilased ootasid õpetajatega peetud vestlustest mitmekesiseid elemente rohkem
(õpilaste küsimus 13) kui nende õpetajad pakkusid. Teisest küljest pidasid
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eksperimenti kaasatud õpetajad end õpilase ja töökoha praktikajuhendajaga seotud
kohtumiste korraldamisel, kus arutati õpilase õppimist töökohal, ebapädevaks.
Tulemuste uurimisel riikide kaupa ilmnesid erinevused. Lätis hindasid üle poole
õpilastest õpetajate juhendamist WBL-i ajal heaks, Leedus aga oli see hulk pisut
väiksem. Eestis aga hindas enamik õpilasi oma õpetajate juhendamisoskusi WBL-i ajal
ainult rahuldavalt. See oli ka tase, kuhu õpetajad pidasid end kuuluvat.

Tase „hea” 28 punkti

Joonis 12. Õpilaste hinnang riikide kaupa sellele, kuidas õpetajad neid WBL-i ajal
juhendasid

Lisaks, nagu varem kirjeldatud, väitis koguni 38% kõigist kolmest Balti riigist pärit
õpilastest, et nende õpetaja ei ilmunud üldse töökohale. Üksikasjalikuma analüüsi
põhjal selgus, et see puudutas eriti Eesti õpilasi, kellest 3/4 ütles, et nende õpetajad
ei tulnud üldse töökohtadele. Lätis ja Leedus pidas see paika 21–23% õpilaste kohta.
Seetõttu ei ole üllatus, et Eesti õpilased ei hinnanud oma õpetajaid sama hästi, kui
seda tehti Läti ja Leedu õpilaste poolt. Lisaks, kui Eesti õpetajad külastasid töökohta,
pidasid õpilased nende õpetajate juhendamisoskust madalamaks võrreldes sellega,
mida nende Läti ja Leedu eakaaslased tundsid enda õpetajate suhtes, s.t ainult
rahuldavaks. Kokkuvõttes erinesid Eesti õpilaste kogemused Läti ja Leedu õpilaste
kogemustest juhiste osas, mida andsid õpetajad töökohal külastades aruteludes
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(küsimus 13; H = 4,522, df = 4, P = 0,104) ja töötulemuste juhendamisel (küsimus 14;
H = 5,781, df = 2, P = 0,056).

WP praktikajuhendajate poolne juhendamine
Lisaks oma õpetajate juhendamisoskuste hindamisele WBL-is hindasid õpilased ka
oma kogemusi töökoha praktikajuhendajate osas, kes hõlbustasid nende
õppeprotsessi töökohal õppimise ajal (õpilaste küsimused 15 a-i ja 16 a-h). Nende 17
väite põhjal koostati muutujate summa, mida nimetatakse „juhendavaks WPpraktikajuhendajaks” (= WBL-i ajal), selle põhjal, kuidas WP-praktikajuhendajad olid
neid töökohtadel õppimise ajal toetanud.
Omalt poolt paluti töökohtade praktikajuhendajatel hinnata WBL-i
praktikajuhendajate küsimustikus nende oskusi ja pädevusi õpilaste juhendamisel
töökohapõhise õppe ajal. Nendele aspektidele keskenduti WBL-i praktikajuhendaja
küsimustikus küsimuses 12, väited a-h ja 13 a. Nendest üheksast väitest moodustati
muutujate summa, et kirjeldada WBL-i praktikajuhendajate enesehindamist WBL-i
juhendamisel.

Õpilased järgisid taas sarnast protseduuri, kui nad hindasid oma WBL-i
praktikajuhendajaid, kes juhendasid neid WBL-i ajal. Nende hinnangu põhjal võisid
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nad 17 väitest anda maksimaalselt 51 punkti, samas kui minimaalne „hea” oli 34
punkti.
Õpilased pidasid töökoha praktikajuhendajate juhendamist WBL-i ajal üsna heaks.
Ainult Läti õpilased hindasid oma WP praktikajuhendajate oskusi juhendamisel heaks,
samas kui nii Leedu kui ka Eesti õpilased hindasid neid pisut madalamaks (joonis 12).

Tase „hea” 34 punkti

Joonis 13. Õpilaste hinnang riikide kaupa sellele, kuidas töökoha praktikajuhendajad
neid WBL-i ajal juhendasid

Kokkuvõttes hindasid õpilased oma töökoha praktikajuhendajaid peaaegu sama
headeks kui nende õpetajaid. Kuid nende õpilaste arv, kes ütlesid, et nende töökoha
praktikajuhendajad andsid ainult vähe juhiseid või ei andnud neid üldse, oli suurem
kui samaväärne arv õpetajate puhul, mis võib seletada õpilaste pisut madalamat
üldist rahulolu.
Omalt poolt hindasid töökoha praktikajuhendajad Lätis ja Leedus oma
juhendamisoskusi WBL-i ajal heaks. Seevastu Eestis olid töökoha praktikajuhendajad
oma hinnangutes pisut tagasihoidlikumad.
Huvitaval kombel ilmnes tugev seos küsimuste 13 (mida arutatakse õpetajatega, kui
nad külastavad WBL-i ajal töökohti) ja 15 vahel (mida arutatakse WBL-i ajal töökoha
praktikajuhendajatega). Näib, et kui õpetaja veedab palju aega õpilastega aru
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pidades, siis teeb seda ka töökoha praktikajuhendaja või vastupidi. Siiski ei anna
andmed selle seose kohta mingit selgitust.

9.3 Õppimise hindamine pärast WBL-i

Õpilased hindasid ka oma kogemusi koolis pärast õppeperioode töökohal. Need
küsimused keskenduvad sellele, kuidas nende õpikogemusi koolis ära kasutati ja
kuidas nende õpetajad hõlbustasid nende õpikogemuste hindamist, seades
eesmärgid edaspidiseks õppimiseks (küsimus 17). Küsimuse 17 kaheksa väite põhjal
koostati muutujate summa, mida nimetatakse „õpetaja-pärast”.
Õpetajatel paluti omalt poolt hinnata oma oskusi ja pädevusi seoses õpilaste
õppimise ja pädevuste hindamisega töökohal. Nendele keskenduti WBL-i
praktikajuhendaja küsimustikus küsimuses 13, väited a-h. Kaheksast väitest (K1/K2 13
a-h) saadi muutujate summa, et kirjeldada WBL-i praktikajuhendajate
enesehindamist WBL-i hindamisel.
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Läti ja Leedu õpilased hindasid oma õpetajaid WBL-i kogemuste käsitlemisel koolis
pärast õppeperioode töökohal heaks. Eesti õpilased olid jällegi kriitilisemad oma
õpetajate oskuste suhtes ja hindasid neid ainult rahuldavaks.

Tase „hea” 16 punkti

Joonis 14. Õpilaste hinnang riikide kaupa sellele, kuidas õpetajad juhendasid neid
pärast WBL-i

Nii Läti õpetajad kui ka WP praktikajuhendajad hindasid oma oskusi heaks. Ka Eesti
õpetajad ja Leedu WP praktikajuhendajad pidasid oma oskusi heaks, kuid Eesti WP
praktikajuhendajad ja Leedu õpetajad pidasid oma oskusi hindamisel ainult
rahuldavaks.
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Tase „hea” 16 punkti

Joonis 15. VET ning töökoha praktikajuhendajate enesehinnang oma oskustele anda
hinnang pärast WBL-i
Üldiselt nõustusid nii õpetajad kui ka õpilased, et enam kui pooltel õpetajatest on
vajalikud oskused mitmekesiste meetodite kasutamiseks (nagu on kirjeldatud
õpilaste küsimuses 17 ja WBL-i praktikajuhendaja küsimuses 13), et käsitleda WBLperioodi kogemusi hiljem koolis. Õpilaste arvates olid õpetajad üldiselt hästi
tegutsenud ja neil olid head tagasiside andmise oskused. Läti õpilased hindasid oma
õpetajaid hindamis- ja tegutsemisoskuste osas pärast WBL-perioodi parimateks,
samas kui Eesti õpilased olid taas kriitilisemad.
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10. VET KOOLI JUHTIDE NÄGEMUSED SEOSES WBL-I
PRAKTIKAJUHENDAJATE KOOLITUSEGA
Irmeli Maunonen-Eskelinen

Andmed koguti VET kooli juhtide küsimustiku abil, et analüüsida nende kogemusi ja
arvamusi oma WBL-i tavade ja juhtimise kohta.

10.1 Vastajad

Kokku vastas küsitlusele 90 VET kooli juhti. 57,8% vastanutest olid leedulased, 26,7%
lätlased ja 15,6% eestlased. On tähelepanuväärne, et ligi 60% VET kooli juhtidest olid
leedulased; seega mõjutavad andmeid nende vaated. Üle 55% vastanutest olid
naised. Ligi 70% vastanutest omab üle seitsme aasta kogemust koolis. Ligikaudu 83%
vastanutest on olnud seotud töökohapõhise õppe teemadega.

Tabel 16. VET kooli juhist vastajate taustmuutujad
Muutuja
Riik

Organisatsiooni
suurus: töötajate
arv

Positsioon
organisatsioonis

Aastad
organisatsioonis

Tasemed
1. Eesti
2. Läti
3. Leedu
1-9
10-49
50-100
101-250
251 või rohkem
1. Direktor/juht
2. Abidirektor
3. Osakonna juhataja
4. Muu, mis?
0-1
2-6
7-10
11 või rohkem

Sagedus
14
24
52
0
5
20
34
15
2
13
33
26
4
23
9
53

Sageduse %
15,6
26,7
57,8
0
5,6
22,2
37,8
16,7
2,2
14,4
36,7
28,9
4,4
25,6
10,0
58,9

Puudu
0

16

16

1
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Sugu
Kuidas olete
olnud seotud
töökohapõhise
õppe teemadega

1. Mees
2. Naine
1. WBL-i koordineerimine
2. Praktiline korraldus
3. Haldamine (lepingud,
finantseerimine jne)
4. Juhendamine

39
50
24
21
14

43,3
55,6
26,7
23,3
15,6

15

16,7

1
16

Ligi 70% vastanutest vastas avatud küsimustele. Kui vaadata avatud küsimuste
vastuseid, näitab tabel x, et Leedu VET kooli juhtide vastuste osakaal on suurem,
seega üle 50% avatud küsimustele vastanutest olid leedulased. Lisaks kirjutasid
leedulased pikemaid vastuseid ja pakkusid küsimustele rohkem vaatenurki kui Eesti
ja Läti vastajad.
Tabel 17. VET kooli juhtide vastused küsimustiku avatud küsimustele
Avatud küsimus

Eesti
Läti
f
f%
f
12
13,3 16

Leedu
Kokku
Puudu
f%
f
f%
f
f%
f
f%
17,7 37
41.1 65
72,2 25
27,7

12

13,3 18

20

30

33,3 60

66,7 30

33,3

12

13,3 17

18,8 38

42,2 67

74,4 23

25,6

12

13,3 17

18,8 32

35,5 61

67,8 29

32,2

12

13,3 18

20

26,7 54

60

33,3

f 60

86

161

307

137

19,4

36,3

69,1

30,9

K16. Kuidas tuleks teie
riigis arendada
koostööd
töökohapõhise
õppimise / tööl
õppimise valdkonnas?
K18. Milline on
koolituse optimaalne
pikkus?
K19. Milline on
optimaalne viis
koolituse
korraldamiseks?
K20. Kes peaks
koolitusel osalema?
K21. Mil viisil peaks
teie arvates
töökohapõhine
õppimine / koolitus
teie riigis järgmise
nelja aasta jooksul
arenema?

f% 13,5

24

30
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10.2 Koostöö ettevõtetega
Üldiselt oli VET kooli juhtidel statistiliste andmete põhjal jäänud positiivne mulje
koostööst ettevõtetega. Ligikaudu 75% VET kooli juhtidest väitis, et koolid teavitavad
ettevõtteid töökohapõhise õppe eesmärkidest hästi või suurepäraselt. Üks neljandik
juhtidest ütles aga, et ettevõtted said teavet rahuldavalt. Enam kui pooled VET kooli
juhtidest (56,7%) väitsid, et kohustused ettevõtete ja VET koolide vahel on jaotatud
hästi või suurepäraselt. Siiski ütles ligi neljandik VET kooli juhtidest, et kohustused oli
jaotatud rahuldavalt (21,1%) või üldse mitte (3,3%). Tasub ära märkida, et 18,9% VET
kooli juhtidest ei andnud küsimusele üldse vastust. Enamik VET kooli juhtidest (68%)
leidis, et koolid ja ettevõtted olid jõudnud kokkuleppele õpilaste juhendamise osas
hästi või suurepäraselt (10%). Samas kolmandik juhtidest väitis, et õpilaste
juhendamine oli läbi viidud rahuldavalt (26,7%) või üldse mitte (3,3%). VET kooli juhid
märkisid, et õpilaste kompetentsuse hindamist arutati ettevõtetega hästi või
suurepäraselt (64,5%), rahuldavalt (30%) või üldse mitte (4,4%). VET koolide rolli
kohta töökohapõhises õppes arvasid VET kooli juhid (üle 72%), et koolidel võiks olla
toetavam roll. 3,3% ei nõustunud siiski selle mõttega, öeldes, et koolidel ei pea üldse
sellist rolli olema.
Ligikaudu pooltel VET kooli juhtidest oli väga positiivne arvamus töötajate
valmisoleku kohta juhendada õpilasi ettevõtetes. Lisaks uskus umbes 42% VET kooli
juhtidest, et personali valmisolek on rahuldav. Ettevõttes õpilaste juhendamiseks
vajalike oskuste osas olid VET kooli juhid kriitilisemad. Umbes 9% VET kooli juhtidest
oli seisukohal, et ettevõtete töötajatel puuduvad üldse oskused õpilasi juhendada ja
õpetada. Ligi 30% ütles, et juhendamis- ja õpetamisoskus oli rahuldav. Ainult 2,2%
juhtidest väitis, et ettevõtte personalil on suurepärased oskused. Üle 53% juhtidest
pidas ettevõtete töötajate juhendamis- ja õpetamisoskust siiski heaks.
Tabelis 18 on toodud VET kooli juhtide hinnangul kõige soovitavamad ja
teostatavamad koostöövormid ettevõtetega. Kõige enam soovitud koostöövormid
on: töökohapõhine õpe / õppimine töökohal, õppepraktikal osalemine ja õpilaste pädevuste
hindamisel osalemine (tabel 18).

Tabel 18. Soovitavad ja teostatavad koostöövormid ettevõtetega

126
Muutuja
Töökohapõhine õpe / õppimine töökohal
Õppepraktikal osalemine
Osalemine õpilaste pädevuste hindamisel
Külastuse korraldamine ettevõttesse õpilaste jaoks
VET kooli töörühmadesse kuulumine
Erialaste loengute pidamine VET koolis
Stipendiumid õpilastele
Õpilastele suvetööde pakkumine
VET koolide sponsorlus, majanduse toetamine
VET kooli õpetajatele ja õppenõustajatele tutvustuskohtade pakkumine
Uute töötajate värbamine
Teemade andmine õpilaste projektide jaoks
Projektide ja aruannete tellimine, mida viivad ellu VET koolide õpilased

Sag.
50
38
37
36
35
24
23
20
18
14
13
11
4

%
16
12
12
11
11
7
7
6
6
4
4
3
1

Vähem soovitavad ja teostatavad koostöövormid olid õpilaste projektidele teemade
andmine ja projektide rakendamise tellimine VET koolidest.

Koostöö arendamine seoses töökohapõhise õppega
VET kooli juhid tõstatasid probleemid, mida nad praegu WBL-is täheldavad. Esiteks
olid probleemid seotud ettevõtte esindajate hoiakutega, mis näitavad huvi ja
entusiasmi puudumist ning suhtlemise ja infovahetuse ning vastutustunde
puudumist. Teiseks olid lüngad õppekava ja õpilaste ülesannete vahel, kuna sageli ei
antud õpilastele asjakohaseid ülesandeid. Kolmandaks on mõned finantsküsimused,
mis tekitavad ettevõtetele ja õpilastele raskusi, nt ettevõtete nõuded maksta
miinimumpalka ja sotsiaalmaksu täies ulatuses.
VET kooli juhtide vastused jagati nelja põhikategooriasse: 1) koostöötegevused, 2)
koostöö eesmärgid, 3) koostöö edendamise viisid ja 4) koostööga seotud poliitilised
ja haldusküsimused. Kõik kategooriad koosnesid järgmistest alamkategooriatest:

1) Koostöötegevused (20)
 Tööandjate kaasamine (7)
 Koostöö (13)
2) Koostöö eesmärgid (20)
 Tööpõhine õpe (12)
 Motivatsioon ja ühine vastutus (8)
3) Koostöö edendamise viisid (17)
 Koolitus (13)
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 Ressursid ja rahastamine (4)
4) Poliitilised ja haldusküsimused (8)

VET kooli juhid pakkusid välja mitmeid erinevaid viise, kuidas ettevõtetega koostööd
teha. Nad tegid ettepaneku, et tööandjad peaksid osalema programmide
ettevalmistamisel ja õppekavade väljatöötamisel, õpilaste valimisel ja nende
kompetentsi hindamisel. Tööandjate rolli hindamisel tõsteti esile mitmetes vastustes.
Samuti tehti ettepanek, et igal erialal (programmil) peaks olema mõni äripartner, et
ühiselt ülalnimetatud asjaolusid arendada. VET kooli juhid kirjeldasid erinevaid
koostöövorme: juba olemasolevaid ja neid, mida peavad oluliseks ka tulevikus. Need
koostöövormid hõlmavad kohtumisi ettevõtete juhtidega, seminare, kogemuste
jagamist, õpetusi, uuringuid, projekte, õpilastega ettevõtete külastusi ja tihedamat
dialoogi. VET kooli juhid väitsid, et tööandjad pole veel töökohapõhiseks õppeks
valmis. Paljudes kommentaarides olid VET kooli juhid rahulolematud tööandjate
poolse suhtluse ja infovahetusega. Nad väljendasid oma rahulolematust sõnadega,
nagu „raske, loid, vastumeelne, ei räägi”. Seetõttu tuleks parandada suhtlemist ja
infovahetust ettevõtete ja VET koolide vahel.
„Tööandjad ei mõista õppepraktikat.” (SMLi 22-23)
„Ettevõtted ei soovi suhelda.” (SMLi 34)

Koostöö arendamise eesmärkide osas peetakse võtmeküsimusteks motivatsiooni ja
ühist vastutust. Suuremat rõhku tuleks panna ettevõtete motivaatorite leidmisele ja
nende motiveerimisele tegeleda töökohapõhise õppega. VET kooli juhid rõhutasid, et
õpilaste õpitulemuste saavutamiseks peaks ettevõtete ja VET asutuste vahel olema
vastastikune mõistmine ja usaldus, samaväärne vastutus ja hästi väljaarendatud
võrdne partnerlus. Koostöö saab toimuda ainult vastastikuse (ettevõte-kool) huvi
korral. Samuti toodi välja, et töökohapõhise õppe olemus on ameti õpetamine ja
õppimine, mitte ainult töötamine. Lisaks ütlesid VET juhid, et tööandjad peaksid
võtma ettevõttesse õppimiseks vastu rohkem õpilasi. Nad soovisid suurendada nii
värskelt tööle võetud inimeste arvu töökohapõhises õppes kui ka töökoha
praktikajuhendajate panust õpilaste väljaõppesse. Lisaks soovisid nad suurendada
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töökohapõhise õppe osakaalu õppetöös ja laiendada töökohapõhise õppe erinevaid
vorme, nt. ettevõtlusega arvestamine (vabakutseline, oma firmas töötav, füüsilisest
isikust ettevõtja, MTÜ jt).
VET kooli juhtide sõnul on VET koolide ja ettevõtete vahelise koostöö edendamise
kõige olulisem viis ettevõtetele koolituse pakkumine. Ettevõtted peavad paremini aru
saama, mida töökohapõhine õpe tähendab. Lisaks vajavad nad teavet
õppimisvõimaluste kohta töökeskkonnas. Töökohtade koolitajad peaksid olema
kvalifitseeritud, varustatud heade pedagoogiliste teadmiste ja valmisolekuga õpetada
ning õppijaga ettevõttes koostööd tegema. Lisaks tuleks koolitustel ja seminaridel
jagada häid näiteid ja tavasid, et julgustada ettevõtteid õpilasi kaasama. Erinevate
ametlike koolituste kõrval saavad VET koolide õpetajad ettevõtteid ka
mitteametlikult koolitada ja edendada koostööd, olles rohkem töökohtadel kohal,
arutades ettevõtete esindajatega töökohapõhist õpet, luues kontakte ja osaledes
õpilaste õppetöös ja nende oskuste hindamisel töökohal.
VET kooli juhid tõid esile, et VET koolide ja ettevõtjate vahelist koostööd tuleks
tugevdada ja see peaks lähitulevikus olema kõrgemal tasemel. Praktikas võib
tihedam koostöö toimuda mitmel kujul, lisaks õpilaste töökohapõhise õppe
rakendamisele ja õpilaste kompetentsuse ühisele hindamisele ettevõtetes. VET kooli
juhid sooviksid suurendada õpetajate töölevõtmist ettevõttes ja ettevõtete külastusi
WBL-i perioodidel. Üldiselt tuleks koolide ja praktikakohtade vahel luua tihedam
koostöö kõigil etappidel, alates WBL-i programmide väljatöötamisest kuni tulemuste
hindamiseni. VET kooli juhid soovitasid tulevikus suurendada ettevõtete vastutust
töökohapõhise õppe valdkonnas. Nad kutsusid üles ka järjepidevale koostööle. Ehkki
VET koolide ja ettevõtete vahelist koostööd peeti väga oluliseks, tõid VET kooli juhid
välja probleemid suure ettevõtete võrgustiku haldamise ja koostööga.
Motivatsiooni peeti koostöö ja eduka WBL-protsessi aluseks. VET kooli juhid arutlesid
motivatsiooni üle esiteks ettevõtete ja teiseks õpilaste seisukohast. Nad arvasid, et
ettevõtete jaoks peaks olema motiveeriv süsteem, mis motiveeriks tegema koostööd
WBL-i rakendavate haridusasutustega. Tööandjatel peab olema soov õpilasi koolitada
ning pakkuda ja motiveerida konkreetset töötajat, kes suudaks pühendada piisavalt
aega koos õpilastega olemisele. Lisaks vajavad ka õpilased motivatsioonisüsteemi,
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kuna mitte kõik õpilased pole motiveeritud töökohal õppima. Nende õpilaste jaoks,
kes on motiveeritud tööl õppima, tuleks WBL teha lihtsaks.

Koostöö raamtegurite väljatöötamine
Ressursside probleemi uuriti erinevate nurkade alt. Esiteks arutati seda WBL-iga
seotud üldise küsimusena, kus osalejad väitsid, et WBL peab eraldama ressursse.
Teiseks arvasid VET kooli juhid, et ettevõtjate sellised kohustused, nagu nõue maksta
õpilastele miinimumpalka ja täielikult sotsiaalmakse, on WBL-i rakendamisel
koormavaks. Peaks olema võimalusi, kuidas ettevõtetel oleks lihtsam õpilasi vastu
võtta. Muu hulgas tehti ettepanek, et ettevõtted võiksid maksta palga asemel
stipendiume. Kolmandaks väitsid VET kooli juhid, et ettevõtted peaksid saama abi
VET koolidest, kus VET koolid pakuvad ettevõtte juhendajatele koolitusi. Neljandaks,
kuna töökohapõhine õpe on uus lähenemisviis, tuleks läbi viia arendusprojektid,
katseprojektid ja rohkem uurimistöid WBL-i erinevatest vaatenurkadest.
VET kooli juhid tõdesid, et hariduslikel sidusgruppidel (hariduspoliitika kujundajad,
tööandjad, sotsiaalpartnerid, VET koolid) peab olema ühine arusaam
töökohapõhisest õppest ja selle rollist kutsehariduses. Lisaks peaksid erinevad
katusorganisatsioonid teavitama ettevõtteid töökohapõhisest õppest ja suhtlema
nendega ning julgustama ettevõtteid aktiivselt VET koolidega ühendust võtma.
Praktika seisukohalt tõid VET kooli juhid välja töökohapõhise õppe kokkulepped,
kahepoolsed või kolmepoolsed lepingud ning muud tööpõhise õppe rakendamiseks
vajalikud haldusmenetlused.
„Tagada kutseharidusprogrammide pidev täiustamine ja rakendamine vastavalt riigi,
sotsiaalpartnerite ja tööstuse assotsiatsioonide nõuetele.“ (SMLa 121-122)

10.3 Praktikajuhendajate ühiskoolitus

Üldiselt oli VET kooli juhtidel õpetajate ja töökoha praktikajuhendajate ühiskoolituse
kohta positiivne arvamus. Läti VET koolide juhid suhtusid praktikajuhendajate
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ühiskoolitusse positiivsemalt kui eestlased ja leedukad (Läti-Leedu P = 0,075). Ligi
70% VET kooli juhtidest arvas, et praktikajuhendajate ühiskoolitus on suurendanud
arusaamist õppekava eesmärkidest hästi (58%) või suurepäraselt (11%). 3,3%
juhtidest arvas aga, et praktikajuhendajate ühiskoolitus ei suurendanud eesmärkide
mõistmist. Lisaks ei teadnud asjaolude olekust 4,4% juhtidest. 65% VET kooli
juhtidest arvasid, et suurenes õppekava ühine arendus, milles töökoha
praktikajuhendajad ja õpetajad saavad koos õppekava arendada. Sellegipoolest ei
arvanud ligi 7% juhtidest, et õppekava ühist arendamist oleks suurendatud. Veelgi
enam, 4,4% juhtidest ei olnud sellest asjaolust teadlikud. VET kooli juhtide (60%)
hinnangul oli praktikajuhendajate ühiskoolitus suurendanud ametialase pädevuse
hindamisoskust ettevõttes. 14,5% juhtidest aga ei arvanud, et praktikajuhendajate
ühiskoolitus oleks ettevõtetes hindamisoskust üldse arendanud (6,7%), ei teadnud
asjast (5,5%) või ei vastanud küsimusele (2,2%). Samamoodi väljendasid VET kooli
juhid arvamust, kuidas praktikajuhendajate ühiskoolitus on ettevõttes juhendamise
ja õpetamise oskusi tugevdanud. VET kooli juhtide sõnul tugevnes juhendamis- ja
õpetamisoskus hästi või suurepäraselt (63%), rahuldavalt (28,9%) või üldse mitte
(3,3%) ning 4,4% juhtidest ei olnud asjast teadlikud. VET koolide ja ettevõtete
vahelise koostöö osas väitis 70% VET kooli juhtidest, et praktikajuhendajate
ühiskoolitus on suurendanud koostööd hästi või suurepäraselt, umbes 23% neist
hindas, et koostöö on kasvanud rahuldavalt ja 5,6% juhtidest ei olnud asjast
teadlikud.

Praktikajuhendajate koolituse sisu
Kvalitatiivsed andmed pakkusid välja VET kooli juhtide täiendavad vaated ühise
praktikajuhendaja koolituse kohta. VET kooli juhid kommenteerisid koolituse üldisi
eesmärke, sisu ja läbiviimist. Nende vastused kategoriseeriti järgmiselt:
1) Koolituse üldeesmärgid (9)
2) Koolituse sisu (42)
 WBL-i regulatsioon ja haldus (12)
 Õppekava ja standardid (13)
 WBL-iga seotud pedagoogika (17)
3) Koolituse rakendamine (13)
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VET kooli juhtide sõnul on WBL-i praktikajuhendajate koolituse üldeesmärk „tagada
kutseharidusprogrammide pidev täiustamine ja rakendamine vastavalt riigi,
sotsiaalpartnerite ja tööstuse assotsiatsioonide nõuetele (SMLa 121–122)“. WBL-i
praktikajuhendaja koolitus peaks edendama arusaamist töökohapõhistest
õppimisvõimalustest, eelistest ettevõttele, koolile ja õpilastele ning mõlema poole
eesmärkidest ja ülesannetest eesmärkide saavutamisel. Lisaks märkisid VET kooli
juhid, et koolitus toetab VET koolide ja ettevõtete vahelist suhtlemist, infovahetust ja
koostööd. WBL-i praktikajuhendaja koolituse üldeesmärgid peaksid väljendama
praktikajuhendajate reaalselt omandatud teadmisi, oskusi ja pädevusi.
Koolituse sisu peaks hõlmama kolme peamist valdkonda: WBL-i regulatsioon ja
haldus, õppekava ja standardid ning WBL-i pedagoogika. VET kooli juhid rõhutasid
WBL õigusliku aluse uurimist ning töökohal õppimist ja kutseõpet reguleerivate
dokumentide tutvustamist. Eelkõige tõid VET kooli juhid välja vajaduse tutvuda
koolitusel erinevate osapoolte õiguste ja kohustustega, mis on seotud WBL-iga.
Samuti rõhutasid nad, et koolitus peaks sisaldama WBL-i nõutavat dokumentatsiooni,
kuna vaja on arutada, kuidas dokumente kavandada ja hallata.
WBL-i praktikajuhendajate koolitus peaks hõlmama õppekava ja standardite
ümbertöötamist. VET kooli juhid tõid esile selle, et WBL-i praktikajuhendajate
koolitus peaks põhinema kutseõppeprogrammide kutsestandarditel. On vaja
viimistleda õppekavas väljendatud õpitulemusi ja viise, kuidas tagada nende
saavutamine. Toodi välja sellised vaatenurgad nagu VET õppekava kooskõlastamine
ettevõtte ja VET kooli vahel ning tagamine, et kutseõpe ja väljaõpe töökohal vastavad
tööandjate vajadustega. Lisaks peaks WBL-i praktikajuhendajate koolitus
keskenduma sellele, kuidas kool ja ettevõte arendavad õppekava rakendamist, võttes
arvesse ka õpilaste vajadusi.
VET koolide juhid pakuvad välja, et WBL-i praktikajuhendajatel peaks olema
psühholoogiline ja pedagoogiline pädevus. Vastavalt sellele peaks WBL-i
praktikajuhendaja koolitus hõlmama järgmist üldist sisu: suhtlemispsühholoogia,
õpilaste motivatsioon ning andragoogika ja ainedidaktika, teoreetiliste ja praktiliste
teadmiste ühendamine ning teadmised personalijuhtimisest. Eelkõige tuleks rõhku
panna kompetentsipõhisele hindamisele, tagasisidele ja juhendamisele, kuna need
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oskused puuduvad praktikajuhendajatel endiselt ja seetõttu vajavad need kõige
rohkem tähelepanu. WBL-i praktikajuhendaja koolitusel peaks olema võimalus
harjutada juhendamise protsessi, sealhulgas õpilaste juhendamist, tagasiside andmist
ja saamist ning praktikajuhendaja rollide läbimist. WBL-i praktikajuhendajad peaksid
mõistma õpilaste kompetentsuse arengut ja taset, kus nad on, ning vastavalt sellele
juhendama ja korraldama õppimisvõimalusi ja praktikat ettevõttes.
Mis puudutab WBL-i praktikajuhendajate koolitust, siis põhiidee oli, et koolitus peaks
põhinema reaalsetel näidetel. VET kooli juhid pakkusid välja, et WBL-i
praktikajuhendaja koolitusel tuleks pakkuda konkreetset ja selget teavet koos
reaalsete näidetega. Lisaks soovisid praktikajuhendajad, et nad saaksid käia
ettevõtetes, tutvuda töökohaga ja jälgida, kuidas praktika toimub. Praktikajuhendaja
koolitus peaks olema autentne, praktiline, sihipärane ja loominguline. Lisaks peaks
praktikajuhendaja koolituse rakendamine olema paindlik, võimalusega muuta
ajakava ja sisu vastavalt osalejate pädevusele. Praktikajuhendaja koolitusel peaks
olema võimalus arutada peamisi väljakutseid ja probleeme WBL-I rakendamisel
praktikas. Lisaks peeti oluliseks ettevõtete heade kogemuste ja näidete levitamist
ning jagamist nii kohalikus kui ka teiste riikide kontekstis. VET juhid soovitavad, et
WBL-i praktikajuhendajate koolitus peaks olema tulevikku suunatud ja arvestama
töömaailma praeguse ja tulevase olukorraga. Sellega seoses tõsteti esile tööd
portaalide / platvormide, võõrtöötajate, projektide, tööjaotuse, maailma teisest
otsast pärit klientide jne jaoks. Kogemuste vahetamise edendamiseks peaks
praktikajuhendajate koolitus hõlmama rohkem tööandjate esindajaid.

Optimaalne viis koolituse korraldamiseks
VET kooli juhid tõid WBL-i praktikajuhendajate koolituse korraldamise kohta välja
kolm aspekti. Need aspektid on järgmised:
1) Ühiskoolitus (5)
2) Koolitusmeetodid (24)
3) Koolituse ülesehitus (11)

VET kooli juhtide sõnul on kasulik ühiskoolitus, kus ettevõtete ja koolide
praktikajuhendajad saavad omavahel suhelda. Ettevõtte ja kooli esindajatele peaks
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olema rohkem ühist koolitust, et edendada koostööd, järjepidevust ja paindlikkust
WBL-i rakendamisel. Lisaks soovitasid VET kooli juhid, et õpetajad võiksid minna
ettevõtetesse tööle ja saada kooli praktikajuhendajaks.
„Levinum koolitus ettevõtete ja koolide esindajatele.” (SMLi136)
„Omavaheline suhtlus. Õpetajad lähevad ettevõttesse tööle ja saavad
koolipoolseks juhendajaks.” (SMV159-160)

WBL-i praktikajuhendaja koolitusel kasutatavad meetodid peaksid olema
osaluspõhised ja koostööpõhised. Mainiti selliseid meetodeid nagu seminarid,
töötoad, loengud, meistriklassid, arutelud, rühmades töötamine, töörühmade
kasutamine, praktiline töö ja üksteise ettevõtete külastamine. Rõhutati näost näkku
suhtlemist töökoha praktikajuhendajate ja õpetajate vahel. Pealegi toodi välja, et
erinevate olukordade modelleerimiseks, nt. probleemi lahendamine, peaks olema nii
teoreetiline osa kui ka praktilised õppetunnid. WBL-i praktikajuhendajate koolitus
peaks aitama osalejatel ühendada teooriat ja praktikat nii koolis kui ka ettevõttes.
Lisaks näost-näkku koolitusüritustele pakuti välja ka kaugõppe ja iseõppimise
kursused.
VET kooli juhid pakkusid välja mõned aspektid WBL-i praktikajuhendajate koolituse
ülesehituse osas. Soovitus oli jagada koolitus erinevate päevade vahel (näiteks 4 + 4 +
8), kuna ettevõtte juhendajad ei saa pikkadel koolitusperioodidel osaleda.
Kolmepäevane koolitusperiood oleks maksimaalne ning soovitati ka ühepäevast
perioodi. Tegelikult ei pööranud VET kooli juhid WBL-i praktikajuhendaja koolituse
pikkuse küsimusele kuigi palju tähelepanu; nad väitsid lakooniliselt, et koolitus peaks
olema lühike ja arusaadav.
„Seminarid, töötoad, kohtumised töötajate ja esindajatega jne.” (SMLi129)
(SMLi154)

VET kooli juhid pakkusid välja erinevaid võimalusi koolituste korraldamiseks. Esiteks
oli üheks soovituseks, et praktikajuhendajate koolitus võiks toimuda koolis. Teiseks
tehti ettepanek, et praktikajuhendajate koolitus peaks toimuma ettevõttes kohapeal
või ühes piirkonnas ja et ühe valdkonna koolitajad saaksid töötada koos. Kolmandaks,
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koolitus võiks olla ettevõttesisene / kohapealne koolitus. Lõpuks toodi välja
ametialased koolituspäevad, mille põhideeks oleks võrdlusuuringute protsess.
Kes peaks koolitama
VET kooli juhid esitasid oma arvamuse selle kohta, kes peaksid WBL-i
praktikajuhendajaid koolitama. Nad väljendasid WBL-i praktikajuhendajate
koolitajate omadusi üldiselt ja soovitasid WBL-i praktikajuhendajate koolituse
rakenduskvartaleid täpsemalt.
VET kooli juhid tõid esile kolm aspekti:
1) Koolitajate hariduslik ja kogemuslik taust (18)
2) Vastutavad organisatsioonid (11)
3) VET koolide ja ettevõtete roll (27)

VET kooli juhid tõid esile, et WBL-i praktikajuhendajate koolitajad peaksid olema
kvalifitseeritud, kompetentsed ning omama asjakohaseid teadmisi ja kogemusi. VET
kooli juhid kirjeldasid erinevaid teadmiste ja oskuste valdkondi, mis koolitajatel
peaksid olema. Need olid järgmised: teadmised ja oskused pedagoogika,
andragoogika ja didaktika kohta antud valdkonnas, nt. tehnoloogias
suhtlemispsühholoogia, kogemusõpe, hindamine, tagasiside ja eriteadmised
õppekavas, kogemus antud valdkonnas, nt. tehnoloogia ja tootmise alal, noorsootöö,
õppepraktika ja personalijuhtimise kogemus. Vastustes toodi välja spetsialistiks
olemine ja kogemuste olemasolu. Lisaks rõhutati, et praktikajuhendaja koolitaja
peaks teadma WBL-i kohta ettevõtte ja kooli vaatenurkadest. Muud omadused, mida
praktikajuhendaja koolitajatega seostati, olid inspireerijad, visionäärid ja hea tuju.
Mõned kommentaarid puudutasid WBL-i praktikajuhendajate koolitajate ametlikku
koolitust, väites, et koolitajatel peaks olema asjakohane kvalifikatsioon. WBL-i
praktikajuhendajatele võiks koolitust pakkuda hariduslik ülikool või mõni muu
õpetajaid ettevalmistav õppeasutus.
„Koolitaja peab olema õppekavade, hindamise ja tagasiside ekspert. Koolitajad
peavad kasutama aktiivõppe meetodeid ja koolitus peab põhinema praktilistel
ülesannetel.” (SMV200-201)

135
VET kooli juhid, eriti Leedus, rõhutasid haridus-, teadus- ja spordiministeeriumi ning
tööstus-, kaubandus- ja käsitöökodade rolli WBL-i praktikajuhendajate koolitamisel.
Nad tegid ettepaneku, et kõrgeimad organisatsioonid peaksid olema vastutavad ja
koolitusse kaasatud ning määrama inimesed ja esindajad, kes peaksid WBL-i
praktikajuhendajaid koolitama.
VET kooli juhid avaldasid soovi, et koolitajad esindaksid nii kooli kui ka ettevõtet:
„Ettevõtte juhid, kes pakuvad reaalset väljaõpet töökohal, kutsekoolide esindajad,
kes korraldavad praktilist koolitust (SMLi271-273)." Mõned VET kooli juhid tõid aga
esile ettevõtete rolli ja nägid, et neil on õppepraktika osas uusimad teadmised ja
kogemused. Teised VET juhid rõhutasid koolide rolli töökohapõhise õppe läbiviimisel.
Samuti pakuti välja mentorlus, mis võiks toimuda „ettevõttes, kus õpetaja koolitab
ettevõtte töötajat ja kooli õpetaja on mentor ettevõtte töötajale, kes juhendab
töötuba või õppetundi (SMV294-295)“. Mentorluse idee tõstatati neljas vastuses.
Välja pakuti ka idee kasutada WBL-i praktikajuhendajate koolitustel välisõppejõude.

10.4 Õpilaste õppimine töökohal

Üle 72% VET kooli juhtidest arvas, et õpilased saavutavad töökohapõhiseks õppeks
seatud eesmärgid hästi või suurepäraselt. Ükski juht ei öelnud, et õpilased ei saavuta
eesmärke üldse. Mis puudutab ettevõtete teadmisi kutseharidusest ja kõnesolevast
õppekavast, väitis umbes 42% VET kooli juhtidest, et ettevõtted on kõnealuste
teemadega hästi või suurepäraselt tutvunud. Kuid 53,4% VET kooli juhtidest nägi, et
tuttavus on rahuldaval tasemel või alla selle. Ligikaudu pooled VET kooli juhtidest
väitsid, et ettevõtted tagavad, et õppekava eesmärgid oleksid hästi või suurepäraselt
kaetud%), samas kui teine pool nägi, et eesmärgid on rahuldavalt või vähem kaetud.
Seoses õpilaste kompetentside arendamisega töökohapõhise õppe käigus leidis
enamik VET kooli juhtidest, et õpilaste ülesanded ettevõttes muutuvad selliselt, et
oleks võimalik saavutada soovitud kompetentsi. Üle 53% VET kooli juhtidest hindas,
et kompetentsuse arendamise protsess toimub ettevõttes hästi või suurepäraselt.
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4,4% VET kooli juhtidest väitis aga, et ülesanded õpilaste kompetentsuse
arendamiseks ei muutu üldse. Üldiselt väitis 67% VET kooli juhtidest, et ettevõtete
tegevus vastab hästi või suurepäraselt kutsealal kehtivatele pädevusnõuetele, mida
on õppekavas kirjeldatud. Ainult 2,2% juhtidest ütles, et ettevõtted ei vasta üldse
nendele nõuetele. Mis puutub ettevõtete poolsesse toetamisse ja juhendamisse
õpilaste õppimise vältel, arvasid 50% VET kooli juhtidest, et ettevõtted toetavad
õpilaste õppimist rahuldavalt või üldse mitte. Vastused ettevõtete süstemaatilise ja
eesmärgile orienteeritud juhendamise kohta õpilastele olid poolitatud, nii et 7,8%
VET kooli juhtidest pidas neid suurepäraseks või heaks (umbes 40%) ja 7,8% nägi, et
õpilased saavad süsteemset ja eesmärgile orienteeritud juhendamist rahuldavalt või
üldse mitte (40%). VET kooli juhtide (13,3%) arvamuse kohaselt ei koolitanud
ettevõtted oma töötajaid õpilaste juhendamiseks üldse. 51% juhtidest leidis siiski, et
ettevõtetes on personali koolitatud rahuldavalt, hästi (23%) või suurepäraselt (6,7%).
Ligi 86% VET kooli juhtidest leidis, et koolis õpitud ametialased oskused vastasid
tööelu nõudmistele hästi või suurepäraselt. Umbes 13% VET kooli juhtidest arvas, et
kooskõla hariduse ja tööelu vahel on rahuldav.
Kvalitatiivsetes andmetes viitasid VET kooli juhid oma vastustes ka õpilaste
töökohapõhisele õppele. Eesmärk on, et WBL võimaldaks õpilastel omandada
kvaliteetset haridust ja kutseoskusi, et nad saaksid end integreeruda muutuvasse
reaalsesse töökeskkonda. Seega on õpilastele kasulik süstemaatiline pikaajaline
koolitus, mida iseloomustavad töökohal või VET koolides õppimise vahelduvad
perioodid. VET kooli juhid pakkusid välja mõned töökohapõhise õppe struktuurid või
mudelid:






Õppeprogrammi esimene osa (umbes 60%) viiakse läbi VET koolis. Ülejäänud
õppetöö (umbes 40%) toimub ettevõttes, kusjuures õpitulemuste (saavutuste)
vahehindamine toimub koolis.
1 kuu - teoreetiline koolitus, 1 kuu – praktikavisiidid, ja lisaks teine konkreetne
tööpraktikal viibimise aeg organisatsioonides.
Liidetud: töötuba klassiruumis ja juhendamine / demonstratsioon ettevõttes, kus
toimub praktiline koolitus.
Väljaõpe töökohal peaks toimuma kõrgema tasemega juhtide järelevalve all.
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10.5 Töökohapõhise õppe väljatöötamine

VET kooli juhid pakkusid WBL-i arendamiseks lähitulevikus välja palju erinevaid
seisukohti. Vastused olid paljusõnalised, hõlmasid paljusid aspekte ja jagati nelja
kategooriasse, mis hõlmavad alamkategooriaid. Kategooriad on järgmised:
1) WBL-i raamtegurid (19)
 Ühiskondlikud küsimused (11)
 Juriidilised küsimused (2)
 Finantsküsimused (6)
2) WBL-i kvaliteet (9)
 WBL-i arendamine (5)
 Õppekava ja WBL (4)
3) Tööandjate ja VET koolide vaheline koostöö (14)
 Koostöö ja suhtlus (8)
 Motivatsioon (6)
4) Koolitus ja WBL (18)
 Koolituse vormid (15)
 Paindlikkus (3)

WBL-i raamtegurid
VET kooli juhid tõid WBL-i osas välja erinevad raamtegurid. Nad ütlesid, et
ettevõtluskeskkond on WBL jaoks ebapiisav ja mitte toetav ning seetõttu pole
ühiskond veel valmis WBL-i kasutusele võtma. Lisaks mõjutab WBL-i rakendamise
võimalusi majandusareng: kui majanduslik olukord on hea ja majandus kasvab, on
see lihtsam kui siis, kui majanduskasvu tingimused on aeglustunud. Veel
kommenteerisid nad, et deklareerimata tööjõudu on liiga palju, mis omakorda
vähendab tööandjate huvi õpilasi vastu võtta. Esineb mõningaid hoiakubarjääre,
kuna õpilasi peetakse odavaks tööjõuks, mida tuleb kasutada nende heaolu
suurendamise arvelt. Lisaks mõjutab WBL-i rakendamist ettevõtte struktuur ja
seetõttu on vaja suurendada WBL-ist huvitatud väikeettevõtete arvu.
Kutsekeskhariduse õpilastel on mõnevõrra madal sotsiaalmajanduslik taust, kuna nad
on pärit katkistest peredest ja elavad üksi, mis tähendab, et nad vajavad erinevat
tüüpi tuge. Uued põlvkonnad, eriti Z-põlvkond, vanematele põlvkondadele
väljakutseks ja seetõttu on vaja paremat arusaamist mitmekesisusest ja maailmast.
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VET kooli juhid soovitasid hoolitseda majanduskasvu eest ja toetada ettevõtluse
arendamist ühiskonnas. Kindlam ärikeskkond pakub võimalusi WBL-i rakendamiseks.
Peaks toimuma suhtumise muutumine WBL-i ja õpilaste ning inimressursside
arendamise suhtes. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks laiale publikule korraldada
informatiivseid kampaaniaid, töötubasid ja konverentse. WBL peaks muutuma
populaarseks ja atraktiivseks. VET kooli juhid rõhutasid tõsiasja, et WBL-süsteemi
juurdumine on väsimatu ja raske töö.
Mõned kommentaarid olid ka WBL-i õigusliku aluse seadmise kohta, sest ilma selleta
oleks WBL-i võimatu rakendada ja arendada. Sellega seoses tuleb lahendada
finantsküsimused, näiteks töö kompenseerimine neile, kellel on kohustus praktikante
juhendada. VET kooli juhid pakkusid välja, et ettevõtjatele tuleks pakkuda riigiabi
ning õpilastele maksusoodustusi ja maksuvaba stipendiumi. Õpilased peaksid saama
minimaalset elamistoetust. Stipendiumisüsteemi peeti üheks vahendiks õpilaste
kinnistamiseks ettevõtetesse ja lõpetanud õpilaste ettevõttesse tööle saamiseks
pärast õpinguid. VET kooli juhid nägid ka, et kutsekoolid vajavad WBL-i
rakendamiseks rahalist tuge, sest tegelikkuses langeb suurim koormus koolidele.
Seeläbi saaksid koolid õpilasi ja tööandjaid rahaliselt toetada. Lisaks tehti ettepanek,
et inimesele, kes töötab ettevõttes õpilastega, tuleks maksta palka.

WBL-i kvaliteet
WBL-i kvaliteedi ja pideva täiustamise osas peaks toimuma süstemaatiline
hindamisprotsess, et välja selgitada WBL-i rakendamisega seotud väljakutsed ja
saada seejärel teavet täiustamiseks. VET kooli juhid pakkusid välja regulaarselt
korraldada uuringuid WBLI-i rakendamise jälgimiseks ning lünkade ja väljakutsete
leidmiseks. Lisaks tõid nad välja idee hinnata konkreetsete valdkondade
professionaale ja koolitada konkreetsete valdkondade juhte, kogudes edulugusid,
häid tavasid ja väljakutseid ning teha neist fookusgruppides kokkuvõte. Tagasisidet
peeti samuti üheks vahendiks teabe ja soovituste saamiseks, et täiustada WBL-i.
Üheks WBL-i täiustamise viisiks peeti ka õpilaste, VET koolide ja ettevõtete tihedat
koostööd. Lisaks peeti kolme Balti riigi koostööd kvaliteedi ja arengu osas
tähendusrikkaks.
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Õppekava peeti oluliseks struktuuriks, mis peaks tagama WBL-i kvaliteedi. Esiteks
väitsid VET kooli juhid, et ettevõtted peaksid järgima ja täitma kõiki VET programmis
sätestatud kompetentse. Ettevõtted peaksid rohkem panustama
koolitusprogrammidesse ja kohandama neid konkreetse kvalifikatsioonidega. Sellest
lähtuvalt tuleks koolituse eesmärgid ettevõttes kombineerida konkreetse
kvalifikatsiooni nõuetega. Teiseks ütlesid VET kooli juhid, et ka koolid peaksid olema
oma õppekavades paindlikumad ja võtma arvesse muutuvaid turu vajadusi. Peaks
olema võimalus lubada olemasolevate heakskiidetud programmide hõlpsat
kohandamist. WBL-i õppekava ja eesmärkide osas rõhutasid VET kooli juhid koolide ja
ettevõtete tihedamat ja tugevamat koostööd.

Koostöö tööandjate ja VET koolide vahel
VET kooli juhid tõid esile, et VET koolide ja ettevõtete vahelist koostööd tuleks
tugevdada ja see peaks lähitulevikus olema kõrgemal tasemel. Praktikas võib
tihedam koostöö toimuda mitmel kujul, lisaks õpilaste töökohapõhise õppe
rakendamisele ja õpilaste kompetentsuse ühisele hindamisele ettevõtetes. VET kooli
juhid sooviksid suurendada õpetajate töölevõtmist ettevõttes ja külastusi
ettevõtetesse WBL-i perioodidel. Üldiselt tuleks koolide ja praktikakohtade vahel
luua tihedam koostöö kõigil etappidel, alates WBL-i programmide väljatöötamisest
kuni tulemuste hindamiseni. VET kooli juhid pakkusid välja tulevikus suurendada
ettevõtete vastutust töökohapõhise õppe valdkonnas. Samuti kutsusid nad üles
tegema järjepidevat koostööd. Ehkki VET koolide ja ettevõtete vahelist koostööd
peeti väga oluliseks, tõid VET kooli juhid välja probleemid suure ettevõtete
võrgustiku haldamise ja koostööga.
Motivatsiooni peeti koostöö ja eduka WBL-protsessi aluseks. VET kooli juhid arutlesid
motivatsiooni üle esiteks ettevõtete ja teiseks õpilaste seisukohast. Nad arvasid, et
ettevõtete jaoks peaks olema motiveeriv süsteem, mis motiveeriks tegema koostööd
WBL-i rakendavate haridusasutustega. Tööandjatel peab olema soov õpilasi koolitada
ning pakkuda ja motiveerida konkreetset töötajat, kes suudaks pühendada piisavalt
aega koos õpilastega olemisele.
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Koolitamine ja WBL
VET kooli juhid nägid esiteks, et ettevõtte juhid peavad mõistma, mida WBL
tähendab ja milline on kooli ja ettevõtete roll seoses WBL-iga. Kooli ülesanne on
anda ülevaade ametist, suhtlemisoskusest ja loovusest ning arendada
kompetentsipõhist lähenemist. Samal ajal peaksid tööandjad mõistma, et
konkreetseid asju saab õpetada ainult konkreetses töökohas töötades. Teiseks oleks
vaja koolitada ettevõtte töötajaid, eriti töökoha juhendajaid, koolitajaid ja
mentoreid. VET kooli juhid ütlesid, et ettevõtetes pole ühtegi inimest, kes tahaks olla
koolitaja. Sellest lähtuvalt on vaja pedagoogilist koolitust ning ettevõtte mentorite
tähtsuse ja rolli mõistmist.
Reaalse töökohapõhise õppe osas soovitasid VET kooli juhid, et 50% õpingutest võiks
toimuda ettevõttes ja 50% koolis. Samuti tehti ettepanek koolitusi rakendada
koolides nii, et õpilased veedaksid 2-3 päeva ettevõttes ja ülejäänud päevad koolis.
Paljud vastused väitsid, et WBL-i kui koolitusvormi tuleks jätkata ja rakendada.
Õpetajate oskuste ja väljaõppe osas tehti ettepanek, et kõigil õpetajatel peaks olema
WBL-i kogemus ning töötajatele peaks koolitust pakkuma kutsekoolid. Nii koolidele
kui ka ettevõtetele tuleks välja töötada metoodilised materjalid.
VET kooli juhid rõhutasid, et töökohapõhist õpet tuleb kavandada paindlikult.
Tegelikult ei saa paljusid tegureid eelnevalt arvesse võtta, mis omakorda mõjutab
WBL-i rakendamist.
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11. ETTEVÕTTE JUHTIDE NÄGEMUSED SEOSES WBL-I
PRAKTIKAJUHENDAJATE KOOLITUSEGA
Irmeli Maunonen-Eskelinen

Andmed koguti ettevõtte juhtide küsimustiku abil, et analüüsida nende kogemusi ja
arvamusi WBL-I tavade kohta.

11.1 Vastajad

Kokku vastas küsitlusele 90 ettevõtte juhti Eestist, Lätist ja Leedust. Vastanud
ettevõtete juhtidest olid peaaegu 45% lätlased, 38% leedukad ja 17% eestlased (tabel
19). Tabelis 19 on esitatud taustmuutujad ja puuduv teave muutujate kohta.
Tabel 19. Ettevõtte juhist vastajate taustmuutujad
Muutuja
Riik

Ettevõtte suurus:
töötajate arv

Positsioon ettevõttes:

Aastad ettevõttes:

Sugu
Kas vastajal on ettevõttes
praegu koolitaja roll?

Tasemed
1. Eesti
2. Läti
3. Leedu
1-9
10-49
50-100
101-250
251 või rohkem
1. Owner
2. Manager
3. Superior
4. Expert
5. Craftsman
0-1
2-6
7-10
11 või rohkem
1. Meed
2. Naine
1. Jah
2. Ei

Sagedus
15
40
34
23
25
11
11
19
25
39
13
3
6
2
4
26
17
42
35
55
47
43

Sageduse %
16,7
44,4
37,8
25,6
27,8
12,2
12,2
21,1
27,8
43,3
14,4
3,3
6,7
2,2
4,4
28,9
18,9
46,7
38,9
61,1
52,2
47,8

Puudu
1

1

2

1

0
0
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Kui suur on ettevõttes
VET õpilaste arv aastas?

Mitu aastat on teie
ettevõte teinud koostööd
VET koolidega?

0
1-3
4-6
7 või rohkem
Koostöö puudub
0-1 aastat
2-3
4-5
rohkem kui 6 aastat

4
44
21
20
3
7
15
20
42

4,4
48,9
23,3
22,2
3,3
7,8
16,7
22,2
46,7

1

3

Uuringus osalenud vastajad esindasid peamiselt (77,8%) väikeseid ja keskmise
suurusega ettevõtteid. On tähelepanuväärne, et 53,4% ettevõtetest olid väikesed,
kus töötas vähem kui 49 töötajat, ja 25,6% nendest ettevõtetest olid
mikroettevõtted. Enamikul vastanutest (65,6%) omas ettevõttes laialdasi kogemusi,
üle seitsme aasta. Tervelt 93,4% ettevõtetest oli teinud VET koolidega koostööd.
Sellest lähtuvalt on enamik ettevõtteid (94,4%) võtnud õpilasi vastu töökohal
õppimiseks.
Tabel 20. Ettevõtte juhtide ärivaldkond
Ärivaldkond

n

Protsent

Tehnoloogiasektorid (ehitus, metallisektor, transport,
infotehnoloogia jne)
Toidutööstus
Rõivatööstus
Ärijuhtimine
Hotell, restoran ja turism
Sotsiaalteenused
Tervis, sport ja heaolu
Loodusvarad
Käsi- ja kunstitööstus
Kultuur
Muu

37

41,1%

4
3
3
10
0
14
0
1
0
14
Kokku 86

4,4%
3,3%
3,3%
11,1%
0%
15,6%
0%
1,1%
0%
15,6%
95,8%

Puudu
4

4,4%

Suurem osa vastanutest (41,1%) esindas tehnoloogiasektorit (tabel 20). Samuti olid
55% vastanutest naised.
Keskmiselt kirjutas avatud küsimustele oma vastused 62% vastanutest (tabel 21).
Siiski tuleb märkida, et kõige vähem vastatud küsimus täiendab vastajate vastuseid,
kui nad on hariduse ja töö samaväärsuse küsimusele vastanud eitavalt või
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„rahuldavalt”. Kõigile muudele avatud küsimustele vastas 65,6 - 75,6% vastanutest.
Nagu tabelist 21 nähtub, olid kolmandik vastanutest lätlased, viiendik leedukad ja
umbes kuuendik eestlased.
Tabel 21. Avatud küsimustele vastajad on järgmised:
Avatud küsimused

Eesti
f
f(%)
K12. Hariduse ja tööelu 8
8,8
vastavus

Läti
f
1

f(%)
1,1

Leedu
f
f(%)
5
5,6

Kokku
Puudu
f
f(%) f
f(%)
84,4
14
15,6 76

K19. Kuidas tuleks teie
riigis arendada
koostööd
töökohapõhise õppe /
töökohal õppimise
valdkonnas?
K22. Millised on
töökoha
praktikajuhendaja
ühiskoolituse head
kogemused ettevõtte
vaatevinklist?
K23. Milline peaks
olema koolituse sisu?

13

14,4 31

34,3 20

22,2 64

71,1 26

28,9

11

12,2 35

38,9 22

24,4 68

75,6 22

24,4

11

12,2 29

32,2 19

21,1 59

65,6 31

34,4

K24. Milline on
optimaalne viis
koolituse
korraldamiseks?
K25. Kes peaks
koolitama?
K26. Millised on
ettevõtte vajadused
seoses õpilaste
juhendamisega
töökohal?
Kokku

11

12,2 30

33,3 20

22,2 61

67,8 29

32,2

10

11,1 31

34,3 22

24,4 63

70

30

11

12,2 28

31,1 20

22,2 59

65,6 31

27

75

185

128

388

242

12%

30%

20%

62%

38%

34,4

11.2 Koostöö VET kooliga

Statistiliste andmete kohaselt olid enamik ettevõtete juhte ettevõtete ja koolide
koostööga rahul. Ettevõtte meesjuhid (30%) pidasid koolidega tehtavat koostööd
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positiivsemaks kui naisjuhid (22%). Töökohapõhise õppe eesmärkide osas oli
koolidest teavet saanud 63% ettevõtte juhtidest. Ligi 7% ettevõtte juhtidest polnud
aga üldse teavet saanud. 71% ettevõtte juhtidest väitis, et õpilastele pakutavat
juhendamist on koolidega arutatud ja kokku lepitud. Sellest lähtuvalt on 85%
ettevõtte juhtide sõnul tehtud selgeks ettevõtete ja koolide vastutused. Ligikaudu
5%-l ettevõtte juhtidest puudus igasugune teave õpilaste juhendamise ning
vastutuste kohta ettevõtte ja kooli vahel. Õpilaste kompetentsuse hindamine oli üks
valdkond, mida 11% ettevõtte juhtidest polnud kooliga arutanud. Ehkki ettevõtte
juhid jäid koolidega tehtava koostööga üldiselt rahule, osutus hindamine
probleemiks: umbes 50% ettevõtte juhtidest oli informeeritud ja ülejäänud kas ei
olnud saadud teabega täielikult rahul (24,4%), ei ole asjaolu seisust teadlikud (6,7%)
või ei vastanud üldse (6,7%). Ettevõtetes ei mõjuta koostöö kestus VET koolidega
ettekujutust koostöö kvaliteedist (H = 1,407, df = 4, P = 0,843). Selle põhjal ei too
pikaajalised partnerlused kaasa positiivset mõju.
Koostöövormide (tabel 22) osas olid olulisemad koostöövormid: uute töötajate
värbamine, töökohapõhine õpe / õppimine töökohal õpilaste jaoks, õppepraktika koostöö
(tabel 22).

Tabel 22. Soovitavad ja teostatavad koostöövormid VET koolidega
Muutuja
Uute töötajate värbamine
Töökohapõhine õpe / õppimine töökohal õpilaste jaoks
Õppepraktika koostöö
Külastuse korraldamine ettevõttesse õpilaste jaoks
Õpilastele suvetööde pakkumine
Stipendiumid õpilastele
Erialaste loengute pidamine VET koolis
Osalemine õpilaste pädevuste hindamisel
VET kooli töörühmadesse kuulumine
VET kooli õpetajatele ja õppenõustajatele tutvustuskohtade pakkumine
VET koolide sponsorlus, majanduse toetamine
Teemade andmine õpilaste projektide jaoks
Projektide ja aruannete tellimine, mida viivad ellu VET koolide õpilased

Sag.
38
35
34
29
25
21
20
19
17
13
12
10
3

%
14
13
12
10
9
8
7
7
6
5
4
4
1

Õpilastele ülesannete andmine osutus ettevõtete ja koolide vahel kõige vähem
soovitavaks ja teostatavaks koostöövormiks. Seega ei pea ettevõtte juhid VET koole
võimeliseks pakkuma ettevõttele kasulikke teenuseid.
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Ettevõtetele on VET koolide ja õpilastega tehtava koostöö kõige olulisem panus uute
töötajate värbamise ja koolitamise võimalus (tabel 23). Üldiselt ei peetud õpilasii
ajutiseks tööjõuks, ehkki mõned ettevõtte juhid tõid välja võimaluse, et õpilased
kompenseerida püsivate töötajate vähesuse.
Tabel 23. Kuidas koostöö ja õpilased ettevõttele kasuks tulevad
Muutuja
Uute töötajate värbamine
Koostöö VET koolidega
Uue töötaja ametisse seadmine ettevõttes
Osalemine VET hariduses
Positiivse kuvandi loomine ja hoidmine
Personali pädevuste säilitamine õpilaste juhendamise
kaudu
Klientuuri suurendamine õpilaste arvelt
Mahajäämiste tagasitegemine õpilastööde kaudu
Õpilastelt tasuta tööjõu saamine

Sagedus
78
63
61
52
46
46

Sageduse %
19,5
157
15,2
13
11,5
11,5

24
21
10

6
5,2
2,5

Kvalitatiivsed andmed toetavad kvantitatiivseid andmeid. Ettevõtte juhid tõid oma
avatud vastustes esile asjaolu, et töökohapõhine õpe annab võimaluse õppida
tundma õpilasi kui nende potentsiaalseid töötajaid ja kaastöötajaid. Nad saavad
valida parimad töötajad, s.t need, kellel on tööala jaoks sobivad oskused ja uued
teadmised, mis on ettevõttele kasuks.
„Töötajad hindavad õpilasi potentsiaalsete koostööpartneritena, nii et koostööd,
teadmiste edasiandmist ja praktilisi nõuandeid võetakse kuulda iga päev.” (CMLi143144)

Ettevõtte juhid rõhutasid ka aspekti, et töökohapõhine õpe edendab ettevõtte
positiivset mainet. Ettevõte muutub atraktiivsemaks, kuna nad koolitavad õpilasi ja
spetsialiste, kes on kvalifitseeritumad. Töökohapõhise õppe käigus saavad õpilased
tutvuda ettevõtte töötingimustega, mis võib viia värbamiseni.
„Ettevõte teeb koostööd potentsiaalsete töötajatega ja võimalus on õpilastele
näidata nende töötingimusi, jätta positiivne mulje ja muuta isegi nende inimeste
meelt, kes polnud varem ettevõttes karjääri planeerinud.” (CML225 - 227)
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Koostöö arendamine
Kvalitatiivsed andmed tutvustavad vastajate arusaama sellest, kuidas tuleks
arendada koostööd seoses töökohapõhise õppega. Jaotatuna riikide kaupa, 34,3%
vastustest olid lätlaste, 22,2% leedulaste ja 14,4% eestlaste poolt.
Ettevõtte juhtide vastused jagati järgmistesse kategooriatesse ja
alamkategooriatesse:










Üldpilt (10)
Koostöö (22)
o Suhtlus (10)
o Kokkulepped (4)
o Koostöövormid (8)
Rahalised ressursid (8)
Regulatsioonid (1)
Õppekava (11)
Õpilased (2)
WBL-i praktikajuhendajad (2)
Avalik teave (2)

Ettevõtte juhid andsid kommentaarides ülevaate töökohapõhise õppe praeguse
olukorra üle. Nende arvamused näitasid, et nad olid praeguse olukorra ja arenguga
üsna rahul. Mõned ettevõtte juhid soovisid siiski tugevamat ja tihedamat kooliettevõtte suhet ning nägid seetõttu vajadust koostöö parandamiseks. Lisaks tehti
ettepanek, et arendust saaks rakendada projektide kaudu.
„Praeguseks loodud koostöö on rahuldav.” (CML101)

Reaalse koostöö osas tõid ettevõtte juhid esile suhtlemise ja teabevajaduse
töökohapõhise õppe kohta. Nad ootasid koolidelt teavet nt. töökohapõhise õppe
eesmärkide ja asjad kohta, mis vajavad suuremat tähelepanu. Ettevõtte juhid
soovisid saada laiemat teavet kõige võimaliku kohta, nii et tundus, et neil puudus eri
tüüpi teave. Seetõttu soovisid nad arutelusid konkreetsete ja valitud teemade üle,
mille kallal võiks töötada.
„Oleme tuvastanud mitmeid praktikatega seotud muresid: 1. Liiga vähe teavet
praktika kokkulepete kohta (sh praktikakoht, kursus jne). 2. Kokkulepe ei sisalda
praktika eesmärke ja ka õpilased ei tea neist. 3. Praktika ja kooli vaheline koostöö on
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tulvil probleemidest (kool annab praktikaperioodist liiga vähe ette teada).“ (CMV7275)

Ettevõtte juhid pöörasid tähelepanu ettevõtte ja kooli vahelistele kokkulepetele ja
tööpõhise õppe koordineerimisele. Nad rõhutasid vajadust kellegi järele, kes
koordineeriks ettevõtete ja koolide vahelist koostööd ning suurendaks nendevahelisi
huve. Samuti peavad olema lepingud, mis võimaldavad õpilastel „ tegeleda
sundimatult praktilise koolitusega ja astuda spetsialistide kingadesse, et mõista, mis
neid ees ootab (CML117-119)". Lisaks tõid ettevõtte juhid välja vajaduse selgitada nii
õpilaste kui ka ettevõtte vajadusi ja ootusi.
Koostöötegevuse osas soovitasid ettevõtte juhid koostöövorme, mida peaksid koolid
rohkem rõhutama. Näiteks,
„Haridusasutuse töötaja peab pidevalt töökohta külastama, jälgima õpilase
ametialast arengut ning valmistama ette ja kohandama koolitusprogramme.”
(CMLi35-36)
„Õpilaste praktilise koolituse korraldamine ettevõttes, nende koolitamine vastavalt
õppekavale ja ettevõtte kvalifikatsiooninõuetele.” (CMLi39-40)
„Rohkem koostööd õppekavade väljatöötamisel, rohkem korraldusi ettevõtetes, et
aidata õpilastel tutvuda erinevate ettevõtetega ja teha oma valikuid.“ (CMLi48-49)

Lisaks võiks tihedam koostöö kooli ja töökoha vahel motiveerida, stimuleerida ja
arendada töökohta, siduda õpilasi ametiga ja edendada õpilaste tööhõivet
ettevõttes, kus nad on töötanud. Lisaks ülalnimetatud koostöövormidele soovitasid
ettevõtte juhid arendada koostööd erinevatel tasanditel: koolide, ettevõtete,
omavalitsuste ja muude organisatsioonide vahel.
Koostöö raamtegurite väljatöötamine
Ettevõtte juhid arutlesid rahalise toetuse üle erinevate nurkade alt. Esiteks nägid nad,
et rahaline toetus on üheks motivatsiooniteguriks õpilaste kaasamiseks ettevõttes
õppimiseks. Teiseks ütlesid nad, et ettevõtetel pole piisavalt vajalikke materjale, et
pakkuda kvaliteetset koolitust. Lisaks puudub ettevõtetel lisavarustus õpilaste
kaasamiseks, kuna masinad ja seadmed on reserveeritud tootmiseks. Lõpuks tõid
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ettevõtte juhid välja maksud, mis on ettevõtetele koormavad, soovitades neid
vähendada.
„Töökohapõhine õpe on väga vajalik ja tõhus, kuid tasuta varustuse,
programmeerimise ja muude asjad, mida õpilased peavad õppeprotsessis
läbima, vajaksid lisaressursse varustuse, arvutite ja muu näol. Peame lihtsalt
leidma viisi, kuidas oma masin töökohal vabastada, kuid kiire tootmise juures
on see väga keeruline.” (CMV67-71)

Regulatsioonide vähesuse kohta oli üks kommentaar. Õigusliku aluse puudumist
peeti koostöö takistuseks.
Üldiselt pidasid ettevõtte juhid töökohapõhist õpet oluliseks. Nad nägid seda kui
suurepärast võimalust koolitada spetsialisti reaalses töömaailmas, õppida nendega
igapäevaelus töökeskkonda tundma ja omandada töökeskkonnas ametialaseid
oskuseid. Nad rõhutasid, et töökohapõhisele õppele tuleb pöörata rohkem
tähelepanu. Õppekavaga seoses väitsid ettevõtte juhid, et teoreetilist osa õpetatakse
koolis ja praktilist osa ettevõttes. Vastavalt sellele tuleks õppetöö korraldada nii, et
õpilased saaksid teoreetilisi järelteadmisi töökoha teemadel, nt. regulaarne päev
koolis töökoha õppeperioodil. Samuti pakuti välja tsüklimudel, milles töökohaõpe ja
koolipõhised õppeperioodid oleksid vahelduvad. Sagedasem tööl õppimine aitab
õpilastel õppida töö praktilist külge. Ettevõtte juhid soovisid töökohapõhise õppe
ajastamiseks suuremat paindlikkust ja võimalust kujundada õppetöö ettevõtte
võimalustest lähtuvalt. Samuti tegid nad ettepaneku, et tööpõhist õpet võiks läbi viia
sama organisatsiooni eri osakondades ja ametikohtadel.
„Töökohapõhisele õppele tuleb pöörata rohkem tähelepanu. Meie ametialal on
praktiline koolitus palju olulisem kui praeguse koolitusprogrammi proportsionaalne
jaotus. Programmeerimises peaks mängima suurt rolli praktiline väljaõpe töökohal
või väljaspool seda.” (CML103-106)

Ettevõtte juhid tõstatasid vajaduse töökohapõhise õppe toetamiseks ja
koolitamiseks.
„Ettevõtjaid, kes saavad ja tahavad õpilasi vastu võtta, tuleks harida ja toetada.”
(CML107-108)
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Lisaks märkasid nad, et õpilasi tuleb samuti motiveerida. Seejärel tuleb neid
julgustada positiivselt töökohapõhisesse õppesse suhtuma. Ettevõtte juhid kutsusid
üles avalikkusele meedia kaudu levitama rohkem teavet töökohapõhise õppe kohta.
11.3 Praktikajuhendajate ühiskoolitus

Tuginedes statistilistele andmetele, suhtusid ettevõtte juhid töökohapõhise õppe
praktikajuhendajate ühiskoolitusse hästi. Umbes 65% ettevõtte juhtidest väitis, et
praktikajuhendajate ühiskoolitus on suurendanud arusaamist õppekava eesmärkidest
ja erialase pädevuse hindamisoskustest, samuti tugevdanud juhendamis- ja
õpetamisoskust ettevõttes. Ligikaudu 20% ettevõtte juhtidest ütles aga, et
hindamisoskused pole ettevõttes üldse arenenud (4,4%) või nad ei vastanud sellele
(11,1%) või ei oska küsimusele vastata (4,4%). Samuti ei arvanud umbes 15%
ettevõtte juhtidest, et praktikajuhendajate ühiskoolitus oleks õppekava mõistmist
üldse suurendanud (6,6%) või nad ei olnud sellest asjaolust teadlikud (3,3%) või ei
vastanud küsimusele (5,6 %). Juhendamis- ja õpetamisoskuste osas väitis 4,4%
ettevõtte juhtidest, et praktikajuhendajate ühiskoolitus ei olnud neid oskusi üldse
tugevdanud või nad ei olnud sellest asjaolust teadlikud (3,3%) või ei vastanud üldse
küsimusele (6,7%). Ligi 60% juhtidest oli seisukohal, et praktikajuhendajate
ühiskoolitus suurendas õppekava arendamist koos VET koolidega. Kui umbes 11%
juhtidest ütles, et praktikajuhendajate ühiskoolitus ei ole õppekava ühist arendamist
suurendanud, siis 4,4% ettevõtte juhtidest ei olnud asjaolu seisust teadlikud ja 7,8%
juhtidest ei vastanud küsimusele. Läti ettevõtete juhtidel (50%) oli
praktikajuhendajate ühiskoolituse ja VET koolidega tehtava koostöö osas positiivsem
mulje kui eestlastel (25%).
Kvalitatiivsed andmed tõid välja vastajate seisukohad praktikajuhendajate
ühiskoolitusega seotud kogemuste osas. Ettevõtte juhtide vastused jaotati järgmiselt:
Töökoha praktikajuhendajate ühiskoolitus (33)
o Vastastikune mõistmine (18)
o Õpilaste juhendamine (7)
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WBL-i praktikajuhendajate pädevus (6)
Tuleviku aspektid (2)

Ettevõtte juhid arutasid töökoha praktikajuhendajate ühiskoolituse eeliseid, tuues
esile koolidega suhtlemise ja vastastikkuse mõistmise arendamise. Nad ütlesid, et
ettevõtted õppisid koolituse ajal tundma haridussüsteemi ja koole ning kooli
vaatenurki paremini mõistma. Veelgi enam, töökoha praktikajuhendajate
ühiskoolitus andis ülevaate töökohapõhisest õppest üldiselt ning ettevõtete ja
koolide vahelise ühise arusaamise töökohapõhise õppe eesmärkidest. Ettevõtte juhid
pidasid töökoha praktikajuhendajate ühiskoolitust üheks võimaluseks saada uusi
kogemusi ja kuulata teiste osalejate mõtteid, tutvuda kolleegidega ja lahendada
ühiseid probleeme ning lisaks saada uusi ideid oma ettevõtte jaoks. Töökoha
praktikajuhendajate ühiskoolitus suurendas ja tugevdas ettevõtete ja koolide vahelist
koostööd. Arutati ja täpsustati üle ettevõtete vastutused. Ettevõtte juhid rõhutasid
koostöö koordineerimist. Lisaks märkisid nad, et koolitus toetas oskusi, millega
juhtida töökohapõhise õpet.
„Töökohapõhise õppe juhtimise oskused. Kutsekoolidega koostööst arusaamine.
Võtke ühendust mõttekaaslaste ja edumeelsete inimestega valdkonnas.” (CML210211)

Õpilaste juhendamise oskuste osas märkasid ettevõtte juhid, et pärast koolitust olid
paranenud ettevõtte poolsete WBL-i praktikajuhendajate praktikakorralduse ja
juhendamise oskused. Töökoha praktikajuhendajate ühiskoolitusel osalenud
märkisid, et on õpilaste juhendamisprotsessist teadlikumad. Eriti teavad nad nüüd,
millele pöörata tähelepanu ja kuidas anda tagasisidet. Koolitusel parandati ettevõtte
praktikajuhendajate oskusi õpilase valmisoleku ära tundmisel ja õpetavate töötajate
jaoks õppe sisu pakkumisel. Lisaks on WBL-i praktikajuhendajatel parem arusaam
töökohapõhisest õppeprotsessist, hindamisest ja suhtlemisest noortega. Koolitus
andis täiendavat kasulikku teavet, mis parandab koostööd õpilastega. WBL-i
praktikajuhendajad on õppijatelt saanud positiivset tagasisidet. Ettevõtte juhtide
sõnul võib koolituse suurimaks plussiks olla see, et täiskasvanud õpivad üksteise
juhendamise oskuseid, lisaks teadmiste edastamise ja tagasiside andmise.
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„Osalejate tagasiside põhjal on nad teadlikumad juhendamisprotsessist, mida tähele
panna ja kuidas tagasisidet anda.” (CMV180-181)

WBL-i praktikajuhendajate kompetentsi arendamise seisukohast suurendas
ühiskoolitus uute teadmiste saamise ja eelteadmiste süvendamise võimet, samuti
andis uusi kogemusi ja kontakte teiste ettevõtetega. Koolituse käigus töötati välja
ideid koostööprojektideks.
„Olemasolevate teadmiste täiendamine, süvendamine, uute pädevuste
omandamine.“ CMLi149)

Ettevõtte juhid osutasid kutsehariduse kvaliteedi ja töökohapõhise õppe
tähendusele, öeldes, et eesmärk on saada tulevikus hästi koolitatud spetsialiste.

Praktikajuhendajate koolituse sisu
Ettevõtte juhid kommenteerisid nii WBL-i praktikajuhendajate koolituse sisu kui ka
õpilaste koolitust üldiselt. Vastused seoses WBL-i praktikajuhendajate koolitusega
jaotati kolme kategooriasse ja õpilaste ametialase koolitusega seotud kommentaarid
moodustasid ühe kategooria. Kategooriad olid järgmised:





WBL-koolituse üldised omadused (16)
Sisu (20)
o Pedagoogika (10)
o Teooria-praktika (6)
o Regulatsioonid (4)
WBL-i praktikajuhendajate koolituse arendamine (2)

Ettevõtte juhid jäid üldiselt koolitusega üsna rahule. Kuid nad tõid esile mõned
omadused, mis peaks koolitusel olema. Esiteks mainisid nad, et koolitus peaks olema
lühike, sisutihe, informatiivne ja arusaadav, kuna ettevõtete esindajatel pole aega
osaleda nt. seminarides. Seoses ühenduses olemise ajaga soovisid nad, et koolitus
oleks ligipääsetav ja kerge. Teiseks ütlesid ettevõtte juhid, et WBL koolitus peaks
olema arusaadav nii ettevõtete kui ka koolide esindajatele. Kolmandaks tõid nad
välja, et koolitus peaks olema eesmärgipärane, huvitav ja dünaamiline.
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WBL koolituse sisu osas tõid ettevõtte juhid välja erinevad pedagoogilised
küsimused, mida nad oluliseks pidasid. Nad mainisid vajadust õppida tänapäevaste
noorte psühholoogiat ja toetada õpilaste motivatsiooni. Lisaks väljendasid nad
vajadust osata ette valmistada ja korraldada õppeprotsesse ning välja töötada
individuaalseid koolitusprogramme. Nad rõhutasid oskusi pakkuda noortele
kvaliteetset pedagoogilist tuge ja eriti tagasiside andmise oskust. Ettevõtte juhid
soovisid, et WBL-i praktikajuhendajate koolitus sisaldaks innovatsioone õpilaste
koolitamiseks.
„Individuaalse programmi arendamisega seotud küsimuste üle arutlemine.
Õpilaste motivatsiooni suurendamine. Koostöö.” (CML288-289)

Ettevõtte juhid rõhutasid, et „koolitus ei peaks olema mitte ainult teoreetiline, vaid
ka praktiline” (CML304). Lisaks teooriale soovisid nad saada praktilisi näiteid ning
eriti kogemusi teistelt osalejatelt. WBL koolituse sisu osas arutleti ka seadusandluse
üle. Ettevõtte juhid soovisid rohkem teada saada töökohapõhist õpet käsitlevatest
seadustest, määrustest ja haldusest. Nad
„Veel näiteid dokumentide täitmise kohta.” (CMLi260)
„Rohkem seadusandlikke akte.” (CMLi262)

Ettevõtte juhid soovitasid töökohapõhise juhendajakoolituse arendamiseks läbi viia
pidevat hindamist ja hindamisel põhinevaid vajalikke toiminguid. Lisaks toodi välja
praktikajuhendajate koolituse ülesehitus. Tehti ettepanek, et praktikajuhendajate
koolitus võiks koosneda kahest faasist: esimene faas võiks olla üldine
potentsiaalsetele praktikajuhendajatele ja teine faas võiks keskenduda
konkreetsetele programmidele ning nendega seotud kvalifikatsioonidele ja
probleemidele.
„Võtke kindlasti arvesse osalejate tagasisidet. Selle põhjal tehke koos
ettevõttega muudatused järgmiseks aastaks.” (CMV269-270)
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„Esiteks üldosa, mille kõik potentsiaalsed praktikajuhendajad läbiksid, ja
teiseks hulk erialasid, mis läbitakse vastavalt erialale (kuhu praktikajuhendaja
kuulub).” (CMV275-276)

Optimaalne viis koolituse korraldamiseks
Ettevõtte juhid arutasid peamiselt õpilaste koolitust ja selle korraldamise viise ning
kommenteerisid ka töökohapõhise praktikajuhendaja koolituse korraldamist.
Vastused olid liigitatud järgmiselt:



Õpilaste koolitus (27)
Töökohapõhise praktikajuhendaja koolitus (21)
o Praktikajuhendaja koolituse kestus (10)
o Praktikajuhendaja koolituse viis (5)
o Praktikajuhendaja koolituse sisu (6)

Kommentaarid töökohapõhise praktikajuhendaja koolituse kohta olid lühikesed ja
otsekohesed. Ettevõtte juhid pakkusid välja, et koolituse kestus võiks olla üks päev.
Samas oli neil idee, et ühepäevane koolitusperiood võiks toimuda paar korda aastas.
Koolituse läbiviimine võib toimuda erinevatel viisidel - töötubade, ühisseminaride,
loengute ja veebipõhiste koolituste kaudu. Töökohapõhise praktikajuhendaja
koolituse sisu võiks olla praktiline, hõlmata otsese vaatluse meetodeid, tõsta
teadlikkust õppekavast ja muuta arusaamu ning parandada suhtlust standardite osas.
„Ühepäevane koolitus paar korda aastas väiksema arvu inimestega.” (CMV354)
„Praktiline ja kahepoolne.” (CMV357)

Õpilaste töökohal õppimise osas tõid ettevõtte juhid välja asjaolu, et lisaks
teoreetilistele õpingutele peavad õpilased õppima ka praktilises reaalses keskkonnas.
Ettevõtte juhid tegid ettepaneku, et teooria ja praktika suhe uuringutes võiks olla
30/70 või 70/30. Lisaks pakkusid nad välja, et õpilased võiksid õpingute kõrvalt
töötada osalise tööajaga ettevõttes. Mõnes vastuses toodi välja perioodiline
rakendamine, mis hõlmab määratletud perioode koolis ja ettevõttes.
„Kombineerida teoreetilised loengud praktilise väljaõppega suhtes 30/70.” (CMLi331)
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„70% teooria, 30% praktika.” (CML392)
„Kool - ettevõte - kool - ettevõte.” (CMLi335)

Ettevõtte juhid kirjeldasid teooria ja ameti õppimise suhet praktikas järgmise väitega:
koolis õpitud teooriat tuleks praktikas rakendada reaalses keskkonnas. Teoreetilised
ja praktilised osad peaksid omavahel olema vastavuses. Teoreetilisi teadmisi peaks
praktikas kontrollima. Koolis õpitav teooria peaks olema õpilastele huvitav, samas kui
praktika peaks õpilasi valitud ametiala osas veenma.
„Teoreetiline õpe peaks olema kooskõlas uute tehnoloogiate ja juhtivate
töömeetoditega. Selleks, et õpilased mõistaksid uute töövõimaluste ja uute
tehnoloogiate juurutamise vajadust ettevõttes, peaks õppeprotsessis olema rohkem
praktikat, et õpilased saaksid sellest aru.” (CML393-396)

Ettevõtte juhid väitsid, et koolitus töökohal peaks põhinema ametiala standarditel ja
kvalifikatsiooninõuetel. Koolil on roll koolituskava väljatöötamisel, mida tuleks
kohandada vastavalt õpilaste individuaalsetele vajadustele. Ettevõtte juhid rõhutasid
hea suhtlust ja vastastikust mõistmist kooli ja ettevõtte vahel, et pakkuda
kvaliteetset praktilist koolitust.

Kes peaks koolitama
Ettevõtte juhid keskendusid oma vastustes nii õpilaste koolitamisele kui ka
töökohapõhise praktikajuhendaja koolitusele. Vastused jagati kolme
põhikategooriasse: 1) koolitajad, 2) koolitajate pädevus ja 3) kvartalid. Vastused
jagunesid järgmiselt:






Koolitajad (25)
o Õpetajad ja töökoha praktikajuhendajad ühiselt (14)
o Õpetajad või töökoha praktikajuhendaja (10)
Koolitajate pädevus (30)
o Üldine pädevus (21)
o Pedagoogiline pädevus (3)
o Koolitus (6)
Kvartalid (5)
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Ettevõtte juhid osutasid õpilaste töökohapõhisele õppele, kui nad pakkusid välja, et
koolitajad peaksid esindama nii koole kui ka ettevõtet ning koolitused tuleks läbi viia
koostöös.
„Koolitust peaksid juhtima nii professionaalsed õpetajad kui ka ettevõtte
töötajad, kes saavad näidata töö praktilist külge.” (CML475-476)

Lisaks tõid ettevõtte juhid välja õpetajate ja töökoha praktikajuhendajate erinevad
rollid õpilaste õppeprotsessis, öeldes, et õpetajate roll on pakkuda teooriat, samal
ajal kui ettevõtte esindajad pakuvad praktikat.
Koolitajate kompetents tõsteti üles üldisemal viisil. Ettevõtte juhid rõhutasid, et
koolitajad peavad olema kompetentsed, kuid nad ei selgitanud üksikasjalikult, mida
nad selle all silmas pidasid. Siiski mainiti kompetentsuse komponendina kogemust,
nagu ka pedagoogilisi ja suhtlemise oskusi. Kompetentsiga seotuna väitsid ettevõtte
juhid, et koolitajad peaksid olema koolitatud ja kvalifitseeritud, et spetsialiste välja
õpetada. Nad viitasid praktikajuhendajate koolituse vajadusele, öeldes, et „mitte iga
hea spetsialist ei saa olla hea õpetaja.”
„Töökohapõhist õpet peaksid läbi viima asjakohaselt koolitatud spetsialistid,
kes on omandanud teadmised töökohapõhise õppe kursustest.” (CML462-463)

Ettevõtte juhid soovitasid organisatsioone, kes võiksid koolitajaid pakkuda,
sealhulgas ministeerium, koolid ja tööandjate organisatsioonid. Lisaks arvestasid nad
koolitajaid positsiooni seisukohalt, nt. need, kes korraldavad õpilaste praktikat ja
vastutavad selle eest, võiksid olla need, kes neid koolitavad.
11.4 Õpilaste oskuste arendamine

Kooskõla hariduse ja tööelu vahel
Statistiliste andmete kohaselt oli ettevõtte juhtidel koolis õpitud ametialaste oskuste
osas üldiselt positiivne ettekujutus. Enamik (60%) vastanutest leidis, et hariduse ja
tööelu kooskõla on hea ning õpilaste koolis õpitavad oskused vastavad tööelu

156
nõuetele. On tähelepanuväärne, et ükski ettevõtte juht ei öelnud, et haridus ei vasta
üldse tööelule. Umbes 36% leidis, et kooskõla oli rahuldav.
Neil ettevõtte juhtidel, kes polnud rahul hariduse ja tööelu vahelise kooskõlaga,
paluti selle kohta rohkem teavet anda. Kvalitatiivsed vastused jagati viide
kategooriasse järgmiselt:






Erinevus fookuses (4)
Vähesed põhioskused (1)
Vähene praktika (6)
Vähene ametiala mõistmine (1)
Negatiivsed hoiakud (1)

Ettevõtte juhid ütlesid, et üheks lüngaks õpilaste ametialaste oskuste ja tööelu
nõudmiste vahel on see, et õpilastel puuduvad kogemused ja vastavalt ka praktilised
oskused. Samas mõistsid ettevõtte juhid, et kutsehariduse fookus on laiem ja
seetõttu ei saa nad täita kõiki ettevõtteid puudutavaid nõudeid.
„Haridusasutused on kohustatud andma laialdasi teadmisi, sõltuvalt õpilasest.
Mitte alati oskuslikult. Ja tihti keskendume ettevõttes konkreetsele tööle, mille
tulemuseks on vajadus täiendava koolituse ning teadmiste ja oskuste
süvendamise järele.” (CMLi5-7)

Lisaks mainisid ettevõtte juhid, et õpilastel puuduvad põhioskused, mis põhjustab
raskusi tööl ja ülesannete täitmisel. Samuti märkasid nad, et õpilastel puudub tõeline
arusaam valitud ametialast.
Üldiselt jäi ettevõtte juhtidele õpilaste oskuste osas positiivne mulje, kuid teiselt
poolt ütlesid nad, et nimetatud oskuste kohta oli töökohtadel väga negatiivseid
märkusi.

Õpilaste juhendamine ettevõttes
Vastajatel oli seoses õpilaste õppimisega ettevõttes positiivne mulje. Ligi 67%
ettevõtte juhtidest väitis, et õpilased saavutasid töökohapõhise õppe eesmärgid
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rahuldavalt. Enamik ettevõtte juhte (67,8%) ütles, et nad tunnevad õpilaste õpitavat
haridust ja õppekava. Siiski leidus ettevõtte juhte (4,4%), kes ei teadnud üldse antud
haridusest ja õppekavast. Ettevõtte juhid (80%) arvasid, et ettevõte pakub õpilastele
nende õppimisel ja neile seatud eesmärkide saavutamisel piisavat tuge. Ettevõtted
tagavad, et õppekava eesmärgid oleksid kaetud ja et õpilaste ülesanded muutuksid
vastavalt eesmärkidele.
Õpilastele mõeldud süsteemse ja eesmärgile orienteeritud juhendamise osas leidsid
ettevõtte juhid (80%), et neil on õpilaste õppimise juhendamisoskused olemas. Nad
väitsid, et umbes 75% ettevõtte töötajatest on nõus ja neil on head või suurepärased
oskused õpilaste juhendamiseks ja õpetamiseks. Kuid 9% ettevõtte juhtidest ütles, et
ettevõte ei olnud oma töötajaid õpilaste õppimise suunamiseks koolitanud. Näib, et
juhendamisoskus areneb kogemuste kaudu, kuna ettevõtteid, mis võtavad vastu 1–3
õpilast, võrreldi ettevõtetega, mis võtavad vastu 4–6 õpilast (P = 0,017) ja üle 7
õpilase (P = 0,083). Lühidalt, ettevõtted, kes võtavad vastu rohkem õpilasi, leiavad, et
nende töökohapõhine õpe sujub paremini.
Kuigi statistilised andmed näitasid õpilaste juhendamise kohta ettevõttes positiivset
üldpilti, näitasid kvalitatiivsed andmed, et õpilaste juhendamist ja toetamist on vaja
parandada. Ettevõtte juhid pakkusid välja erinevaid seisukohti seoses nende
vajadustega juhendada õpilasi töökohal. Vastused jaotati kaheksasse kategooriasse
järgmiselt:









Õppekava (3)
Ettevalmistus (2)
Koostöö (4)
Juhised (15)
Ressursid (14)
Õpilased (9)
Värbamine (3)
Koolitus (5)

Õpilaste juhendamiseks väljendasid ettevõtte juhid vajadust teada õpilaste
programmi, eriti praktikaprogrammi, ja millised on aruandlusnõuded. Lisaks soovisid
nad olla teadlikumad võimalustest luua individuaalseid õppimisvõimalusi õpilaste
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karjääriplaanide põhjal. Mõnel ettevõtte juhil on olnud häid kogemusi kutsekooli
esitatud kirjalike ja arusaadavate dokumentide osas.
„Teada õpilase praktikaprogrammi ja aruandlustööd.” (CML543)

Ettevõtte juhid soovivad saada teavet õpilaste oskuste kohta enne, kui õpilased oma
praktikat alustavad. Ettevõtte juhid soovisid enne praktika alustamist õpilastega
kohtuda ja nendega töökohapõhist õpet arutada.
Kolmeosalist koostööd (õpilane, kool ja ettevõte) peeti oluliseks võimalike
probleemide lahendamisel ja õpilaste pühendumisel ametialale. Ettevõtte juhid
soovisid koolilt saada tuge ja toetada ka õpilasi ning nende motivatsiooni. Rõhutati
tihedat koostööd ja koolide valmidust teha ettevõtetega koostööd.
Ettevõtte juhid soovisid õpilaste õppe juhendamisel saada koolidelt abi. Nad väitsid,
et on vaja metoodilist abi õpilaste edusammude jälgimiseks ja nende oskuste
hindamiseks. Lisaks väljendasid nad vajadust osata pakkuda noortele kvalitatiivset
pedagoogilist tuge, tõsta ja säilitada nende motivatsiooni ning aidata neil eesmärke
saavutada. Ettevõtte juhid soovisid end kurssi viia õpilaste juhendamist puudutavate
nõuete ja muudatustega. Lisaks tahaksid ettevõtte juhid jagada oma kogemusi ka
teistega.
„Kaasata oma õpilasi eesmärkide saavutamisse ja motiveerida neid ning
pakkuda kvalitatiivset pedagoogilist tuge.” (CML534-535)

Ettevõtte juhid osutasid asjaolule, et õpilaste õppimise suunamiseks on vaja rohkem
ressursse. Ettevõtted soovisid, et neil oleks kirjalikke materjale õpilaste
juhendamiseks ja õppekavas vajaliku teooria katmiseks. Samuti soovisid nad saada
abi materjalide ettevalmistamisel. Lisaks kirjalikele materjalidele soovisid ettevõtte
juhid lisavarustust ja professionaalseid töövahendeid.
„Vaja on koolitatava jaoks töökoha korraldamiseks lisavarustust (riist- ja
tarkvara, arvuti, laud, tool).” (CML551-552)
„Toetus vajalike seadmete ja materjalide ostmiseks vastavalt
praktikaprogrammile.” (CML566-567)
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Ettevõtte juhid väitsid, et ettevõtted otsivad potentsiaalseid töötajaid. Seetõttu võib
töökohapõhine õpe võimaldada nii tööandjatel kui ka õpilastel üksteist tundma
õppida.
Ettevõtte töötajate koolitamise vajaduse osas rõhutasid ettevõtte juhid, et õpilaste
juhendamiseks ja õpetamiseks on vaja koolitatud spetsialiste. Nad tegid ettepaneku,
et tandemkoolitus peaks jätkuma, sest kedagi tuleb koolitada igal aastal. Kuid mõned
ettevõtte juhid ütlesid, et neil on ettevõttes juhendamiseks juba sertifitseeritud
spetsialistid olemas.

Töökohapõhise õppe eelised õpilastele
Ettevõtte juhid esitasid kommentaarid, mis toetasid töökohapõhist õpet õpilaste
seisukohast. Kommentaarid kategoriseeriti järgmiselt:


WBL õpilaste vaatenurgast (16)
o Teooria ja praktika (11)
o Õpitud oskused (3)
o Tööhõive (3)
o Teadmiste edasiandmine (1)
o

Ettevõtte juhid avaldasid arvamust seoses töökohapõhise õppe eelistega õpilastele.
Nad leidsid, et töökohapõhine õpe võimaldaks ühendada nii teooria kui praktika
reaalses kontekstis. Töökohapõhine õpe peaks põhinema õpilaste individuaalsel
koolitusplaanil, milles võetakse arvesse konkreetse ettevõtte võimalusi ja
spetsifikatsioone.
„Reaalsed tingimused, praktiliselt individuaalne koolitus, koolitame vastavalt
ettevõtte vajadustele.” (CMLi159-160)

Ettevõtte juhid määrasid kindlaks õpilaste kompetentsuse mõõtmed, mida õpilased
ettevõttes õpivad. Nad osutasid suhtlemisoskuste arendamisele, mida on vaja
meeskondades töötades ja üldiselt personaliga suheldes. Lisaks tõid nad välja
probleemide lahendamise ja iseseisva otsustuse oskuste arendamise ning vastutuse
omamise klientide eest.
Ettevõtte juhtide sõnul saavad õpilased töökohapõhise õppe tulemusel kergemini ja
kiiremini töökoha omandada, olles saanud töökogemuse reaalses elus ja
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töösituatsioonides. Töökohapõhise õppe perioodil õpivad õpilased tundma oma
ametit ja saavad teha otsuseid tulevaste töökohtade osas.
„Õpilane leiab end kohe reaalsest töökohast, mis aitab tal otsustada, kas ta seda
tööd tõesti soovib, aitab kiiremini tööturule siseneda ja saab juba õppimise ajal
palka.“ (CMLi157-158)

Ettevõtte juhtide sõnul võiks töökohapõhise õppe käigus toimuda ametialaste
teadmiste vahetamine erinevate põlvkondade vahel.
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12. VET KOOLI JUHTIDE JA ETTEVÕTTE JUHTIDE NÄGEMUSTE
VÕRDLUS SEOSES WBL-I PRAKTIKAJUHENDAJATE
KOOLITUSEGA
Irmeli Maunonen-Eskelinen

Uuringutes esines VET kooli juhtidele ja ettevõtete juhtidele esitatud küsimustes
teatavat kattumist. Need hõlmasid selliseid teemasid nagu töökohapõhise õppega
seotud koostöö arendamine, õpilaste üldine õppimine ettevõttes, ettevõtte töötajate
valmisolek ja oskused suunata õpilasi WBL-is ning VET hariduse ja tööelu kooskõla
ning kogemused ja vaated seoses praktikajuhendajate ühiskoolitusega
(tandemkoolitusega). Selles peatükis võrreldakse omavahel juhtide vastuseid
kvantitatiivsetele ja kvalitatiivsetele küsimustele.
Üldiselt olid VET kooli ja ettevõtte juhid koostöövormide osas samal meelel. Tabelis
24 on esitatud kõige rokem ja vähem tahetud koostöövormid. Tabelis olevad
numbrid kirjeldavad vastajate koostatud paremusjärjestust erinevate
koostöövormide kohta. Värvid kujutavad erinevate vormide olulisust nii, et roheline
värv tähistab kõige rohkem soovitud koostöövorme, punane värv vähem soovitud
vorme ja kollane värv võimalikke koostöövorme. Tabel näitab, et VET kooli juhtide ja
ettevõtte juhtide arusaamad koostööst on samalaadsed. Samas pidasid VET kooli
juhid õpilaste kompetentsuse hindamist koostöövormina kõrgemaks kui ettevõtte
juhid. Ettevõtte juhid pidasid seda koostöövormi võimalikuks, kuid mitte kõige
soovitavamaks. Eelistatult soovisid ettevõtte juhid teha koostööd seoses uute
töötajate värbamisega, samas kui VET kooli juhid ei pidanud värbamist oluliseks
koostöövormiks.
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Tabel 24. Soovitavad ja teostatavad koostöövormid
Muutuja
Uute töötajate värbamine
Töökohapõhine õpe / õppimine töökohal õpilaste jaoks
Õppepraktika koostöö
Külastuse korraldamine ettevõttesse õpilaste jaoks
Õpilastele suvetööde pakkumine
Stipendiumid õpilastele
Erialaste loengute pidamine VET koolis
Osalemine õpilaste pädevuste hindamisel
VET kooli töörühmadesse kuulumine
VET kooli õpetajatele ja õppenõustajatele tutvustuskohtade pakkumine

Ettevõtte
juhid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kooli
juhid
11.
1.
2
4.
8.
7.
6.
3
5.
10.

VET koolide sponsorlus, majanduse toetamine
Teemade andmine õpilaste projektide jaoks
Projektide ja aruannete tellimine, mida viivad ellu VET koolide õpilased

11.
12.
13.

9.
12.
13.

Üldiselt peeti ettevõtete ja VET koolide vahelist koostööd positiivseks. Statistiliselt
võib seda näha summade muutujates VET õpetajate 9. küsimuses ja töökoha
praktikajuhendajate 11. küsimuses, keskmise väärtusega 16,67 ettevõtetes ja 12,25
koolides, P <0,001. Rahulolu tasemes oli aga selge vahe. Tervelt 75% ettevõtte
juhtidest arvas, et ettevõtte ja kooli koostöö sujub hästi, samas kui 55% VET kooli
juhtidest oli koostööga rahul. Koostöö arendamise osas kutsusid nii VET kooli juhid
kui ka ettevõtte juhid tulevikus üles tihedamale koostööle. Teguritena, mis
edendavad ühiseid eesmärke ja jagatud vastutust, soovitati töökohapõhise õppe
koordineerimist, töökohapõhise õppega seotud teavet ja suhtlust ning erinevaid
koostöövorme.
VET kooli juhid pöörasid suuremat rõhku vajadusele pakkuda ettevõtetele koolitust
töökohapõhise õppe kohta üldiselt. Lisaks ei pidanud VET kooli juhid ettevõtte
töötajaid piisavalt kompetentseteks, et õpilasi juhendada. Ettevõtte juhtide hulgas
hindas 30% neist ettevõtete võimet ja tahet õpilasi juhendada suurepäraseks. Ainult
2,2% VET kooli juhtidest oli ettevõtete positiivse arvamuse osas õpilaste
juhendamisel nii positiivne ja seetõttu ei nõustunud enamik neist ettevõtte
juhtidega. Ettevõtte juhid seevastu tõid esile koolitusressursside, näiteks materjalide,
seadmete ja masinate puuduse ettevõtetes, mis võib õpilaste õppimist takistada.
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Kutseõppe ja tööelu kooskõla peeti heaks. Kooskõlaga olid rahul 60% ettevõtte
juhtidest ja kuni 90% VET kooli juhtidest. Vaatamata üldisele rahulolule rõhutasid nii
VET kooli juhid kui ka ettevõtte juhid töökohapõhise õppe vajadust, et suurendada
hariduse olulisust tööelus ja pakkuda õpilastele autentseid õpikogemusi. VET kooli
juhid tõid esile ettevõtete suureneva vastutuse ja rolli seoses õpilaste koolitamisega.
Nii VET kooli juhid kui ka ettevõtte juhid nägid praktikajuhendajate ühiskoolitust
(tandemkoolitust) positiivses valguses. Lätis suhtusid nii VET kooli kui ka ettevõtte
juhid tandemkoolitusse positiivsemalt kui nende kolleegid Leedus ja Eestis. 70% VET
kooli juhtidest ja ligi 60% ettevõtte juhtidest väitis, et tandemkoolitus on
suurendanud koostööd. Tandemkoolituse väärtuslikuks küljeks oli teadmiste
vahetamine ja suhtlemine seoses töökohapõhise õppega. Seega toimis
tandemkoolitus kontekstis, kus arendati ja tugevdati vastastikust mõistmist.
WBL-i praktikajuhendajate koolituse pikkuse osas soovitasid nii VET kooli juhid kui ka
ettevõtte juhid, et koolitus peaks olema lühike, ühest päevast maksimaalselt kolme
päevani, mille võiks pikema aja jooksul jagada väiksemateks üksusteks. Lisaks olid
VET kooli juhtidel ja ettevõtte juhtidel koolituse sisu osas väga sarnased arvamused.
Koolituse põhiteemad peaksid olema 1) WBL-i regulatsioon ja haldamine, 2)
õppekava ja standardid ning 3) WBL-i pedagoogika. Nii VET kooli juhid kui ka
ettevõtte juhid pidasid sisu arutamist praktiliste näidete kaudu oluliseks. Nad
rõhutasid, et WBL koolitus peaks olema arusaadav nii ettevõtete kui ka koolide
esindajatele. Lisaks tõid nad välja, et koolitus peaks olema eesmärgipärane, huvitav
ja dünaamiline.
Nii VET kooli juhid kui ka ettevõtte juhid pidasid koostööd heaks, kuid ettevõtte juhid
jäid sellega veelgi enam rahule. Samuti arvasid nad, et tandemkoolitus on koostööd
suurendanud. Lisaks nähti, et tandemkoolitus suurendab pedagoogilisi oskusi, nagu
ettevõttes õppivate õpilaste juhendamine ja õpetamine ning õpilaste ametialase
pädevuse hindamine ettevõttes. Lisaks sellele arvati, et tandemkoolitus parandab
õppekava eesmärkide mõistmist ja ühist arendamist. Joonis 16 illustreerib kooskõla
VET kooli ja ettevõtte juhtide vastuste vahel.
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Joonis 16. VET kooli ja ettevõtte juhtide arvamuste võrdlus tandemkoolituse eelistest

Joonis 16 näitab, et vähemalt poolte juhtide hinnangul on tandemkoolitusest olnud
kasu WBL-i praktikajuhendajate kompetentside arendamisel ning VET koolide ja
ettevõtete vahelisele koostööle.
Kui võrrelda VET kooli juhtide ja ettevõtte juhtide arvamusi erinevate aspektide
kohta seoses õpilaste õppimisega ettevõttes, siis arvamused erinesid. Muutuja
summa „Õpilaste õppimine ettevõttes” koosnes järgmistest väidetest:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kui hästi saavutavad VET õpilased töökohapõhiseks õppeks seatud
eesmärgid?
Kui hästi toetavad ettevõtted õpilasi nendele seatud õpieesmärkide
saavutamisel?
Ettevõtted tunnevad haridust ja õppekava, mida õpilased õpivad.
Ettevõtted tagavad, et õppekava eesmärgid oleksid kaetud.
Tööülesanded muutuvad töökohal õppimisel nii, et saavutatakse soovitud
kompetents.
Ettevõtte tegevus on kooskõlas ametialal kehtivate
kvalifikatsiooninõuetega, mida on kirjeldatud õppekavas.
Ettevõtted pakuvad õpilastele süsteemset ja eesmärgile orienteeritud
juhendamist.
Ettevõttes on juhendamiseks väljaõpetatud personal.
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Joonis 17 illustreerib erinevust VET kooli ja ettevõtte juhtide arvamuste vahel
muutuja summa osas.

Joonis 17. VET kooli juhtide ja ettevõtte juhtide arvamuste võrdlus õpilaste õppimise
kohta ettevõttes

Erinevus kooli juhtide ja töökoha juhtide seisukohtade vahel oli ilmne, kuna
ettevõtete juhtide keskmine oli 16,67, VET kooli juhtide keskmine aga 12,25, P
<0,001. VET kooli juhid hindasid õpilaste õppimist ettevõttes ja ettevõtete võimet
toetada õpilaste eesmärgile orienteeritud õppimist negatiivsemalt kui ettevõtte
juhid.
Lisaks olid nii VET kooli juhtidel kui ka ettevõtte juhtidel positiivsed arvamused
töökoha praktikajuhendajate ja VET praktikajuhendajate tandemkoolituse kohta. Nad
leidsid, et tandemkoolitusest on kasu olnud ja nad toetasid praktikajuhendajate
kompetentsuse arendamist vähemalt hästi.
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13. JUHTIVATE KOOLITAJATE KOGEMUSED SEOSES
PRAKTIKAJUHENDAJATE KOOLITUSEGA
Irmeli Maunonen-Eskelinen

Juhtivatelt koolitajatelt koguti andmeid, et analüüsida nende kogemusi seoses WBL
koolituse ja selle tavadega. Seda tehti kolm korda, eksperimendi iga rakendusfaasi
lõpus kohalike koolitajate rühmaintervjuudes, kus juhtivad koolitajad arutasid oma
kogemusi ühiskoolituse läbiviimisel.
Kokku oli katseprojektis 16 juhtivat koolitajat: neli Eestis, kuus Lätis ja kuus Leedus.
Neist viis olid mehed ja 11 naised. Juhtivate koolitajate taust oli valdkonna,
õppeainete ja praeguste töökohtade osas erinev; siiski olid nad kõik väga kogenud
eksperdid ja arendajad. Juhtivaid koolitajaid (kokku 13) küsitleti seoses
praktikajuhendajate ühiskoolituse läbiviimisega Baltimaades. Kokku oli 242 vastust,
mis koosnesid eestlaste (43), lätlaste (80) ja leedulaste (119) vastustest.
Kvalitatiivseid andmeid analüüsiti ja liigitati järgmiselt (tabel 25):
Tabel 25: Juhtivate koolitajate intervjuude kategooriad
Kategooria
Praktikajuhendajate
ühiskoolitus

Alamkategooria
Üldine
Sisu
Meetodid
Balti mudel
Praktikajuhendajate koolitusel
osaleja
Väljakutsed
Koostöö
Praktikajuhendajate
kompetentside arendamine

Kontekstuaalsed
probleemid
Õpilaste õppimine
Juhtivad koolitajad
Ühiskoolitus
Juhtivate koolitajate roll
Juhtivate koolitajate pädevus
Kokku

Eesti
3
9
8

Läti
2
1
12
4
8

Leedu
7
14
22
10
11

Kokku
12
24
42
14
20

19
10

9
11
6

32
21
9

2

8

12

22

1

1

5

7

1
2
5
39

7
5
2
79

2

10
7
22
242

1
4
3

15
124
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Põhimõtteliselt moodustasid kvalitatiivsed andmed neli peamist kategooriat. Neist
kaks olid temaatiliselt jaotatud alamkategooriatesse. Aruteludes rõhutati
praktikajuhendajate ühiskoolitust, kuid tõstatati ka muud sellega seotud teemad.

13.1 Praktikajuhendajate ühiskoolitus

Juhtivad koolitajad pidasid praktikajuhendajate ühiskoolitust uueks ja heaks ideeks,
mis toimis hästi. Nad märkisid, et osalejate mitmekesine taust suurendas nende
avatust ja loovust, mis aitas juhtivatel koolitajatel koolitusprotsessis osaleda.
Juhtivate koolitajate sõnul on töökohapõhise õppe üldine teadlikkus endiselt üsna
nõrk. Nii tõstsid eri piirkondadest osavõtjaid hõlmavad koolitused teadlikkust
töökohapõhisest õppest Baltimaades. Lisaks tõi praktikajuhendajate ühiskoolitus
kokku osalejate erineva tausta, kogemused ja keeled (VET kool ja ettevõte), seega oli
praktikajuhendajate ühiskoolituse üheks eesmärgiks üksteise parem mõistmine.
„VET kooli ja ettevõtte koosolemine on hea. Esmalt rääkisid nad erinevas keeles, kuid
hiljem hakkasid nad üksteist paremini mõistma.” (LT3Li 117-118)

Juhtivad koolitajad arutasid ka koolituse kestuse üle. Ekperimendi ajal proovisid nad
erinevaid rakendusmudeleid: kaks õhtust sessiooni + üks terve päev, üks õhtune
sessioon + üks terve päev, ja kaks päeva järjest. Juhtivate koolitajate kogemuste
kohaselt peaks koolitusprotsess olema pikem kui kaks päeva järjest. Seansside vahel
peab olema aega õpitud asjade üle mõtisklemiseks. Ühiskoolituse kestuse arutati
erinevate nurkade alt. Esiteks uurisid juhtivad koolitajad koolitusperioodi osalejate
kompetentsuse arendamise vaatenurgast. Koolitusaega peeti lisaks paljudele teistele
asjaoludele pedagoogiliste küsimuste ja lähenemisviiside arvessevõtmiseks väga
lühikeseks. Teiseks, ettevõtete vaatevinklist peeti kahepäevast koolitusaega
ettevõtete jaoks liiga pikaks, ehkki uute asjade õppimine nõuab alati aega. Ärielu ja
õppimise vahel esinesid vastuolulised arvamused. Kolmandaks, koolide ja õpetajate
seisukohast, nagu juhtivad koolitajad täheldasid, ei olnud kahepäevane
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koolitusperiood probleemiks. Juhtivad koolitajad ise rõhutasid seoses ajakava ja
ajavahemikuga paindlikkust.
„Väga lühike aeg (2 päeva) WBL-i rakendamise jaoks oluliste pedagoogiliste
küsimuste ja lähenemisviiside mõistmiseks. 32-tunnine programm on liiga lühike,
sobivam oleks 72 tundi.” (LT1L53-54)
„Ajastus: ettevõtetele on 2 päeva üsna palju (luksus), samas kui koolidele on 2 päeva
ok.” (LT2Li173)
„Aga kuidas saab keegi oskusi omandada, kui neil pole aega.” (LT2Li174)

Praktikajuhendajate ühiskoolituse sisu
Praktikajuhendajate ühiskoolituse sisu osas oli kaks vastandlikku seisukohta:
„Koolituse sisu on hästi valitud ja asjakohane (LT3E37)” ning „Koolituse sisu tuleb
muuta (LT2Li22)”. Juhtivad koolitajad tõstatasid nii need probleemid, millega nad olid
hädas, kui ka probleemid, mida nad oluliseks pidasid. Seadusandluse, regulatsioonide
ja haldusküsimuste olulisust nähti Eestis, Lätis ja Leedus erinevalt. Eesti juhtivad
koolitajad väitsid, et selline sisu pole osalejatele eriti oluline, kuna neil on nende
kohta eelteadmisi. Lisaks vastutavad VET koolid Eestis, vastavalt õigusaktidele,
töökohapõhise õppega seotud dokumentide eest. Samas Leedus puudub
töökohapõhise õppe õiguslik alus, mis muudab selle sisu keerukamaks. Eelkõige
tahavad ettevõtted teada saada seadustest ja regulatsioonidest, kuna need on
ebaselged. Leedu juhtivad koolitajad pidasid sisu fookuseks „seadused ja
regulatsioonid versus isik ja õppepraktika” (LT2Li93). Läti juhtivad koolitajad nägid, et
osalejatel oli haldusküsimuste osas erinevaid huvisid, kuid nad ei väljendanud seda
asjaolu üksikasjalikumalt. Seadusandluse, regulatsioonide ja haldusteemade sisu
vähenes eksperimendi ajal kõigis riikides.
„Administratiivsed küsimused, seadused, regulatsioonid jms ei olnud osalejate
jaoks oluline teema, neid puudutati sissejuhatavas osas kergelt, nt. neilt küsiti,
kuidas nad dokumentidega hakkama saavad jne.” (LT3E42-43)
„Õiguslik taust puudub, osalejatele on seda keeruline selgitada.” (LT2Li17)

Eriti Eestis vajasid ettevõtetest pärit osalejad kutsekvalifikatsiooni standardite
õppimist, et seada õpilastele eesmärgid ja anda tagasisidet. Juhtivatel koolitajatel oli
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kriteeriumi üldise kirjelduse ja pedagoogilise keele tõttu selle teema käsitlemine
keeruline. Lisaks oli standardite seostamine tagasiside andmisega keeruline. Seoses
kutsekvalifikatsiooni standardite sisuga esines ka vastuolusid: „ettevõtete esindajad
peavad need selgeks saama, VET kooli õpetajad juba tunnevad neid ja osalejad
kritiseerisid kutsestandardite sisu, kuid soovisid ka tagasiside andmise kriteeriume
(LT3E40-41).”
Juhtivad koolitajad kirjeldasid oluliseks peetud sisu. Praktikajuhendajate
ühiskoolitusest osavõtjad pidasid oluliseks „õpilaste motivatsiooni” ja „tagasiside
andmise” teemasid. Lisaks rõhutasid juhtivad koolitajad töökohapõhise õppe
kolmepoolse lähtepunkti arutamise ja mõistmise olulisust. On kolm olulist osapoolt:
kool, ettevõte ja õpilane koos kooli esindajaga, ettevõtte esindaja ja õpilane.
Koolituse sisu peaks sisaldama rohkem lugusid headest tavadest ning ka praktilisi ja
reaalseid näiteid kõnealusest riigist ja välismaalt.
Sisu, mida ei peetud oluliseks, oli abstraktne teave, nt. EL-i ja ühiskonna tasandi
olevad probleemid. Lisaks ei peetud oluliseks lihtsat ja ilmset sisu, nagu õpetajate
roll.

Praktikajuhendajate ühiskoolituse meetodid
Kõik juhtivad koolitajad rõhutasid osalusmeetodite kasutamise olulisust koolitustel.
Peaks olema aega osalejate jaoks huvitavate asjakohaste küsimuste üle arutlemiseks.
Dialoog õpetajate ja ettevõtete esindajate vahel suurendas perspektiivide muutmist
ja teise poole ootuste avastamist. Osalejate ja juhtivate koolitajate vaheline suhtlus
ja infovahetus toetasid ka sõbralikku ja head õhkkonda ning seega suutsid osalejad
avaneda, olla loovad ja pühendunud oma ülesannetele.
Juhtivad koolitajad rakendasid ja tutvustasid seminaridel kogemuspõhist õpet ning
edendasid osalejate refleksiooni. Juhtivad koolitajad tõid näiteid sellistest
meetoditest nagu rollimängud (hindamise ja tagasiside andmise osas), praktilised
harjutused, „minimudelite juhendamine”, mängud, modelleerimine, edulugude
rääkimine, head ja halvad näited ning videoesitlused. Juhtivad koolitajad märkisid, et
ajapiirangu tõttu saavad nad käsitleda vaid tähtsaid teemasid. Seetõttu pidid nad
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hoolikalt läbi mõtlema meetodi või ülesande, mis oleks antud teema jaoks kõige
tõhusam.
Juhtivad koolitajad mõtisklesid meetodite üle, võttes samal ajal arvesse osalejate
motivatsiooni, hoiakuid ja kaasatust. Erinevaid meetodeid kasutades käsitleti
õpetajate ja ettevõtte esindajate hoiakuprobleeme. Lisaks olid osalejate hoiakud
koolituse ja töökohapõhise õppe suhtes pealiskaudsed ja seotud eelarvamustega.
Seetõttu pidid juhtivad koolitajad keskenduma selliste meetodite valimisele, mis
motiveerisid osalejaid süvenema teemade olulisuse mõistmisesse. Lisaks kasutasid
juhtivad treenerid teadlikult paari- ja rühmatöös ära osalejate kooli ja ettevõtte
tausta, et hõlbustada teabe ja kogemuste vahetamist ning puudutada väljakutseid
pakkuvaid küsimusi. Juhtivad koolitajad rõhutasid, et osalejate kaasamiseks ja
köitmiseks tuli koolituse ajal meetodeid muuta. Juhtivad koolitajad rõhutasid
võimalust kasutada loomingulisi uusi meetodeid tuntud meetodite, esitluste,
sõnavõttude ja loengute asemel.
„Kooskõlastada kooli juhtide, tööandjate ja „kuivade teoreetikute” vastastikune
rahulolematus.’" (LT1L38-40).
„Osalejad ei lähene sellele küsimusele inimese (õpilase) vaatevinklist ja osalejad
ütlevad, et nad teavad kõike -> Nende motiveerimiseks peame kasutama erinevaid
materjale ja meetodeid, näiteks filme ja ülesandeid.” (LT2Li37-39)
„Ettevõttest ja koolist pärit osalejad ei olnud samast valdkonnast. Teisest küljest oli
see hea, kuna see andis aruteludele lisaväärtust. Sarnasused on olemas ja mingil
määral on väljakutsed samad.” (LT3E9-11)
„Samast sektorist pärit osalejate leidmine koolidest ja WP-st ning tandemite
moodustamine; selle põhjal oli võimalik anda paremini orienteeritud ülesandeid ja
osalejad said ühiselt probleeme välja töötada.” (LT2L61-63)

Juhtivad koolitajad töötasid välja laia metoodika ja materjalide valiku, mida nad
rakendasid vastavalt erinevate praktikajuhendajate koolitusrühmade vajadustele.
Nad panid koolitusolukordades rõhku paindlikkusele ja reageerimisvõimele. Sisu ja
meetodite asjakohasus on oluline ning seetõttu soovitasid nad kutsuda õpilasi
praktikajuhendajate ühiskoolituse osalejatele jagama oma töökohapõhiseid
õpikogemusi. Juhtivad koolitajad soovivad tulevikus koolitusprotsessi edasi
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arendada, et nad saaksid koolituse raames kasutada sessioonide vahel
veebimeetodeid.

Praktikajuhendajate ühiskoolitusel osalejad
Praktikajuhendajate ühiskoolitus innustas juhtivaid treenereid arutlema osalejate
üle. Nende sõnul ei ole praktikajuhendajate ühiskoolitus lihtne kontseptsioon ning
seetõttu tuleb tähelepanu pöörata osalejate värbamisele. Eksperimenteerimise ajal
kogesid juhtivad treenerid värbamist väljakutsena. Neil oli valitud osalejate osas
vastandlikke kogemusi.
„Olin löödud, kuna sihtrühmad polnud hästi planeeritud. Nad olid juhid ja programm
oli nende jaoks liiga lihtne.” (LT2Li15-16)
„Praktikajuhendajad on väga kvalifitseeritud ja motiveeritud. Me ei pidanud neid
motiveerima. Meil on väga head praktikajuhendajad. Oleme valinud õiged inimesed.”
(LT3Li141-143)

Osalejate saamine koolitusse oli väljakutsuv. Sellega seoses soovitasid juhtivad
koolitajad investeerida rohkem värbamise ettevalmistamisse. Ettevõtte vaatenurgast
tuleb juhte töökohapõhisest õppest ja praktikajuhendajate ühiskoolitusest teavitada.
Juhid peavad mõistma koolituse olulisust, enne kui nad lubavad oma töötajatel
koolitusel osaleda. Üldiselt on hea, kui ettevõtte omanikud saavad kursusest osa
võtta, kuid sageli on nad äriasjadega väga hõivatud. Lisaks pidasid juhtivad koolitajad
tähendusrikkaks seda, et osalejad on need, kes töötavad koos õpilastega. Kui
koolitusel on ärijuhid, kes pole õpilaste praktilise koolitusega seotud, puudub neil
motivatsioon ja huvi koolituse vastu. Juhtivad koolitajad aga mainisid, et neil olid
koolitustel motiveeritud, huvitatud ja kogenud töökoha praktikajuhendajad.
Osalejate vajaduste osas esines riikide siseselt piirkondlikke erinevusi. Mõnes kohas
oli osalejaid koolitusele raske saada osalema, teistes kohtades võisid
praktikajuhendajad pärast koolitust saada kõrgemat palka, mis suurendas nende
motivatsiooni osaleda.

172
Juhtivad praktikajuhendajad arvasid, et kasulik oleks võimalus kaasata koolide WBL-i
praktikajuhendajaid koolitusse kui eksperdid. Kooli praktikajuhendajad saavad jagada
oma teadmisi pedagoogikast ja töökohapõhise õppe rakendamisest.

Praktikajuhendajate ühiskoolitusega seotud väljakutsed
Juhtivad koolitajad tõid välja väljakutsed, millega nad koolituste läbiviimisel kokku
puutusid. Väljakutsed moodustasid kolm temaatilist kategooriat: osalejate hoiakud,
osalejate mitmekesisus ja sisu tasakaalustamine. Juhtivad koolitajad leidsid, et VET
koolidest osalejatel oli VET reformide osas üldiselt pealiskaudne hoiak. Juhtivate
koolitajate arvates oli skeptiliste osalejatega töötamine keeruline, kuna nad ei
nõustunud muudatuste vajadusega. Lisaks ei käitunud osa VET koolide osalejatest
vastutustundlikult ja andsid ennast koolitusele üles vaatamata sellele, et nad olid
hõivatud muude kohustustega. Seega ei tegelenud nad üldse koolitustega. Juhtivad
koolitajad märkasid praktikajuhendajate koolituse osas kahepalgelisuse fenomeni
olemasolu: ühelt poolt oli osalejate tagasiside suurepärane, kuid teisest küljest jäi
nende rahulolematus väljendamata. Seetõttu soovitasid juhtivad koolitajad, et
praktikajuhendajate koolitus peaks õpetajate potentsiaali paremini ära kasutama.
„Olin koolituse ajal kurb; tundsin, et osalejate hoiakud olid sarnased nõukogude
ajale.” (LT2Li171-172)

Ettevõtetest ja koolidest pärit osavõtjatel oli töökohapõhise õppe vastutuse osas
vastuolulisi arvamusi. Näiteks ettevõtete esindajate sõnul vastutavad koolid
peamiselt õpilaste õppimise ja tuleviku eest, samas kui õpetajatel oli vastupidine
arvamus. Ettevõtte esindajad tegid koolidele etteheiteid õpilaste
ettevalmistamatuses ettevõtetes töötamiseks, samas kui õpetajad arvasid, et
ettevõtted pole õpilaste vastuvõtmisest huvitatud. Juhtivad koolitajad seisid silmitsi
väljakutsega vabastada osalejad eelarvamustest, kavandades sobivad ülesanded ja
meetodid.
Juhtivate koolitajate sõnul oli osalejatel oma oskustest ebareaalne arusaam. Osalejad
kujutasid ette, et nad teavad kõike ja koolitus ei paku nende jaoks midagi uut.
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„Osalejatel polnud oma oskustest realistlikku arusaama, nad uskusid, et nad teavad
kõike - “ärge öelge meile, me teame, rääkige meetoditest”.” (LT2Li9-10)

Juhtivad koolitajad täheldasid osalejate mitmekesisust rühmade sees ja rühmade
vahel. Praktikajuhendajate ühiskoolitusel osalejatel oli erinev taust, haridus,
kogemus, vajadused ja ootused. Juhtivad koolitajad märkasid, et ettevõtte
esindajatel puudus teoreetiline taust, kooli esindajatel aga praktilised teadmised.
Osalejate igapäevatöö erines üksteisest, nt. mõned olid ettevõtte juhid, mõned
käsitöölised ja teised õpetajad. Juhtivad koolitajad taipasid ka seda, et osalejatel oli
erinev filosoofia, mis väljendus nende huvides.
„Meid huvitab metoodika, mitte inimesed.” (LT2Li13)

Seetõttu tuli koolituse ajal leida ühine keel. Juhtivate koolitajate kogemus
täiskasvanutega töötades näitas, et nad on nõudlikud ja väljakutsuvad.
Praktikajuhendajate ühiskoolitus esitas juhtivatele praktikajuhendajatele
mitmesuguseid nõudmisi.
Juhtivate koolitajate jaoks oli väljakutseks praktikajuhendajate ühiskoolituse sisu
tasakaalustamine osalejate mitmekesiste vajadustega. Palju olulist sisu kaeti ajaliste
piirangute tõttu pealiskaudselt. Kahepäevase koolitusperioodi vältel oli võimatu kõiki
olulisi asju põhjalikult arutada, samal ajal rõhutades nende olulisusele. Juhtivatel
koolitajatel tuli leida tasakaal sellise sisu vahel, mis hõlmas pedagoogilisi
innovatsioone ja WBL-I regulatsioone. Nad pidid eraldama poliitilised ja
majanduslikud küsimused pedagoogilistest, ühendama kaks erinevat maailma,
töökoha ja kooli, ning leidma tasakaalu mõlema poole erinevate kriitiliste
eelarvamuste vahel. Lisaks tasakaalustasid juhtivad koolitajad praktikajuhendajate
ühiskoolituse eesmärgid seoses praktikajuhendajate pedagoogilise pädevusega.
Nende sõnul on osalejate pedagoogilist kompetentsi WBL-I jaoks võimatu tagada.
Pedagoogilise pädevuse arendamise seisukohast tuleks ettevõtte esindajaid eraldi
koolitada. Praktikajuhendajate ühiskoolitus võimaldas aga ettevõtete ja koolide
esindajate vahel arvamusi ja kogemusi vahetada, mis oli väärtuslik.
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Koostöö
Juhtivate koolitajate sõnul oli praktikajuhendajate ühiskoolituse suureks plussiks see,
et koolide ja ettevõtete esindajad töötasid koos ja lõid aluse koostööle,
rakendadamaks töökohapõhist õpet. Oli ilmne, et õpetajad ja ettevõtete esindajad
saavutasid koostöö nii ametlikes kui ka mitteametlikes koolitusolukordades.
Ametlikes koolitusolukordades jagasid osalejad häid näiteid koolide ja ettevõtete
vahelise olemasoleva koostöö kohta. Lisaks kohtusid osalejad heade ja kogenud WBLi praktikajuhendajatega nii koolidest kui ka ettevõtetest ning nende teadmisi jagati
osalejatega. Koolituspäevade ajal pakkusid pausid mitteametlikku aega koolide ja
ettevõtete esindajate vahelisteks aruteludeks, kontaktide vahetamiseks, kohtumiste
korraldamiseks tulevikus ja koostööplaanide tegemiseks.
„Jah, me näeme muutusi, nad loovad kontakte ja alustavad koostööga juba
koolituse ajal, vahetades ideid ja nähes teisi seisukohti.” (LT2L72-73)
„See koolitus on suurendanud koostööd, mis on tore. Ühised kohvipausid on
head, mis võimaldab mitteametlikku koostööd ja arutelusid. Koolitajad
loodavad, et see võimaldab VET-i ning töökohtade vahel paremat arusaamist.
Mõistmise tase on paranenud.“ (LT3Li46-48)

Praktikajuhendajate ühiskoolitus andis konteksti, kus erinevatest keskkondadest pärit
inimesed said kohtuda ja keskenduda ühisele küsimusele. Praktikajuhendajate
ühiskoolitus oli sisu ja koostöö osas kasulik kõigile osalejatele. Lisaks koolide ja
ettevõtete vahelistele kontaktidele rajati koolituse käigus ka praktikajuhendajate
võrgustik. Juhtivad koolitajad nägid, et praktikajuhendajate võrgustik võiks tulevikus
olla abiks arendustöödele ja projektidele.

Kompetentsi arendamine
Juhtivad koolitajad märkasid ka osalejate pädevuse arenemist, kuigi koolitus oli
lühike. Juhtivate koolitajate sõnul omandasid osalejad pedagoogilise pädevuse osas
motiveerimise, tagasiside andmise ja õpilaste hindamise ning erinevate
õpetamismeetodite kasutamise oskused. Sellest lähtuvalt õppisid osalejad rohkem
inimestele keskenduma ja noori mõistma.
„Osalejad küsisid pädevustega seotud tunnuste loetelu, arvates, et need aitaksid neid
õpilasi hinnata ja neile tagasisidet anda.” (LT3E61-62)
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Lisaks omandasid osalejad arusaama tööpõhisest õppeprotsessist tervikuna (enne,
selle ajal, järel). Juhtivad koolitajad tõid välja töökohapõhise õppe regulatiivse aluse,
mida koolitusel tugevdati. Praktikajuhendaja pädevuse ühe komponendina omandati
ka koostöö- ja suhtlemisoskus erineva taustaga inimestega.

Balti mudel
Juhtivad koolitajad tegid ettepaneku, et Balti mudel peaks puudutama
töökohapõhise õppe praktikajuhendajaid, mitte aga tööpõhist õpet kui sellist. Lisaks
peaks Balti mudel olema orienteeritud väikestele ettevõtetele, s.t alla 50 töötajaga
ettevõtetele. Selle põhjuseks on asjaolu, et suurtel ettevõtetel on erinev
motivatsioon osalemiseks; nende huvi on saada pädevaid töötajaid töökohapõhise
õppe kaudu, mida peetakse pikaajaliseks strateegiaks. Lisaks on suured ettevõtted
töökohapõhist õpet tõhustanud ning neil on selle jaoks olemas juba selged
struktuurid ja jagatud vastutused, samas kui väikesed ettevõtted on motiveeritud
saama töökohapõhise õppe koolitust. Lisaks soovivad nad omada töökohapõhise
õppe sertifikaati, mis võimaldab neil saada rahalist tuge töökohapõhise õppe
rakendamiseks (nt Lätis).
Lisaks arvestasid juhtivad koolitajad Balti mudelit kui kogemuste regulaarset jagamist
Balti riikide vahel. Nad väitsid, et seadused ja regulatsioonid on riigiti erinevad. Lisaks
on mentaliteet töökohapõhise õppe suhtes erinev. Seetõttu on teiste kogemustest
õppimine mitmel viisil väärtuslik. Juhtivad koolitajad tõid esile, et Balti riikide
ministeeriumid tuleks töökohapõhisesse õppesse ühiselt kaasata.
Juhtivad koolitajad rõhutasid, et Balti mudeli keskmes on tandemkoolitus:
praktikajuhendajate ühiskoolituse läbiviimine, kus osalejad on pärit ettevõtetest ja
VET koolidest ning koolitajad töötavad paarikaupa. Balti mudelil peaks olema õiguslik
alus, et seda pärast projekti ka edaspidi kasutada.
„See jääb seadusesse, nii et see jääb elama.” (LT3Li158)
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13.2 Kontekstuaalsed probleemid

Juhtivad koolitajad esitasid mõned tegurid, mis mõjutasid osalejate värbamist
praktikajuhendajate ühiskoolitusele ja selle rakendamist. Strateegia
eksperimenteerimise kontekst oli kõigis Balti riikides erinev. Eestis VET kooli õpetajad
saanud palju koolitusi ning seetõttu oli õpetajate värbamine selle strateegia
eksperimenteerimise protsessis väljakutseks. Koolitusel olid osalejad peamiselt pärit
ettevõtetest ja praktikajuhendajate ühiskoolituse idee jäi täitmata. Lisaks on käimas
sarnased projektid: keskkonnaministeeriumi projekt, milles kaks ülikooli pakuvad
koolidele eri tüüpi koolitusi, mis on seotud töökohapõhise õppega (8–24 tundi), ja
ESF-i projekt, mis algas koolide ja ettevõtete jaoks 2017. aasta kevadel.
Ka Lätis on õpetajate värbamine olnud väljakutse. VET koolid on VET-i oluliste
pidevate arengute tõttu olnud surve all: VET süsteemis toimuvad suured muutused ja
seetõttu toimub koolides palju projekte. Paljud arendusprojektid nõuavad koolidelt
ja õpetajatelt palju tööd, aega, raha ja energiat ning seetõttu pole nad motiveeritud
praktikajuhendajate ühiskoolitusel osalema. On koole, kus õpetajaid on juba
koolitatud, ja neil on lai ettevõtete võrgustik, kellega koostööd teha. Näiteks ühes
VET koolis teevad 15 koolitatud õpetajat koostööd 150 ettevõttega. Lisaks ütlesid
juhtivad koolitajad, et Lätis eksisteerib mentaliteet, mille kohaselt süsteem on hea,
nii et muudatusi pole vaja. See vähendab huvi ja tahet asju muuta. Sellegipoolest tõid
juhtivad koolitajad esile vajadused arenguks, millega tuleks tegeleda. Esiteks tuleks
arendada piirkondlike direktorite suutlikkust ja teiseks on tavaliste inimeste
seisukohast palju ebaselgeid küsimusi. Ehkki regulatsioonid on olemas, on need
mitmetähenduslikud ja seetõttu peaksid olema juhised kabineti eeskirjade
kohaldamiseks. Lisaks tõstatasid juhtivad koolitajad tandemkoolituse (ühiskoolituse)
rahastamise küsimuse; ilma rahalise toetuseta oleks ühiskoolitust keeruline teostada.
Leedus oli selle strateegia eksperimenteerimise ajal väljatöötamisel uus seadus.
Praktikajuhendajate ühiskoolitusest osavõtjad arvasid, et nad võiksid seda seadust
mõjutada. Praktikajuhendajate ühiskoolituse eksperimendi ajastus oli hea, kuna
regulatsiooni alus oli sellel hetkel töös. Praktikajuhendajate ühiskoolitusel osalenud
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tundsid end vastutavana töökohapõhise õppe helge tuleviku eest riigis.
Töökohapõhise õppe rakendamise olukord oli sel hetkel aga keeruline. Ettevõtted ei
soovinud õpilasi vastu võtta, kuna selleks puudub rahaline motivatsioon. Samamoodi
ei maksta õpetajatele piisavalt palka ja nad kaotavad tunde (=raha), kui nende
õpilased lähevad ettevõtetesse õppima. Õpetajatel pole aega õpilasi juhendada, sest
juhendamine võtab kolm korda rohkem aega kui tundides õpetamine. Ka
töökohapõhise õppega seotud dokumenteerimine võtab aega. Sõltumata kogetud
väljakutsetest on töökohapõhise õppe osas ka mõned edulood, nt. IKT valdkonnas.
Ettevõtted on huvitatud parimatest õpilastest. Kokkuvõttes on Leedus
töökohapõhise õppe üldine eesmärk siiski ebaselge.

13.3 Õpilaste õppimine

Rääkides praktikajuhendajate ühiskoolituse läbiviimisest, puudutasid
praktikajuhendajad intervjuudes õpilaste õppimist. Esiteks soovisid juhtivad
koolitajad keskenduda pikaajalisele pühendumusele ja noorte tulevikku orienteeritud
õppimises. Nad rõhutasid vastutust noorte eest hoolitsemise eest, et nad saaksid
töötada ettevõtluses ja mistahes ametialal. Koolid ja ettevõtted peavad hoolitsema
noorte eest ja mõtlema õpilaste vajadustele.
Juhtivatel koolitajatel oli nii positiivseid kui ka negatiivseid kogemusi selle kohta, kui
hästi suhtusid praktikajuhendajate ühiskoolitusel osalejad koolituse ajal õpilaste
seisukohtadesse. Positiivsed kogemused olid seotud osalejate huviga õpilaste
pädevuse arendamise, üldise arengu ja ametialase kasvu vastu. Seega olid mõned
osalejad tugevalt pühendunud õpilaste õppimise toetamisele. Ja vastupidi, oli
osalejaid, kes ei lähenenud probleemidele õpilaste õppimise seisukohast üldse.
Esines suhtumisbarjäär, kuna nad arvasid, et nad teavad juba kõike ja perspektiivi
pole mõtet muuta.
Õpilaste õppimise seisukohast soovitasid juhtivad treenerid muudatusi, mis
puudutavad töökohapõhise õppe ülesehitust ja korraldust. Õpilased peaksid
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õpingute alguses minema õppima ettevõtetesse, et teada saada, milline on tööelu, ja
neil peaks õpingute ajal olema mitu töökohapõhist õppeperioodi. Lisaks vajavad
õpilased õppetöös juhendamist ja tuge ning seetõttu peab õpetajatel olema rohkem
võimalusi minna töökohtadele õpilasi juhendama.

13.4 Juhtivad koolitajad

Juhtivad koolitajad töötasid praktikajuhendajate ühiskoolituse ajal paarikaupa. Paare
moodustati neljal viisil: 1) kaks õpetajat VET koolidest, 2) üks õpetaja VET koolist ja
teine partner ettevõttest, 3) kaks eksperti ettevõttest ja 4) üks kaubanduskojast ja
lisaks õpetaja koolist. Lisaks, soo järgi olid paarid kas kõik naised, kõik mehed või
segapaarid. Juhtivad koolitajad kirjeldasid ühiskoolitust kui vastastikust
õppimisprotsessi, mis annab võimaluse üksteiselt õppida. Juhtivatel koolitajatel oli
erinev taust, mida kasutati teadlikult, et eksperimenteerimise protsessis oleks
rohkem, mida teada saada. Ühiskoolitus, mida nimetatakse tandemkoolituseks,
võimaldas üksteist täiendada, saada vastastikust tuge, pakkuda rahulikumaid tundeid
kui üksi koolitusel osaledes, koos väljakutsetega silmitsi seista, paindlikkust,
teadmiste jagamist ja töö jagamist koos võimalusega selle üle mõtiskleda, hinnata ja
täiustada koolitusi üheskoos.
„Tandemõpetus on suurepärane, me õpime kogu aeg üksteiselt.” (LT2L94)
„Juhtivatel koolitajatel on erinev taust, nad töötavad paarikaupa, kuid me
vahetasime paarid üksteisest erinevaks, et nad õpiksid üksteiselt. Meile meeldib
paarikaupa töötada.” (LT3E26-27)
„Pärast igat koolitust vaatame, kuidas saaksime seda paremini teha ja kuidas
saaksime rolle vahetada. Ta tunneb seadusi hästi ja ma pole neist nii huvitatud. Õpin
kogu aeg juurde.“ (LT3Li144-149)

Juhtivate koolitajate sõnul nõudis praktikajuhendajate ühiskoolitus pidevat õppimist
ning programmi ja sisu ümberkorraldamist. Nad pidid teadma ja järgima
töökohapõhise õppe süsteemiga seotud ametlikke nõudeid ja protseduure. Osalejate
õppimise hõlbustamiseks oli vaja sallivust, paindlikkust ja kiiret tegevust.
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„Olla paindlikum ja proovida kiiresti otsustada, mida teha, kui näen, et kavandatud
ülesanne või meetod ei toimi (pole piisavalt aega või on osalejate jaoks liiga
keeruline).” (LT1L86-87)
„Mul on laialdased kogemused ja mõned kontaktid ettevõtetega, kuid võib-olla on
mul nüüd ka laiem pilt.” (LT2E74-75)

Juhtivad koolitajad kirjeldasid oma tugevusi ja arenguvajadusi praktikajuhendajate
ühiskoolituse läbiviimisel. Juhtivate koolitajate vastused moodustasid nende
tugevuste osas järgmised kategooriad: kogemus, teadmiste baas VET-i kohta,
pedagoogiline kompetents ja vahendusoskused. Paljud juhtivad koolitajad osutasid
oma pikale koolituskogemusele, aga ka kogemustele nii äri- kui ka haridussektoris.
Lisaks mainisid nad, et neil on head teadmised VET-ist ja eriti töökohapõhise õppega
seotud seadustest ja regulatsioonidest. Juhtivad koolitajad tõstsid esile nende oskuse
töötada rühmadena, kasutada mitmekesiseid õpetamis- ja õppimismeetodeid,
elavdada ja motiveerida inimesi erinevatel viisidel ning head suhtlemise ja
infovahetamise oskused. Lisaks väitsid nad, et neil on vahendusoskused, mis viitab
nende proaktiivsele lähenemisviisile, määratletud väärtusbaasile ning
enesekindlusele ja tahtele arendada oma riigis töökohapõhist õpet.
„Pikaajaline kogemus, olen teinud palju koolitusi; mul on meetodite kogum, minu
väärtused on määratletud.” (LT3E68-69)
„Kaasake inimesi selle teema üle mõtlema. Kasutage vastuolude meetodit (nt kahe
näite võrdlemine, mis esmapilgul ei sobi üksteisega), mis muudab selle kuulajate jaoks
interaktiivseks.” (LT2LI163-164)

Juhtivad koolitajad väljendasid oma arenguvajadusi seoses praktikajuhendajate
ühiskoolitusega. Nad nägid vajadust tugevdada oma teadmisi töökohapõhise õppe
ning pedagoogiliste ja praktiliste oskuste osas. Tugevama teadmistebaasi osas
soovisid juhtivad treenerid saada laiemaid teadmisi töökohapõhise õppe
rakendamise kohta. Lisaks tõid juhtivad treenerid välja vajaduse tugevdada oma
teadmisi töökohapõhise õppe õigusliku aluse kohta ja kaasata väga erinevaid
osapooli. Pedagoogiliste oskuste arendamine hõlmas uute meetodite õppimist,
suhtlemise ja infovahetuse oskuste parandamist, olukorra paindlikkuse suurendamist
ja muutuste tegemise oskust. Lisaks soovisid juhtivad treenerid „omada praktilisi
oskusi, kuidas aidata ettevõttel alustada õppepraktikat oma keskkonnas.” (LT2Li140).
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„Tahaksin saada rohkem teadmisi seoses inimeste ühendamisega koostööks ja
teemasse süvenemisega, mis muudab mõistmist ja suhtumist.” (LT2Li120-121)

„Mitte karta publikuga vestelda, omandada rohkem teadmisi (mitte ainult praktikast)
WBL-i kohta ja tuua näiteid, et olla kindlam, et WBL-i koolitusel on helge tulevik.”
(LT2Li130-131)

Töökohapõhise õppe kohta laiema perspektiivi ja teadmiste saamiseks soovitasid
juhtivad treenerid jagada ettevõtete heade tavade häid näiteid kolmel tasandil:
esiteks selle eksperimenteerimise projekti tasemel; teiseks, Balti riikide vahel; ja
kolmandaks, Euroopa tasandil. Nad arvasid, et Balti riikide juhtivad koolitajad saavad
üksteist toetada nii pedagoogilisest aspektist kui ka nende ametialases arengus.
„Jagada teiste riikide koolitajatega; et oleks laiem ülevaade.” (LT3E71)
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Eksperimenteerimise käigus tehtud uurimistöö eesmärk oli leida tõendeid selle
kohta, kas tandem-lähenemine, algselt välja töötatud ja rakendatud töökohaõppe
praktikajuhendajate koolitamiseks Lätis, töötab kõigis Balti riikides.
Ekperiment põhines hüpoteesil tandem-lähenemise eelise kohta VET ning töökoha
praktikajuhendajate koolitamisel, kusjuures nimetatud koolitusel oli väidetavalt
mitmeid eeliseid, mis mõjutavad töökohapõhise õppe arengut ja WBL-i
praktikajuhendajate oskusi. Hüpoteesi testiti kõigis Balti riikides seoses WBL-i
praktikajuhendaja tandemkoolituste läbiviimisega, mida kutsuti väliuuringuteks ja
mida katsetati kolm korda järjest. Uurimistöös uuriti WBL-i praktikajuhendajate
ühiskoolituse mõju: kuidas tagavad tandemkoolitusel osalevad töökohapõhise õppe
praktikajuhendajad oma oskused õpilaste juhendamisel WBL-is ning lisaks sellele, kas
tandemkoolitus toetab VET koolide ja ettevõtete või mis tahes tüüpi töökohtade
vahelist koostöö arendamist.
Tulenevalt hüpoteesist keskenduti eksperimentaalses uurimistöös koolituse mõju
uurimisele WBL-i praktikajuhendajate jaoks oluliseks peetavatele oskustele ja
kompetentsidele. Andmeid koguti WBL-i praktikajuhendajatelt kaks korda, koolituse
alguses ja kuus kuud pärast koolituse lõppu. Mõlemas etapis hindasid WBL-i
praktikajuhendajad ise oma oskusi neljas töökohapõhise õppega seotud
kompetentsivaldkonnas: i) WBL-i kavandamine töökohtadel, ii) õppijate juhendamine
WBL-is, iii) õpilaste WBL-i hindamine ja, iv) WBL-i arendamine koostöös VET
kooli/töökohaga. WBL-i praktikajuhendajad andsid tagasisidet ka koolituse eelistest
enda jaoks ning hinnangu võimalike muutuste kohta seoses koostööga VET koolide ja
töökohtade vahel. WBL-i praktikajuhendajate koolituse mõju uuriti
praktikajuhendajate kahe küsimustiku tulemuste analüüsimisel kvantitatiivsete ja
kvalitatiivsete meetoditega. Lisaks koguti WBL-i praktikajuhendajatelt täpsemaid
andmeid ka mõne rühmaintervjuu kaudu.
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Seoses töökohapõhise õppe laiema kontekstiga VET-is hõlmas uurimistöö ka
andmekogumisvahendeid, mis olid määratud andmete kogumiseks teistelt
osapooltelt ja sidusgruppidelt. Nendes osalesid VET õpilased, VET kooli juhid ja
ettevõtete juhid. Lisaks küsitleti juhtivaid koolitajaid. Neil oli oluline roll kogu
eksperimenteerimise protsessi väljatöötamisel ja kajastamisel, kuna nemad olid
need, kes tegelikult rakendasid WBL-i praktikajuhendaja tandemkoolitusi, mida
peetakse väliuuringuteks.

Mõjuga seotud tegurid
Kas võib öelda, et WBL-i praktikajuhendaja koolitusel on eeldatud mõju? Küsimusele
vastamiseks on erinevate vastajate andmete analüüsi põhjal vaja koostada üldine
ülevaade teguritest, mis on seotud kogetud mõjuga.
Raivola jt. (2000, 11-12) on analüüsinud hariduse efektiivsuse kontseptsiooni ja nad
pakuvad välja, et enamikul juhtudel tähendab hariduse efektiivsus hariduse
positiivset saavutamist ning selle eesmärkide ja funktsioonide täitmist. Nad juhivad
siiski tähelepanu sellele, et efektiivsus pole nii lihtne ja ühemõtteline nähtus. Kui
Raivola jt. (2000) käsitlesid hariduse efektiivsust selle kõige laiemas tähenduses, siis
Moon (2004, 4-5) käsitleb lühikursuste mõju ja neid aspekte, mis nende mõjusse
panustavad. Järgnevalt võtame kokku uurimistulemused, kasutades kavandatud
mudeli alusena Raivola jt. ja Moon seisukohti (allpool, joonis 18), mis moodustab
omamoodi ühendava raamistiku kontekstuaalsest ja individuaalsetest tasemetest,
mis on WBL-i praktikajuhendaja koolituse mõju aluseks. Mudel võimaldab kajastada
töökohapõhise õppe kontekste, mis erinevad Eesti, Läti ja Leedu vahel, ning vastavalt
analüüsida ja kajastada vastajate kogemusi ja seisukohti. Tõepoolest, Raivola jt.
(2000) rõhutavad hariduslike efektide tekitamise protsessi laadi ja keerukust. Mudeli
eesmärk on visualiseerida mitmeid ja erilaadseid aspekte, mis olid seotud WBL-i
praktikajuhendajate koolituse mõjuga.
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Töökohapõhist õpet mõjutavad ühiskondlikud raamtegurid
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Koolitajate
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Koostöö ja
suhtlus

Töökohapõhise õppe WBL-i praktikajuhendajate koolituse hariduslik
raamtegur
Joonis 18. WBL-i praktikajuhendajate koolituse mõjuga seotud tegurite mudel

Raamistiku erinevaid osi peetakse hariduslikuks sisendiks, mis soodustab või pärsib
õppimist (Raivola et al., 2000, 17). Ühiskondlikud raamtegurid koosnevad neljast
elemendist: esiteks töökohapõhist õpet käsitlevad õigusaktid ja regulatsioonid;
teiseks, rahalised ressursid erinevatele osapooltele; kolmandaks haldus ja viimasena
juhtimiskvartal, mis vastutab üldise planeerimise ja arendamise eest. Lisaks hõlmab
ühiskondlik raamistik sotsiaalseid ressursse, milleks on ühiselt jagatud väärtused,
normid ja mõistmise viisid ning mis hõlbustavad rühmadevahelist ja omavahelist
koostööd. Eelkõige tõid VET kooli juhid ja ettevõtte juhid välja ühiskondliku
raamistiku aspektid kui töökohapõhise õppe üldised alused ja WBL-i
praktikajuhendajate koolituse alused. Juhtivad koolitajad ja WBL-i
praktikajuhendajad kommenteerisid neid tegureid ka oma praktikajuhendajate
rühmaintervjuudes. Lisaks tuli VET kooli ja ettevõtte juhtide vastustes esile
sotsiaalsete ressursside puudus, ja nad kutsusid üles töökohapõhise õppe ja
kampaaniate üle rohkem arutlema, et tõsta sellest teadlikkust. Seega on sotsiaalsete

184
ressursside eesmärk luua WBL-sõbralik kultuur ja õhkkond ühiskondlikul tasandil ning
julgustada ja motiveerida erinevaid osapooli selles osalema.
Lisaks laiematele ühiskondlikele raamteguritele kirjeldavad Raivola jt. (2000) ja Moon
(2002) hariduslikke raamtegureid, mis kujundavad koolitatavate kogemusi koolituse
osas. Selle uurimistöö raames küsitletavate poolt esitatud andmeid analüüsides
selgus, et need on üsna sarnased Raivola ja Mooni tegurite ettekujutusele. Selles
uurimistöös koosneb hariduslik raamistik WBL-i praktikajuhendajate koolitusega
seotud teguritest. Nendeks olid tandemi praktikantide rühm; selle suurus ja muud
omadused; juhtivad treenerid ja nende valmisolek, kogemus ja jõupingutus; WBL-i
praktikajuhendajate koolitusel rakendatavad õpetamis- ja õppimismeetodid;
õppeprotsessiks eraldatud aeg; juhtivate koolitajate ja WBL-I praktikajuhendajate,
aga ka töökoha ja VET praktikajuhendajate vahelise koostöö ja suhtluse olemus.
Tandemkoolituse lähenemisviisi hariduslik raamistik reguleeris kõiki neid tegureid ja
oli nendesse sisse ehitatud, nagu võib näha jooniselt 18. Lisaks, Raivola jt. (2000) ja
Moon (2002) hõlmavad oma kontseptuaalses raamistikus füüsilist infrastruktuuri,
näiteks seadmeid ja rajatisi, ning tugifunktsioone, näiteks haldust, planeerimist ja
arendamist, mis loovad eeldused hariduslike tegurite toimimiseks. Selle uurimistöö
vastajad neid tegureid siiski ei arutanud.
Mudeli kolmanda elemendina käsitleme koolitusel osaleva inimese individuaalset
potentsiaali. Üksikisiku potentsiaal viitab nendele hariduslikele ressurssidele, mis tal
on olemas: teadmistele, oskustele, pädevusele, nende teadmistele ning füüsilistele,
kognitiivsetele ja sotsiaalsetele ressurssidele. Haridusraamistiku tegurid pakuvad
võimalusi õppida tundma ja kasutada inimese potentsiaali. Üksikisiku kollektiivsed
õpiväljundid ja kasutatud potentsiaal kumuleeruvad interaktiivselt tagasi raamistiku
tegurite juurde (Raivola et al., 2000, 17). Selles uurimistöös peeti WBL-i
praktikajuhendajate mitmekesist hariduslikku ja kogemuslikku tausta ning
töökontekste dünaamikaks, mis eriti mõjutas nende mõtlemise ja oskuste arengut.
Samuti kogeti WBL-i praktikajuhendajate koolituste ühist rakendamise viisi kui
koolituse mõju põhitegurit. Praktikajuhendajad kirjeldasid seda oma avatud vastustes
ja rühmaintervjuudes.
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Üldiselt keskendub hariduse olulisus sellele, kuidas haridus vastab ühelt poolt
ühiskonna ootustele ja vajadustele ning teiselt poolt üksikisikutele (Raivola et al.,
2000, 17). Asjakohasus on hariduse sobivus, kasutatavus, kasulikkus (laias
tähenduses) ja tähenduslikkus. WBL-i praktikajuhendajate koolituse olulisust saab
käsitleda kolmest aspektist: individuaalsest, organisatsioonilisest ja ühiskondlikust
aspektist. Mõju üksikisikule võib vaadelda muu hulgas teadmiste arendamise,
osalemisvõime suurenemise, teenete ning sotsiaalse staatuse ja palga muutmise
kaudu. Mõju organisatsioonile ja kogukonnale ning ühiskonnale võib olla nt. tootmise
kasv või rahvusvaheline konkurentsivõime (ibid). Selles uurimistöös leidsid WBL-i
praktikajuhendajad, et koolitus on kasulik ja sisukas. Need praktikajuhendajad, kellel
oli uurimistöö ajal juba juhendamiskogemus ja õpilased, keda juhendati, said
koolitusest rohkem kasu kui need, kellel polnud. Lisaks nähti tandemkoolituse
olulisust selgelt ka selles, et koolitus näitas vajadust suurendada ettevõtete ja VET
koolide vahelist koostööd Balti riikides. Praktikajuhendajad väitsid, et kasutatud
aktiivsed koolitusmeetodid ja suhtlemisvõimalused toetasid selle eesmärgi
saavutamist.

Tandemkoolituse mõjud
Nüüd saame põhjalikumalt arutada tandemkoolituse mõju WBL-i
praktikajuhendajatele, sealhulgas nende WBL-iga seotud kompetentsi ja oskuste
parandamine ja VET koolide ja ettevõtete või mis tahes tüüpi töökohtade vahelise
koostöö arendamise toetamine.
Uurimistöös ilmnes tandemkoolituse „tandem” kahel viisil: esiteks koolitusel
osalenud WBL-i praktikajuhendajate kooli ja ettevõtte taustana ning teiseks
kaaskoolitajate lähenemisviisina, kus kaks erineva tausta ja kompetentsiga juhtivat
koolitajat töötasid koos. Juhtivate koolitajate roll ja pedagoogiline taip olid üliolulised
ettevõtte ja kooli kahe erineva maailma lähendamisel ja koolitatavate toetamisel
üksteise kontekstide mõistmisel, saades samal ajal kasu nende mitmekesisest
taustast ja kogemustest. Tandemkoolitus oli töökohapõhise õppe juhendamisel
koostööpõhise teadmiste loomise kontekstiks. Singh jt. (2007, 91) tõstatavad idee
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koostöö vastuoludest. Engeströmi (2001, 137) sõnul on vastuolud „ajalooliselt
kuhjuvad struktuurilised pinged tegevussüsteemides ja nende vahel”, milleks on
antud juhul ettevõtted ja koolid. Selle uurimistöö leiud näitasid vastuolusid seoses
WBL-i ja juhendamisega ning seoses sellega, kuidas juhtivad treenerid neid
adresseerisid, et vastuolusid muuta ja ühist arusaama suurendada. Turner ja Turner
(2001, 2) väidavad, et „vastuolud näivad olevat loomulik vahend vahendamaks seost
(praeguse) töö kirjelduste ja selle töö uue formuleerimise jaoks esitatavate nõuete
vahel". Seega võimaldab tandem-lähenemisel põhinev WBL-i praktikajuhendajate
koolitus ühendada kaks tegevussüsteemi, kasutada vastuolusid edasiviiva jõuna ja
hõlbustada ühiste teadmiste loomist.
Uurimistulemused näitasid tandem-lähenemisviisi käsitlevate andmete põhjal kolme
olulist arusaama. Need osutavad WBL-i praktikajuhendajate tandemkoolituse
sobivuse positiivsetele aspektidele. Esiteks, tandem-lähenemist kui sellist peeti
väärtuslikuks kahe osapoole vahel suhtlemisel. Teiseks pidasid WBL-i
praktikajuhendajad koolitust kasulikuks oma teadlikkuse ja oma oskuste toetamisel.
Ja kolmandaks nähti, et koolitus panustab väga positiivselt VET koolide ning
ettevõtete või töökohtade vahelise koostöö suurendamisse.
Üldiselt pidasid koolitatud WBL-i praktikajuhendajad tandem-lähenemist
väärtuslikuks. Nad soovitasid tungivalt, et WBL-i praktikajuhendajate koolituse
rakendamist tuleks tulevikus jätkata sellise ühise lähenemisviisina. Nad väitsid, et
tandemkoolitus võimaldas neil rühmas õppides, kus olid esindatud nii töökohad kui
ka VET koolide praktikajuhendajad, töökohapõhist õpet laiemalt mõista. Kasutatavad
aktiivsed meetodid olid andnud neile võimaluse lisaks töökohtade või VET koolide
ootuste paremale tundmisele näha ka teisi WBL-is kaasatud osapooli ning jagada
nendega teadmisi ja kogemusi ning neist õppida. Arvati, et see kõik suurendab
koostöövõimet ja parandab WBL-i üldist kvaliteeti VET hariduses.
Teiseks pidasid koolitatud WBL-i praktikajuhendajad tandemkoolitust üldiselt
kasulikuks. Oma avatud vastustes, mille nad andsid küsimustike ja
praktikajuhendajate rühmaintervjuude raames, ütlesid praktikajuhendajad, et
koolitus oli toetanud nende teadmisi, pedagoogilisi oskuseid ja võimet juhendada
VET õpilasi töökohapõhises õppes. Nad arvasid, et teadlikkus oma praegustest
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praktikajuhendaja oskustest ja nende arendamise vajadustest on kasvanud. Eelkõige
öeldi, et see tuleneb tandem-lähenemisest, kus neil oli olnud võimalus suhelda teise
osapoolega. Praktikajuhendajad ütlesid ka, et nende analüütiline ja teoreetiline
võimekus on suurenenud ning nad on õppinud tõelisi praktilisi oskusi, näiteks
teoreetiliste teadmiste ühendamine praktikaga. Lisaks andis see neile enesekindlust
ja mõistmist pedagoogiliste ning juhendamise oskuste osas. Samuti mainisid nad
õppijate vajaduste paremat mõistmist ja õpilastega suhtlemist. Võib öelda, et
tandemkoolitus avas kindlasti WBL-i praktikajuhendajate silmad, pakkudes neile
teadmisi, oskusi ja kogemusi töökohapõhise õppe kohta. Lisaks pakkus see võimalusi
suhtlemiseks ja avas seega uksed kahe osapoole, koolide ja töökohtade vahel, mis on
edasise koostöö ja arengu võti. Nii et kui eeldada, et tandemkoolitus võib tagada
WBL-i praktikajuhendajate oskuseid õpilaste juhendamisel WBL-is, siis võib öelda, et
see tõepoolest juhtus.
Kui rääkida teisest eeldusest, mis seisneb selles, et tandemkoolitus toetab WBL-i
praktikajuhendajaid nende WBL-i juhendamisega seotud kompetentside
parandamisel, siis see nõuab kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete tulemuste vahel
edasist arutelu. Omalt poolt töötati eksperimendis välja WBL-i praktikajuhendajate
kvantitatiivsed uurimisvahendid kooskõlas EL-i tasemel meetoditega, mõistes
kompetentsi kui laia ja mitmekülgset kontseptsiooni. See tulenes kompetentsi
mõistmise määratlusest inimese elukutses, mis koosneb joonisel 4 kirjeldatud
terviklike oskuste, teadmiste, hoiakute ja käitumise väljatöötamisest, mis on
vajalikud reaalse ülesande või tegevuse tulemuslikuks täitmiseks (vt lk 20). Seega
peeti kompetentsiks inimese võimet näidata konkreetset käitumist konkreetses
kontekstis kindla kvaliteediga (Lehtonen jt, 2018; Mulder, 2014; Lakerveld ja Gussen,
2010).
Hinnates oma pädevust esitatud küsimustike abil, peavad WBL-i praktikajuhendajad
end olevat heal tasemel neljas laias kompetentsivaldkonnas, mis on seotud õpilaste
juhendamisega töökohapõhises õppes. Küsimustikes kasutatud hinnangu väidetega
ja küsimustega ei näidanud WBL-i praktikajuhendajad aga palju tõendeid statistiliselt
oluliste muutuste kohta nende üldises pädevuses alates WBL-i praktikajuhendajate
koolitusel osalemisest kuni kuue kuu möödumiseni. Seda hoolimata asjaolust, et

188
vastajad ise väitsid, et nad on muutusi kogenud ja mida näitavad kogutud
kvalitatiivsed andmed.
Arvestades kogetud ja statistiliselt oluliste muudatuste mittevastavust, võivad
põhjused ilmneda mitmesugustest asjaoludest. Põhjus võib olla lihtsalt küsimuste ja
väidete sõnastamises, kuid teatav vastumeelsus iseenda kiitmise kohta või lihtsalt
ajapuudus vastamiseks on samuti asjakohased selgitused, või mõni muu seni
teadmata põhjus. Üks andmetest tulenev oletus võib olla, et WBL-i
praktikajuhendajatel puudus võimalus koolitusel õpitut reaalses olukorras oma töös
rakendada. Paljud praktikajuhendajad väitsid küsimustike kaudu, et neil ei olnud
koolitusel või pärast seda töökohapõhise õppe raames õpilast, keda juhendada.
Seega, kui koolituse ajal poleks olnud võimalusi õpitud asju kasutada ja testida,
poleks see ka osaleja kompetentsi tugevalt parandanud. Tunnetati, et
tandemkoolitus oli olnud kasulik, pakkudes õpilaste juhendamiseks ja WBL-i
korraldamiseks vajalikke oskusi, teadmisi ja kogemusi. Kuid selleks, et oleks olnud
laiem või sügavam areng, oleks vaja olnud võimalusi tegutseda reaalsetes
olukordades ning peegeldada ja ümber mõtestada enda oskusi ja mõtlemist. Seda
oletust tugevdati veelgi kvantitatiivsete andmete tulemustega, mis kinnitasid, et
koolitus osutus eriti kasulikuks, kui praktikajuhendajatel oli juhendamise kogemus või
kui neil oli koolituse ajal õpilane, keda juhendada.
Kvantitatiivsete andmete täiendav uurimine näitas ka seda, et see viis, kuidas
praktikajuhendajad hindasid oma oskuste muutust WBL-iga seotud neljas
kompetentsivaldkonnas, ei mõjutanud seda, mida nad arvasid koolituse mõjust neile.
Lühidalt võib öelda, et hoolimata kogetud muutustest omaenda laiemates
kompetentsivaldkondades, pidasid WBL-i praktikajuhendajad tandemkoolitust
kasulikuks. Seda analüüsiti edasi vastavalt rühmitusele, mis tehti koos
klastrianalüüsiga nende oskuste kohta. See näitas, et mida kõrgemalt WBL-i
praktikajuhendajad oma oskusi hindasid, seda kasulikumaks nad koolitust pidasid.
Lõpuks toetati tandemkoolituse kasulikkust kvantitatiivsete andmete abil veel ühe
väga huvitava väljundiga. See kinnitas, et kui praktikajuhendajaid koolitatakse
reaalses tandemrühmas, kus on olemas sobiv arv töökoha ja VET
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praktikajuhendajaid, võrreldes koolitustega mitte-tandemrühmas, siis leiti, et
koolitus on kasulik.
Eksperimendi teist valdkonda, VET koolide ja töökohtade vahelist koostööd, hindasid
koolitatud WBL-i praktikajuhendajad väga positiivselt. 68% WBL-i
praktikajuhendajatest väitis, et pärast protsessi alustamist on koostöö kasvanud.
Lätis oli arengut kõige rohkem tunda - seda väitis koguni 87% praktikajuhendajatest.
Leedulased olid pisut tagasihoidlikumad (66%). Eestis tunnetasid koostöö
suurenemist vaid pisut alla poole praktikajuhendajatest (42%). Siiski tuleb meeles
pidada, et Eestis oli VET praktikajuhendajate arv koolituses väike, seega polnud see
võib-olla selle arengu osas nii kasulik. Lätis oli areng veelgi parem (92%)
praktikajuhendajate jaoks, kes olid koolitatud reaalsetes tandemrühmades, võrreldes
nendega, keda koolitati identsemates rühmades (83%). Sellist võrdlust ei olnud
Leedus ja Eestis võimalik teha, kuna reaalsete tandemrühmade arv oli väiksem. Neid
väiteid tugevdasid täiendavalt vastusted avatud küsimustele, kus tandemkoolituse
peamisteks eelisteks peeti tihedamat koostööd ja suhtlemist.
Neid kahte tandemi elementi, kooli ja töökohta, saab vaadelda ka WBL-i arengute
lõplike kasusaajate - VET õpilaste - vaatenurgast, kui nad liiguvad õppeprotsessis
nende kahe konteksti vahel ja kus neid juhendavad VET-i ning töökoha
praktikajuhendajad. Õppe seisukohast tõstatab see küsimuse, kuidas juhitakse
töökohal õppimist pedagoogiliselt ja kuidas on nende kahe õppekonteksti seos
korraldatud. Griffiths ja Guile (2001, 2003) väidavad, et WBL-i korraldamiseks on
erinevaid viise. Traditsiooniliselt on VET kooli ja töökoha vaheline suhtlus üsna
tagasihoidlik ning töökohal õppimist peetakse „lihtsalt toimuvaks”. Nad väidavad
siiski, et õppimiseks ei piisa pelgalt kogemuse omamisest või töölkäimisest, vaid selle
asemel on vaja toetada õppijat eri tüüpi õpikeskkondadest tulenevate eri tüüpi
teadmiste, oskuste ja kogemuste ühendamisel. VET kool ja töökohad peaksid koos
looma õpikeskkonnad, mis moodustavad õppimist soodustava interaktsiooni. Sellises
lähenemisviisis on õpetaja rolliks luua VET kooli ja töökohtade vaheline tihe koostöö.
Seda tüüpi õppimismudel on viis ümber sõnastada ja käsitleda õppimise ja teadmiste
arendamise küsimusi erinevates kontekstides ja nende vahel. Nad näevad seda seost
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teadmiste loomise ja õppimise eelduseks hariduse ja töö kontekstis ning nende vahel
(Griffiths ja Guile, 2003).
Töökohapõhise õppeperioodi kavandamisetapp õpilaste jaoks on aluseks õpilaste
üleminekule koolist töökohale, ühendades ühtlasi kooli ja töökoha õppe. Enamiku
uurimistöösse kaasatud õpilaste jaoks näis see olevat õnnestunud. Kuid nende
vastustest selgusid mõningal määral ka muud tüüpi kogemused. Eeldatavasti on sellel
mitmesuguseid põhjuseid. Selleks võivad olla nende protsesside korraldamise ajalugu
või haldusküsimused, näiteks õpetajate töötingimused. Kuid need võivad tuleneda ka
sellest, et ei teata, kuidas kaasata õpilasi nii, et nad saaksid parima võimaliku õppe
mõlemast keskkonnast. Nagu ülalpool WBL-i praktikajuhendajate töötulemuste ja
arengu kohta kirjeldati, vajavad õpilased süvaõppe toimumiseks tuge. Vastavalt
Mikkonen jt. (2017), nõuab see mitmekesiseid tavasid, näiteks kogenumate inimeste
juhendamist, mis toetavad ja abistavad noori õppijaid oma praktiliste ja teoreetiliste
teadmiste ümberkujundamisel uues kontekstis. Mitmekesised töökohtadel õppimise
korraldamise viisid ning erinevad õppimise ja teadmiste loomise võimalused sõltuvad
siiski ka laiemal kontekstilisel tasandil toimuvast arengust. Üksikud õpetajad ja koolid
saavad oma arengus edasi liikuda, kuid seda mõjutavad ühiskondlikud raamtegurid
(nagu seadusandlus ja rahalised ressursid).

Uurimistöö piirangud
Nagu öeldud, on siiski vaja analüüsida meie lähenemisviisi piiranguid. Fakt, et Soome
teadlased rakendasid uuringut Eestis, Lätis ja Leedus, tõid esile mõned väljakutsed,
nimelt keele- ja metoodikaprobleemid. Uurijate jaoks oli kõige märkimisväärsem
piirang see, et neil puudusid piisavad teadmised eesti, läti ja leedu keele kohta. See
tähendas, et küsimustikud ja juhised tuli tõlkida soome keelest inglise keelde ning
seejärel eesti, läti ja leedu keelde. Tõlkeprotsessi tõttu võidi osast informatsioonist
valesti aru saada ja konnotatsioonid võisid kaduda. See ei ole ainult keele ja tõlgete
küsimus, vaid ka küsimus, kas kasutatud mõisted sobivad erinevates riikides
erinevate tähendustega ja samuti ka seoses kindlate WBL-i arenguetappidega. Lisaks
tõlgiti avatud vastused kolmest keelest inglise keelde, et neid analüüsida. Andmete
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analüüs põhines inglisekeelsetel andmetel, mis polnud uurijate emakeeleks. Pealegi
polnud enamikes vastustes täiuslikke lauseid ja seetõttu võidi sõnumit valesti mõista.
Samuti mõjutas erinevate keelte probleem kvalitatiivsete andmete kogumist. Uurijad
ei saanud praktikajuhendajate rühmaintervjuusid läbi viia, kuna puudus ühine keelt.
Andmekogumisvahendite osas täiustati WBL-i praktikajuhendajate küsimustikke
pärast pilootfaasi nii, et lahtised küsimused eemaldati esimestest küsimustikest,
mida kasutati tandemõppe alguses, kuid alles jäeti kuus kuud hilisem küsimustik.
Kvantitatiivsete andmed ei näidanud statistiliselt palju olulisi erinevusi seoses WBL-i
praktikajuhendajate kompetentsusega enne ja pärast koolitust. Kuid koolituse
alguses ja kuus kuud pärast koolitusi kogutud kvantitatiivsed andmed näitasid, et
tandemkoolitustel oli muud tüüpi mõju. Tagantjärele mõeldes oleksid avatud
küsimused võinud tuua esile kvalitatiivsed muutused WBL-i praktikajuhendajate
teadmistes, mõtlemises ja oskustes ning aidata mõista WBL-i praktikajuhendajate
kogemusi tandemõppe ja nende kompetentsi arendamise osas. Need toodi siiski
sisse praktikajuhendajate rühmaintervjuude kaudu, kus osales umbes 10% koolitatud
praktikajuhendajatest.
Lisaks, andmete kogumine viidi kolmes riigis läbi kaudselt, nii et juhtivad koolitajad ja
WBL-i praktikajuhendajate koolituste eest vastutavad projektipartnerid kogusid osa
kvalitatiivsetest andmetest ning andsid uuringute jaoks juhiseid. Näib, et see
lahendus nõrgestab andmete olemust. Eelkõige ilmnes see praktikajuhendajate
rühmaintervjuudes ja õpilaste küsimustikes. Näiteks olid vastused õpilastelt, kellel
puudusid töökohapõhise õppe kogemused, kuid kes siiski täitsid küsimustiku, ehkki
andmete kogujad oleks pidanud leidma WBL-i kogemustega õpilased. Seetõttu ei
saanud osa andmeid kasutada. Uurimisrühm edastas andmete kogujatele kirjalikud ja
videopõhised juhised, kuid sellest ei piisanud.

Järeldused
Selle uurimistöö käigus saime teada, et WBL-i praktikajuhendajate koolitamiseks
mõeldud tandemkoolituse lähenemisviis algatas ja suurendas koostööd töökohtade

192
ja VET koolide vahel. Tandemkoolitus toimis kui foorum, et luua suhteid töökohtade
ja VET koolide esindajate vahel. Seetõttu tõhustati VET praktikajuhendajate ja
ettevõtte praktikajuhendajate koostööd. Näost-näkku suhtlemine võimaldas
arvamuste ja kogemuste vahetamist ning suurendas sellest tulenevalt arusaamist
erinevate osapoolte vajadustest, soovidest ja võimalustest.
Lisaks näitasid uuringud, et tandemkoolitus andis õppimiskogemusi inimeste
teadmiste, oskuste ja hoiakute osas ning et koolitust peeti üldiselt kasulikuks. Kuid
uuring ei näidanud olulist mõju osalejate kompetentsile. Need, kellel oli kogemusi
õpilaste juhendamisel ja nende töökohapõhises õppes, said rohkem kasu kui need,
kellel sellist kogemust polnud. See näitab, et kompetentside arendamiseks on vaja
reaalset ja piisavalt kestvat töökonteksti, kus oleks võimalik õpitud teemad
integreerida reaalsesse töösse, mis omakorda viiks arenenumate töövõtete ja
sügavama mõistmiseni.
Uuringute põhjal on võimalik demonstreerida nii tandemkoolituse tugevusi kui ka
selle arendamise vaatepunkte. WBL-i praktikajuhendajate tandemkoolituse
väljatöötamisel tuleks kaaluda seda, kuidas oleks võimalik demonstreerida tegelikke
WBL-i kogemusi neile osalejatele, kellel pole ega pole olnud õpilasi, keda WBL-is
juhendada. WBL-i ehtsaid kogemusi on võimalik saada ja tagada koolituse
struktuuride ja õppeülesannete arendamise kaudu. Võib väita, et lühikursused, nagu
siin kirjeldatud tandemkoolitus, võivad samuti avaldada reaalset mõju ametialasele
arengule vaid juhul, kui seos reaalse tööga ning tööülesanded/praktikad on piisavalt
tõhusad ja pedagoogiliselt käsitletud.

Soovitused
Uurimistulemuste põhjal soovitatakse järgmisi edasiarendamise fookusvaldkondi:
Äratuntav kompetentsiprofiil ja staatus WBL-i praktikajuhendajatele Balti riikides
Töökohapõhiste õppe praktikajuhendajate otsesed nõuded annavad selgust
spetsiifilise pädevuse kohta, mida on vaja õpilaste õppimise juhendamiseks

193
autentsetes töökontekstides. Kompetentsiprofiil suurendab WBL-i
praktikajuhendajate tunnustust. Lisaks loob kompetentsiprofiil aluse WBL-i
praktikajuhendaja koolitusele.
WBL-i praktikajuhendajate kompetentside arendamine
Tähtis on toetada koolitatud WBL-i praktikajuhendajate professionaalset arengut.
Lisaks on jätkuv vajadus koolitada WBL-i jaoks uusi töökoha praktikajuhendajaid ja
VET õpetajaid.
WBL-i praktikajuhendajate koolitussüsteem
WBL-i praktikajuhendajate koolituse jätkamiseks ja arendamiseks peaks olema paigas
WBL-i praktikajuhendajate koolitussüsteem (vastutav asutus, koolituse pakkujad,
rahastus ja süsteemi hindamine). Koolitussüsteemi ülioluline osa on WBL-i
praktikajuhendajate koolituse koolitajate väljaõpe.
VET õpetajate uus roll seoses töökohapõhise õppega
Töökohapõhine õpe toob õpetajate töösse muudatusi, kuna rõhk liigub õpetamiselt
juhendamisele ja tihedamale koostööle töökohtadega. Õpilaste juhendamine hõlmab
uuenduslikke vahendeid, nt. uute tehnoloogia võimaluste kasutamine, mis nõuab
VET õpetajatelt uusi oskusi. Lisaks võiksid VET õpetajad juhendada ka töökoha
praktikajuhendajaid. Kõik see nõuab VET õpetajatelt uut mõtteviisi. Kvalifitseeritud
õpetajate koolitustes ja täienduskoolitustes tuleks õppetöösse lisada ka WBL, et luua
ühised suundumused ja kompetentsid seoses WBL-iga.
WBL-i mõiste ja selle roll kutsehariduses
WBL-i kontseptsioon ja selle rolli kutsehariduses tuleb täiendavalt selgitada. Sellest
tulenevalt tuleks arutada WBL-i rolli kutsehariduse osana ja selle üldist eesmärki, et
suurendada selle kohta ühist arusaamist. Ühine mõistmine aitab arendada WBL-i
korraldamise viise ja sujuvaid tavasid.
WBL-i toetav pedagoogika
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Kutsepedagoogikat tuleb uuendada siis, kui koolis õppimine väheneb ja töökohal
õppimine suureneb. WBL muudab pedagoogilisi protsesse, nõuab õpingute
isikupärastamist, rõhutab õpilaste juhendamist erinevate vahendite abil ja
keskendub õpilaste oskuste hindamisele. Uue pedagoogilise kultuuri arendamine
võtab aega ja nõuab pedagoogilist eestvedamist.
Töökohapõhise õppe kvaliteet
Süstemaatiline tagasiside kogumine ja WBL-i rakendamise jälgimine aitab kaasa selle
arendamisele. Hindamise mudelid ja indikaatorid, mis abistavad WBL-i arengut,
toetavad VET hariduse pakkujaid. Seega saavad VET hariduse pakkujad jätkata oma
enesehindamise mehhanismi arendamist ning tagasiside ja hindamiste tulemuste
töötlemist.
Avalikud kampaaniad ja konverentsid, et tõsta teadlikkust WBL-ist
Avalikud kampaaniad ja konverentsid juurutavad ja loovad WBL-ist positiivset mainet
nii ühiskonnas kui ka praktiseerijate seas. Samuti teavitavad nad inimesi erinevatest
võimalustest kutsealade õppimiseks ja edendavad VET-i atraktiivsust.
Koostöö töökohapõhise õppe valdkonnas Balti riikides ja nende vahel
Piirkondlik, riiklik ja rahvusvaheline koostöö hõlbustab teiste heade tavade ja
lahenduste õppimist. Kuna erinevad kutsevaldkonnad erinevad üksteisest, tuleks
keskenduda ka valdkonnapõhisele koostööle.

Kõik soovitatud arendusvaldkonnad nõuavad pingutusi ja aega ning enamik neist on
pidevas arengus, samal ajal kui nendega seotud küsimused arenevad. Lõpuks tahame
öelda: „Kui tõenduspõhine hariduspraktika peaks õnnestuma, tuleb uurimistöö lugu
ja kohaliku praktika lugu kokku viia ning see on juba praktiseerija ülesanne. Uurija ei
tea, mis on praktiseerija jaoks konkreetses olukorras asjakohane; see on praktiseerija
otsustada” (Kvernbekk, 2017).
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Paaris töötamine
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praktikavõimalused

2.1. VET süsteem ja WBL Lätis. WBL-i roll inimressursi arendamisel
ettevõttes. WBL-i eelised
2.2. WBL-i kvaliteet: millised ettevõtted saavad osaleda;
kokkusobitamine
2.3. Töökoha praktikajuhendajate ja VET praktikajuhendajate rollid
WBL-is, vajalikud pädevused
3.1. Kolm võtmeisikut; nende rollid WBL-i 3 etapis
3.2. Suhtlus 3 võtmeisiku seas/vahel; VET kooli ja ettevõtte vaheline
koostöö
3.3. WBL-i eesmärgid, praktikandi motiveerimine, individuaalne
lähenemine
3.4. Kompetentsipõhine lähenemisviis, õppeplaan, praktikandi
hindamine

Tausta mõistmine
Teiste osalejate tundmaõppimine
VET-i ja WBL-i probleemide tuvastamine
Vastastikuse õppimise ja koostöö
potentsiaali väljaselgitamine
WBL-i konsepti mõistmine;
WBL-süsteemi eeliste tuvastamise oskus;
oskus analüüsida ettevõtte valmisolekut
WBL-i jaoks
VET ning töökoha praktikajuhendaja rolli
ja vajalike pädevuste mõistmine
VET kooli, töökoha ja praktikandi rolli
mõistmine, koostöövajaduse mõistmine
kõigil WBL-i kolmel etapil
Motivatsiooni rolli mõistmine ja kuidas
individuaalset lähenemist rakendada
Mõiste „kompetentsid” mõistmine

Kvalifikatsiooniraamistiku, kutsestandardi
tundmine ja oskus seda siduda õppekava
ja õpiväljunditega
Oskus planeerida ettevalmistusetappi ja
muid etappe; oskus ettevõttes WBL-i
planeerida
Teadmine, millised otsused tuleb teha
ühiselt. Oskus juhendada praktikandi
ettevalmistusi ja leppida kokku
individuaalne õppeplaan. Oskus kasutada

Individuaalne töö
Arutelu
Ettekanne
Rollimäng või
simulatsioon
Töötamine rühmades
Demonstratsioon
Juhtumiuuring

3. WBL-i või
õppepraktika etapid;
kolm peaosalist
(võtmeisikud)

Päev 2

4. 1. etapp enne WBL-i,
enne praktikat:
planeerimine ja
ettevalmistamine

4.1. WBL-I planeerimine. Vajalik dokumentatsioon
4.2. Kutsestandard, WBL-i õppekava, individuaalne õppeplaan
4.3. Kolmepoolne koostöö ja suhtlus enne praktikat (WBL)
VET kool - praktikant
VET kool - ettevõte
praktikant - ettevõte

Ettekanded
Individuaalne töö
SWOT
Ajurünnak
Juhtumiuuring
Arutelu
Töötamine rühmades
Ajurünnak
Ettekanne
Arutelu
Juhtumiuuring
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sobivaid suhtlusstrateegiaid koostöös
teiste osalejatega

5. 2. etapp: WBL-i või
praktika rakendamise
ajal

5.1. WBL-i praktikajuhendaja roll ettevõttes, juhtimisstiilid
5.2. Õppimisstiilid, mälutüübid
5.3. Praktilised koolitusmeetodid, tagasiside olulisus
5.4. Motivatsioonitehnikad, õpetamise põhimõtted juhendamisel
5.5 Kolmepoolne koostöö ja suhtlus võtmeisikute vahel
5.6. Millenniumi ja Z põlvkond, probleemide ja konfliktide
käsitlemine

WBL-i protsessi mõistmine ettevõttes
Praktiliste koolitusmeetodite tundmine;
oskus kasutada erinevat tüüpi ülesandeid
ja kasutada individuaalset lähenemist
Oskus kasutada sobivaid
suhtlusstrateegiaid koostöös teiste
osalejatega

6. 3. etapp: pärast
praktikandi hindamist.
WBL-i hindamine

6.1. WBL-i tulemused/resultaadid: praktikandi hindamine ja
valideerimine
6.2. Dokumentatsioon
6.3. Suhtlus kolme võtmeisiku vahel
6.4. WBL-i kvaliteedi ning VET kooli ja ettevõtte vahelise koostöö
hindamine
6.5. Teiste riikide kogemus
6.6. Mis teeb ideaalse WBL-i praktikajuhendaja (pädevuste
kaardistamine)

Oskus hinnata praktikandi
saavutusi/õpitulemusi ja tulemuste
äratundmine isiklikul ja professionaalsel
tasemel
Oskus hinnata WBL-i protsessi ja suhelda
teiste osalejatega

Individuaalne töö
Arutelu
Ettekanded
Rollimäng või
simulatsioon
Töötamine rühmades
Paaris töötamine
Demonstratsioon
Individuaalne töö
Arutelu
Ettekanded
Rollimäng või
simulatsioon
Töötamine rühmades
Juhtumiuuring
Ajurünnak

Töötoa hindamine
1. Kirjalik test või
2. WBL-i olukorra tutvustus või simulatsioon
Selle koolitusprogrammi kontseptsioonil, metoodikal ja sisul on järgmised allikad:
Test

-

Töörühmade ja sotsiaalpartnerite (Läti Tööandjate Keskliit, Haridus- ja Teadusministeerium, Riiklik Hariduskeskus, Saksamaa-Balti Kaubanduskoda) soovitused ESF-i
rahastamise abil välja töötatud ja rakendatud töökoha praktikajuhendajate 72- ja 32-tunniste programmide jaoks;
EL-i projektid „Baltic Training Programme”, „HansaVET”, „Q-Placements”, „ECVET-Enterprise” ja WBL-i praktikajuhendajate koolituse lähenemisviisid Saksamaal, Soomes
ja teistes EL-i riikides, kohandades seda Läti WBL-i konteksti jaoks;
V. Žunda ja kolleegide töökogemus WBL-i praktikajuhendajate/õpetajatena „Baltic Training Programme” projektis ja oma ettevõttes;
D. Krastina kogemus WBL-i praktikajuhendaja koolituselt Saksamaal;

Koolitajate kogutud praktilised näited, mis põhinevad praktikantide, töökoha praktikajuhendajate, VET praktikajuhendajate ja VET WBL koordinaatorite intervjuudel, samuti näited
Saksamaa-Balti kaubanduskoja kogemustest Lätis.
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Lisa 2. WBL-i praktikajuhendajate küsimustik WP praktikajuhendajatele

ja VET praktikajuhendajatele

Hea osaleja,

WBL-i praktikajuhendajate koolitus, milles osalete, on osa suuremast EL-i rahastatud
projektist, mille nimetus on Uute lähenemisviiside katsetamine VET ning töökoha
praktikajuhendajate koolitamisel töökohapõhise õppe jaoks (TTT4WBL). Projektis
osalevad Eesti, Läti ja Leedu.
Selle projekti toel on kolm Balti riiki pühendunud WBL-i praktikajuhendajate
koolituse arendamisele. Koolituste asjakohasuse jälgimiseks viiakse läbi ka nende
järeluuringud. Balti riigid on järeluuringute rakendamiseks valinud JAMK-i
rakenduskõrgkooli Soomest.

Kuigi uuringutes osalemine on vabatahtlik, on see väga oluline. Uuringute ulatuse ja
usaldusväärsuse osas on oluline, et küsitlusele vastaksid inimesed, kes on töökoha ja
VET praktikajuhendajate koolitamise suhtes erineva lähenemisviisiga.
Andmeid analüüsitakse kvantitatiivsete analüüsimeetoditega ja seega ei ole võimalik
üksiku inimese vastuseid ära tunda. Kvantitatiivsete uurimistulemuste
tutvustamiseks kasutatakse statistilisi tabeleid ja jooniseid ja kvalitatiivsete järelduste
esitamiseks kasutatakse tsitaate.
Võtke aega, et küsimusi hoolikalt läbi lugeda ja vastake oma ausate arvamustega.
Palun täitke ka taustteave, kuna see on vajalik ülevaate saamiseks kõigi vastajate
kohta. Seda teavet käsitletakse anonüümselt ja konfidentsiaalselt ning teie
individuaalseid vastuseid ei ole võimalik ära tunda.
Nendel põhjustel pöördume nüüd teie poole ja palume teid sellele arengule kaasa
aidata ning vastata järgmistele küsimustele.

Täname teid väärtusliku panuse eest!
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Lisa 3: WBL-i praktikajuhendaja küsimustik 1

WBL-i praktikajuhendajate koolituse esimese päeva alguses

Taust
1.
2.
3.
4.

Riik: Eesti, Läti, Leedu
Vanus: <20, 20 – 30, 30 – 40, 40 – 50, > 50
Sugu: mees, naine
Minu ametiala on: tehnoloogiasektorid (ehitus, metallisektor, transport,
infotehnoloogia jne), toiduainetööstus, rõivatööstus, ärijuhtimine, hotell, restoran ja
turism, sotsiaalteenused, tervishoid, sport ja heaolu, loodusvarad, käsi- ja
kunstitööstus, kultuur, muu

5. Olen VET praktikajuhendaja/töökoha praktikajuhendaja
6. Töökoha praktikajuhendajad: töökogemus: ____aastat
7. Töökoha praktikajuhendajad: kas teil on praegu mõni õpilane, keda töökohal
juhendate: jah/ei
8. VET praktikajuhendajad: õpetamise kogemus: ____ aastat
9. Juhendamise kogemus (töökohapõhises õppimises): __ aastat
10. Ettevõtte/VET kooli suurus: ____töötajate arv
VÄITED: üldse mitte (1), rahuldavalt (2), hästi (3), suurepäraselt (4)

11. Minu teadmised õpilaste töökohal õppimise kavandamisel.
Mul on
a. teadmised töökoha praktikajuhendaja rollist ja tegevusest töökohal
b. külastuse korraldamise oskused töökohale
c. oskused õpilase teavitamiseks tööl õppimise kohta
d. oskused õpilase teavitamiseks minu ametiala võtmepädevuste kohta tööelus
e. teadmised VET eksamite kohta minu ametialal
f. teadmised VET õppekavast ning võtmepädevustest minu ametialal
g. oskused õpilasele ülesannete kavandamisel töökohal vastavalt VET
õppekavale
h. oskused teiste minu töökoha/VET kooli liikmete teavitamiseks WBL-I kohta
12. Minu teadmised töökohapõhise õppe juhendamisel.
Mul on
a. oskused õpilase juhendamisel tööpraktikal
b. oskused õpilasega suhtlemiseks
c. oskused õpilasega arutelude korraldamiseks juhendamise osas
d. õpilasele tagasiside andmise oskused
e. oskused õpilase juhendamiseks enesehindamisel

220
f.

oskused probleemsete olukordade käsitlemiseks töökohal juhendamise
vältel
g. teadmised eri tüüpi juhtimisstiilidest
h. õpilase juhendamise oskused koostöös VET kooli/töökohaga

13. Minu teadmised õpilase õppimise ja pädevuse hindamisel töökohal.
Mul on
a. oskused õpilase praktika vaatlemiseks töökohal
b. oskused süstemaatiliste arutluste korraldamiseks õpilasega töökohal
c. oskused töökohal õppesõbraliku õhkkonna loomiseks
d. oskused hindamisvestluse korraldamiseks juhendamise meetodina
e. oskused töökohal/VET koolis õpilasele arutelude korraldamiseks koostöös
töökoha praktikajuhendajaga/VET praktikajuhendajaga (nii et õpilane, VET
praktikajuhendaja ja töökoha praktikajuhendaja oleksid nendel vestlustel
kohal)
f. tagasiside andmise ja saamise oskused
g. oskused korrigeeriva tagasiside andmiseks
h. õpilaste hindamisoskused vastavalt õppekava kompetentsidele
14. Minu teadmised WBL-i arendamise kohta koostöös VET kooliga/töökohaga.
Mul on
a. VET kooliga/töökohaga kohtumiste korraldamise oskused
b. võime arendada oma võimeid, et tegutseda WBL-i eksperdina
c. töökohapõhise õppe koordineerimise oskused
d. Ainult VET praktikajuhendajad: töökoha praktikajuhendajate koolitamise
oskused
e. Ainult töökoha praktikajuhendajad: oskused töökohal juhendamise
arendamiseks minu töökohal koostöös VET kooliga
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Lisa 4. WBL-praktikajuhendaja küsimustik 3 WP praktikajuhendajatele ja

VET praktikajuhendajatele
Kuus kuud pärast WBL-i koolitust

Taust
1.
2.
3.
4.

Riik: Eesti, Läti, Leedu
Vanus: <20, 20 – 30, 30 – 40, 40 – 50, > 50
Sugu: mees, naine
Minu ametiala on: tehnoloogiasektorid (ehitus, metallisektor, transport,
infotehnoloogia jne), toiduainetööstus, rõivatööstus, ärijuhtimine, hotell, restoran ja
turism, sotsiaalteenused, tervishoid, sport ja heaolu, loodusvarad, käsi- ja
kunstitööstus, kultuur, muu
5. Olen VET praktikajuhendaja/töökoha praktikajuhendaja
6. Töökoha praktikajuhendajad: töökogemus: aastat
7. Töökoha praktikajuhendajad: kas teil on praegu mõni õpilane, keda töökohal
juhendate: jah/ei
8. VET praktikajuhendajad: õpetamise kogemus: ____ aastat
9. Juhendamise kogemus (töökohapõhises õppimises): __ aastat
10. Ettevõtte/VET kooli suurus: ____töötajate arv
Pärast praktikajuhendajate ühiskoolitust
1. Minu teadmised õpilaste töökohal õppimise kavandamisel.
Ma olen
a. saanud teadmised töökoha praktikajuhendaja rollist töökohal, mis on seotud
VET õpilaste õppimisega tööl
b. organiseerinud külastusi töökohtadel/töökohtadele
c. vestelnud õpilas(t)ega tööl õppimisest
d. vestelnud õpilas(t)ega minu ametiala tööalastest võtmepädevustest
e. saanud teadmised VET eksamite kohta minu ametialal
f. saanud teadmised VET õppekavast ning võtmepädevustest minu ametialal
g. töötanud õpilas(t)e jaoks ülesannete kavandamisel töökohal vastavalt VET
õppekavale
h. teavitanud teisi minu töökoha/VET kooli liikmeid WBL-ist
11. Minu teadmised töökohapõhise õppe juhendamisel.
Mul on
a. oskused õpilase juhendamisel tööpraktikal
b. oskused õpilasega suhtlemiseks
c. oskused õpilasega arutelude korraldamiseks juhendamise osas
d. õpilasele tagasiside andmise oskused
e. oskused õpilase juhendamiseks enesehindamisel
f. oskused probleemsete olukordade käsitlemiseks töökohal juhendamise
vältel
g. teadmised eri tüüpi juhtimisstiilidest
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h. õpilase juhendamise oskused koostöös VET kooli/töökohagaworkplace’

12. Minu teadmised õpilase õppimise ja pädevuse hindamisel töökohal.
Mul on
a. oskused õpilase praktika vaatlemiseks töökohal
b. oskused süstemaatiliste arutluste korraldamiseks õpilasega töökohal
c. oskused töökohal õppesõbraliku õhkkonna loomiseks
d. oskused hindamisvestluse korraldamiseks juhendamise meetodina
e. oskused töökohal/VET koolis õpilasele arutelude korraldamiseks koostöös
töökoha praktikajuhendajaga/VET praktikajuhendajaga (nii et õpilane, VET
praktikajuhendaja ja töökoha praktikajuhendaja oleksid nendel vestlustel
kohal)
f. tagasiside andmise ja saamise oskused
g. oskused korrigeeriva tagasiside andmiseks
h. õpilaste hindamisoskused vastavalt õppekava kompetentsidele
13. Minu teadmised WBL-i arendamise kohta koostöös VET kooliga/töökohaga.
Mul on
a. VET kooliga/töökohaga kohtumiste korraldamise oskused
b. võime arendada oma võimeid, et tegutseda WBL-i eksperdina
c. töökohapõhise õppe koordineerimise oskused
d. Ainult VET praktikajuhendajad: töökoha praktikajuhendajate koolitamise
oskused
e. Ainult töökoha praktikajuhendajad: oskused töökohal juhendamise
arendamiseks minu töökohal koostöös VET kooliga
14. WBL-i praktikajuhendajate ühiskoolituse eelised on…
15. Koostöö ettevõtetega on pärast ühiskoolitust suurenenud jah /ei
VET praktikajuhendajad:
16.
a.
b.
c.

Pärast ühiskoolitust
mul on õnnestunud tõsta ettevõttesiseste koolitajatega tehtava koostöö kvaliteeti
mul on õnnestunud arendada oma ametialaseid ja pedagoogilisi oskusi
koostöös ettevõttesiseste koolitajatega on mul õnnestunud oma kutseoskusi ja
teadmisi värskendada
d. koostöös ettevõttesiseste koolitajatega on mul õnnestunud täiustada oma teadmisi
praegustest tööpraktikatest
e. mul on õnnestunud parandada oma juhendamispädevusi, et edendada õpilaste
ettevõtlikkust ja ettevõtlusteadlikkust koostöös töökoha töötajatega
Töökoha praktikajuhendajad:
17. Pärast ühiskoolitust
a. mul on õnnestunud tõsta VET koolitajatega tehtava koostöö kvaliteeti
b. mul on õnnestunud arendada oma ametialaseid ja pedagoogilisi oskusi
c. koostöös VET koolitajatega on mul on õnnestunud oma kutseoskusi ja teadmisi
värskendada
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d. koostöös VET koolitajatega on mul õnnestunud parandada oma teadmisi praegusest
VET õppekavast ja praktikatest
e. mul on õnnestunud koostöös VET koolitajatega parandada oma juhendamispädevusi,
et edendada õpilaste ettevõtlikkust ja ettevõtlusteadlikkust
18. Palun esitage oma ettepanekud WBL-i ühiskoolituse sisu, meetodite või korralduse
arendamiseks…
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Lisa 5. Küsimustik

4 - VET ÕPILASE küsimustik

Hea õpilane,
Palun vastake neile küsimustele. Lugege hoolikalt läbi iga küsimus ja sellel olevad
juhised. Valige väide, mis sobib teile kõige paremini. Mõnes küsimuses on vaba ruum
oma mõtete kirjutamiseks. Kirjutage neid julgelt.
Neid küsimusi küsitakse paljudelt õpilastelt Eestis, Lätis ja Leedus. Ainult uurijad
näevad kõiki vastuseid ja nad käivad nendega ettevaatlikult ümber. Teie
individuaalseid vastuseid ei ole võimalik ära tunda - vastake julgelt ja avameelselt.
Teie taust
1.
2.
3.
4.

Riik: Eesti, Läti, Leedu
Vanus: Ma olen 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aastat vana, 21 aastat vana või vanem
Sugu: mees, naine
Minu ameialane õppesuund on tehnoloogiasektorid (ehitus, metallisektor, transport,
infotehnoloogia jne), toidutööstus, rõivatööstus, ärijuhtimine, hotellindus, restoran
ja turism, sotsiaalteenused, tervishoid, sport ja ilu, looduslikud ressursid, käsi- ja
kunstitööstus, kultuur, muu
5. Olen õppinud VET koolis; 1, 2, 3, 4 aastat
6. Mul on olnud õppeperioode töökohal; üks, kaks, kolm korda, rohkem kui 3 korda
7. Minu õppeperioodid töökohal on olnud; 1-2 päeva, 3-5 päeva, 2 nädalat, 3 nädalat, 1
kuu, midagi muud/kui kaua
VÄITED: ma ei oska öelda, üldsegi mitte, rahuldavalt, hästi, suurepäraselt / ma ei oska öelda,
üldse mitte, vähe, üsna palju, palju

Minu töökohal õppimise kogemus
I ENNE tööperioodil õppimist
8. Sain teavet töökohal õppimise võimaluse kohta
a) oma õpetaja(te)lt
b) oma kursusekaaslastelt
c) oma vanematelt
d) kelleltki teiselt, kellelt? ___________
e) ma kuulsin või lugesin kuskilt mujalt, kust?___________
9. Minu õpetaja(d) teavitas(id) mind tööl õppimisest enne antud perioodi
a) rääkides kogu klassiga
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b)
c)
d)
e)

minuga individuaalselt vesteldes
andes mulle kirjalikku teavet
mõnel muul viisil, kuidas? ____________
mu õpetaja(d) ei rääkinud sellest üldse

10. Enne tööl õppimise perioodi rääkis(id) õpetaja(d) minuga (ütlesid mulle)
a) töökoha kohta, kuhu ma minna kavatsesin
b) selle kohta, mida ma seal tegema peaksin
c) tööelus vajalike oskuste kohta
d) oskuste/pädevuste kohta, mida peaksin töökohal õppima
e) kuidas ma peaksin töökohal käituma
f) töökoha õppeperioodiga seotud praktiliste aspektide kohta (tööaeg, kuidas
riietuda, kus süüa, kuidas sinna jõuda jne)
g) millegi muu kohta, mille? ______________

11. Enne õppeperioodi sain töökohalt teavet
a) nad saatsid kooli veidi teavet ja ma sain selle sealt kätte
b) tegin õpetajaga enne õppeperioodi algust külastuse töökohale
c) tegin iseseisvalt enne õppeperioodi algust külastuse töökohale
d) töökoha kohta teabe leidmiseks kasutasin Internetti
e) rääkisin mõne teise õpilasega, kes tundis töökohta/ettevõtet
f) sain muud teavet, mida?___________________
Õppeperioodi AJAL töökohal
12. Ajal, kui õppisin töökohal, tuli(d) mu õpetaja(d) töökohale; jah/ei
Kui „ei” -> liikuge küsimusele 20 / kui „jah”, jätkake küsimusega 18
13. Kui mu õpetaja külastas töökohta, rääkisin temaga
a) sellest, mida ma olin töökohal teinud
b) minu omandatud oskustest/pädevustest
c) sellest, kuidas koolis õpitud asjad on seotud selle töökoha tööga
d) sellest, mida peaksin veel õppima
e) sellest, kui hästi olin õppinud
f) sellest, kuidas praktikajuhendaja oli mind töökohal juhendanud
g) sellest, kuidas teised inimesed töökohal mind juhendasid
h) minu suhtlemisest teistega töökohal
i) minu aktiivsusest
j) millestki muust, millest?___________
14. Kui mu õpetaja külastas töökohta
a) ta jälgis mind tööd tehes;
b) ta tegi koos minuga tööd;
c) ta andis mulle tagasisidet minu töö kohta
d) meil oli kohtumine õpetaja, minu töökoha praktikajuhendaja ja minuga, kus
rääkisime minu õppimisest töökohal
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15. Töökohal rääkisin oma töökoha praktikajuhendajaga
a) mida ma olin töökohal teinud
b) minu omandatud oskustest/pädevustest
c) sellest, kuidas koolis õpitud asjad on seotud selle töökoha tööga
d) mida peaksin veel õppima
e) kui hästi olin seni õppinud
f) kuidas töökoha praktikajuhendaja oli mind juhendanud
g) minu suhtlemisest teistega töökohal
h) minu aktiivsusest
i) millestki muust, millest?____________
16. Minu töökoha praktikajuhendaja
a) näitas mulle, kuidas teha tööülesandeid;
b) jälgis mind tööülesannete täitmisel;
c) nõustas mind töö tegemisel;
d) tegi koos minuga tööülesandeid;
e) andis mulle tööülesannete täitmise ajal tagasisidet;
f) lasi mul teha paljusid/mitmekesiseid tööülesandeid;
g) rääkis minuga oskustest, mis mul sellel ametialal peaksid olema;
h) tundis oma tööd hästi;
III PÄRAST õppeperioodi töökohal
17. Minu õpetaja(d)
a) rääkis(id) minuga minu kogemustest töökohal
b) lasi(id) mul rääkida teistele õpilastele oma töökogemusest tööl õppimise ajal
c) lasi(d) mul hinnata seda, mida olin töökohal õppinud
d) hindas(id) minu õppimist töökohal
e) rääkis(id) minuga järgmisest õppeperioodist
f) rääkis(id) minuga sellest, mida peaksin järgmisena koolis õppima
g) julgustas(id) mind oma õppimises veelgi
h) palus(id) mul kirjutada aruanne minu töökohal õppimise kohta
i) ei rääkinud minuga töökohal õppimisest üldse

18. Arvan, et koolis õpitu oli kasulik nende ülesannete täitmiseks, mida tegin töökohal
jah/ei
19. Minu õpetajad teavad hästi, mida tööl vaja on jah/ei
20. Minu õpetajad on ise võimelised töökohal tööülesandeid täitma jah/ei
21. Lisaks tahaksin oma töökohal õppimise kogemuste kohta öelda, et____________
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Lisa 6. Küsimustik

5 - VET kooli juhid

Võtke aega, et lugeda iga küsimus hoolikalt läbi ja vastake oma ausate arvamustega.

Palun täitke ka taustteave, kuna see on vajalik ülevaate saamiseks kõigi vastajate
kohta. Seda teavet käsitletakse anonüümselt ja konfidentsiaalselt ning teie
individuaalseid vastuseid ei ole võimalik ära tunda.

Teie organisatsiooni taustteave
1. Riik: Eesti, Läti, Leedu
2. Organisatsiooni nimi_______
3. Organisatsiooni suurus: töötajate arv
Vastaja taustteave:
4. Positsioon organisatsioonis: /direktor/juhataja/direktori asetäitja/osakonna
juhataja/muu, milline?
5. Aastad organisatsioonis: 0-1, 2-6, 7-10, 116. Sugu: mees, naine
7. Nimi:
8. Kuidas olete olnud seotud töökohapõhise õppe teemadega? WBL-i koordineerimine,
praktiline korraldamine, juhtimine (kontaktid, finantseerimine jne), juhendamine
VÄITED: Üldse mitte (1), rahuldavalt (2), hästi (3), suurepäraselt (4), ma ei oska öelda
Töökohapõhine õpe ettevõtetes

9. Õpilaste õppimise kohta töökohtadel
 Kui hästi jõuavad VET õpilased töökohapõhiseks õppeks seatud eesmärkideni?
 Kui hästi toetavad ettevõtted õpilasi neile seatud õpieesmärkide saavutamisel?
 Ettevõtted tunnevad haridust ja õppekava, milles õpilased õpivad.
 Ettevõtted tagavad, et õppekava eesmärgid oleksid kaetud.
 Tööülesanded muutuvad töökoha õppimisel nii, et saavutatakse soovitud pädevus.
 Ettevõtte tegevus on kooskõlas ametialal kehtivate kvalifikatsiooninõuetega, mida
on kirjeldatud õppekavas.
 Ettevõtted pakuvad õpilastele süsteemset ja eesmärgile orienteeritud juhendamist.
 Ettevõttel on väljaõpetatud personal juhendamiseks.

Kooskõla hariduse ja tööelu vahel
10. Kooskõla hariduse ja tööelu vahel
Kui hästi vastavad noorte koolis õpitud kutseoskused tööelu nõudmistele?
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Kui valisite üldse mitte või rahuldavalt, siis palun teile oma arvamuse kohta
lühike selgitus_____________


Kui hästi vastavad täiskasvanute koolis õpitud kutseoskused tööelu
nõudmistele?
Kui valisite üldse mitte või rahuldavalt, siis palun andke oma arvamuse kohta
lühike selgitus______________

11. Millised järgnevad üld-/põhioskused tuleb ära õppida
Koolis, enne tööl õppimist, tööl õppimise ajal
Ergonoomika
Teadmiste haldamise oskused
Õpioskused
Ettevõtlikkus
Töövõime edendamine
Ajaplaneerimise oskused
Infotehnoloogia oskused
Tööohutus
Võõraste kultuuride mõistmise oskus
Ettevõtte finantstulemuste mõistmise oskus
Rühmatöö oskused
Paindlikkus
Probleemilahendusoskused
Võime muutustele reageerida
Koostöö- ja suhtlemisoskus
Vastutustunne
Keeleoskus
Praktilised oskused
Algatus
Müügioskus
Klientide vajaduste väljaselgitamise oskus
Klienditeeninduse oskused
Muud oskused, millised?

Koostöö ettevõtete ja VET koolide vahel
12. Ettevõtete ja VET koolide vaheline koostöö toimib
Koostöö puudub, rahuldavalt, hästi, suurepäraselt
13. Koostöö seoses töökohapõhise õppega
 VET koolid teavitavad ettevõtteid töökohapõhise õppe eesmärkidest.
 Ettevõtetel ja VET koolidel on kokkulepe õpilastele juhendamise osas.
 Ettevõtete ja VET koolide vastutused on kooskõlastatud.
 Õpilaste pädevuste hinnang räägitakse läbi.
 VET koolidel on töökohapõhises õppes toetav roll.
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14. Ettevõtete töötajad
 on nõus õpilasi juhendama
 omavad õpilaste juhendamise ja õpetamise oskusi
15. Kui arvestate ettevõtete ja VET koolide vaheliste koostöövormide mitmekesisust, siis
millist neist peate kõige soovitavamaks ja teostatavamaks?
Allpool olevast loendist valige kolm (3), mida peate kõige olulisemaks















VET koolide sponsorlus, majanduse toetamine
Stipendiumid õpilastele
Osalemine õpilaste pädevuste hindamisel
Teemade andmine õpilaste projektide jaoks
VET kooli töörühmadesse kuulumine
Külastuse korraldamine ettevõttesse õpilaste jaoks
Projektide ja aruannete tellimine, mida viivad ellu VET koolide õpilased
VET kooli õpetajatele ja õppenõustajatele tutvustuskohtade pakkumine
Erialaste loengute pidamine VET koolis
Uute töötajate värbamine
Õppepraktika koostöö
Õpilaste töökohapõhine õpe / õppimine töökohal
Õpilastele suvetööde pakkumine

16. Kuidas tuleks arendada koostööd töökohapõhise õppe / töökohal õppimise
valdkonnas?

Palun hinnake töökoha praktikajuhendajate ja VET praktikajuhendajate ühist koolitust
17. Töökoha praktikajuhendajate ja VET praktikajuhendajate ühiskoolitus
Ei oska öelda, üldse mitte, rahuldav, hästi, suurepäraselt
 on suurendanud arusaamist õppekava eesmärkidest
 on suurendanud õppekava arendamist koos VET koolidega
 on suurendanud ametialaste oskuste hindamise oskusi ettevõttes
 on suurendanud koostööd ettevõtte ja VET kooli vahel üldiselt
 on tugevdanud juhendamis- ja õpetamisoskuseid ettevõttes
Kuidas tuleks arendada töökoha praktikajuhendajate ja VET õpetajate koolitust (koolituse
pikkus, sisu, korraldamise viis)?
18.
19.
20.
21.

Milline on koolituse optimaalne pikkus?
Milline on optimaalne viis koolituse korraldamiseks?
Kes peaks koolitama?
Kuidas peaks teie arvates töökohapõhine õpe/praktika teie riigis järgmise nelja
aasta jooksul arenema?
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Lisa 7. Küsimustik

6 - Ettevõtte juhid (vms)

Ettevõtte taustteave
1. Riik: Eesti, Läti, Leedu
2. Ettevõtte nimi
3. Tegevusala: tehnoloogiasektorid (ehitus, metallisektor, transport, infotehnoloogia
jne), toidutööstus, rõivatööstus, ärijuhtimine, hotellindus, restoran ja turism,
sotsiaalteenused, tervishoid, sport ja ilu, looduslikud ressursid, käsi- ja kunstitööstus,
kultuur, muu
4. Ettevõtte suurus: 1-9, 10-49, 50-100, 101-250, 251 või rohkem
Vastaja taustteave:
5.
6.
7.
8.
9.

Positsioon ettevõttes: omanik, juht, ülemus, spetsialist, oskustööline
Aastad ettevõttes: 0-1, 2-6, 7-10. 11->
Sugu: mees, naine
Nimi:
Kas vastajal on praegu ettevõttes koolitaja roll? Jah, Ei

Ameti õppimine ettevõttes
10. Kui suur on VET õpilaste arv ettevõttes aastas? 0, 1-3, 4-6, 7 või rohkem
11. Palun hinnake oma ettevõtte seisukohast järgmisi punkte
Ei oska öelda, üldse mitte, rahuldav, hästi, suurepäraselt
 Kui hästi saavutavad VET õpilased töökohapõhiseks õppeks seatud eesmärgid?
 Kui hästi toetavad ettevõtted õpilasi neile seatud õpieesmärkide saavutamisel?
 Ettevõtted tunnevad haridust ja õppekava, milles õpilased õpivad.
 Ettevõtted tagavad, et õppekava eesmärgid oleksid kaetud.
 Tööülesanded muutuvad töökohal õppimisel nii, et saavutatakse soovitud
pädevus.
 Ettevõtte tegevus on kooskõlas ametialal kehtivate kvalifikatsiooninõuetega, mida
on kirjeldatud õppekavas.
 Ettevõtted pakuvad õpilastele süsteemset ja eesmärgile orienteeritud
juhendamist.
 Ettevõttel on väljaõpetatud personal juhendamiseks.
12. Kooskõla hariduse ja tööelu vahel
 Kui hästi vastavad noorte koolis õpitud kutseoskused tööelu nõudmistele?
Kui valisite üldse mitte või rahuldavalt, siis palun teile oma arvamuse kohta lühike
selgitus_____________


Kui hästi vastavad täiskasvanute koolis õpitud kutseoskused tööelu nõudmistele?
Kui valisite üldse mitte või rahuldavalt, siis palun andke oma arvamuse kohta
lühike selgitus______________
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13. Millised järgnevad üld-/põhioskused tuleb ära õppida
Koolis, enne tööl õppimist (1), tööl õppimise ajal (2)
Ergonoomika
Teadmiste haldamise oskused
Õpioskused
Ettevõtlikkus
Töövõime edendamine
Ajaplaneerimise oskused
Infotehnoloogia oskused
Tööohutus
Võõraste kultuuride mõistmise oskus
Ettevõtte finantstulemuste mõistmise oskus
Rühmatöö oskused
Paindlikkus
Probleemilahendusoskused
Võime muutustele reageerida
Koostöö- ja suhtlemisoskus
Vastutustunne
Keeleoskus
Praktilised oskused
Algatus
Müügioskus
Klientide vajaduste väljaselgitamise oskus
Klienditeeninduse oskused
Muud oskused, millised?

Koostöö ettevõtete ja VET koolide vahel
14. Mitu aastat on teie ettevõte teinud koostööd VET koolidega? Koostöö puudub, 0-1, 23, 4-5, rohkem kui 6 aastat
15. Meie ettevõtte ja VET koolide vaheline koostöö toimib Ei oska öelda, koostöö
puudub, rahuldavalt, hästi, suurepäraselt
16. Koostöö seoses töökohapõhise õppega
 VET koolid teavitavad ettevõtteid töökohapõhise õppe eesmärkidest.
 Ettevõtetel ja VET koolidel on kokkulepe õpilastele juhendamise osas.
 Ettevõtete ja VET koolide vastutused on kooskõlastatud.
 Õpilaste pädevuste hinnang räägitakse läbi.
 VET koolidel on töökohapõhises õppes toetav roll.
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17. Kui arvestate ettevõtete ja VET koolide vaheliste koostöövormide mitmekesisust, siis
millist neist peate kõige soovitavamaks ja teostatavamaks?
Allpool olevast loendist valige kolm (3), mida peate kõige olulisemaks














VET koolide sponsorlus, majanduse toetamine
Stipendiumid õpilastele
Osalemine õpilaste pädevuste hindamisel
Teemade andmine õpilaste projektide jaoks
VET kooli töörühmadesse kuulumine
Külastuse korraldamine ettevõttesse õpilaste jaoks
Projektide ja aruannete tellimine, mida viivad ellu VET koolide õpilased
VET kooli õpetajatele ja õppenõustajatele tutvustuskohtade pakkumine
Erialaste loengute pidamine VET koolis
Uute töötajate värbamine
Õppepraktika koostöö
Õpilaste töökohapõhine õpe / õppimine töökohal
Õpilastele suvetööde pakkuminestudents

18. Ettevõtete töötajad
Üldse mitte, rahuldavalt, hästi, suurepäraselt
 on nõus õpilasi juhendama
 omavad õpilaste juhendamise ja õpetamise oskusi

19. Kuidas tuleks arendada koostööd töökohapõhise õppe / töökohal õppimise
valdkonnas?

Töökoha praktikajuhendajate koolitus (ettevõttesisesed praktikajuhendajad)
20. Mitu ettevõtte töötajat on läbinud koolituse seoses töökohapõhise õppega?
21. Töökoha praktikajuhendajate ja VET praktikajuhendajate ühiskoolitus
Ei oska öelda, üldse mitte, rahuldav, hästi, suurepäraselt






on suurendanud arusaamist õppekava eesmärkidest
on suurendanud õppekava arendamist koos VET koolidega
on suurendanud ametialaste oskuste hindamise oskusi ettevõttes
on suurendanud koostööd ettevõtte ja VET kooli vahel üldiselt
on tugevdanud juhendamis- ja õpetamisoskuseid ettevõttes

22. Millised on töökoha praktikajuhendajate ühiskoolituse head kogemused ettevõtte
seisukohast?
Kuidas tuleks arendada töökoha praktikajuhendajate ja VET õpetajate koolitust (koolituse
pikkus, sisu, korraldamise viis)?
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23.
24.
25.
26.

Milline peaks olema koolituse sisu?
Milline on koolituse optimaalne pikkus?
Kes peaks koolitama?
Millised on ettevõtte vajadused seoses õpilaste juhendamisega töökohal?

27. Millist tähendust omavad VET õpilased ettevõttele? (valige nii mitu kui vaja)










uute töötajate värbamine
ettevõtte jaoks uue töötaja väljaõpetamine
klientuuri suurendamine õpilaste kaudu
positiivse kuvandi loomine ja hoidmine
personali kompetentsuse säilitamine õpilaste juhendamise kaudu
VET hariduses osalemine
koostöö VET koolidega
mahajäämiste tagasitegemine õpilastööde kaudu
tasuta tööjõu saamine õpilaste näol
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Lisa 8. WBL-i praktikajuhendajate rühmaintervjuu
Juhised väikesele rühmale (= 2 VET praktikajuhendajat ja 2 töökoha
praktikajuhendajat)
Selle ülesande täitmiseks on teil 20 minutit:
1) Arutage oma rühmas järgmisi teemasid/küsimusi nii, et kõigi arvamust võetakse kuulda
2) Kirjutage arvuti abil tabelisse kokkuvõte ja saatke see koolitajale
(või kui te ei saa seda arvutiga teha, kirjutage selge käekirjaga paberile)
Te ei pea kasutama täiuslikke lauseid, vaid proovige oma vastused sõnastada nii, et teie
mõtetest saaks hõlpsasti aru. Täname teid panuse eest
Rühmaarutelu kokkuvõte
1. Mis oli WBL-i ühiskoolitusel hea?

2. Mis oli WBL-i ühiskoolitusel ebavajalik?

3. Mis on WBL-i ühiskoolituse eelised?

4. Vajame nendel teemadel rohkem koolitust:

Põhjendage oma vastuseid
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LISA 9.
Paarisproovide t-test muutujate kavandamise, juhendamise, hindamise ja arendamise
kohta riikide kaupa
Paaris erinevused
Erinevuse 95%
Std.
Std. vea usaldusvahemik
Sig. (2Riik
Keskmine hälve
keskmine Alumine Ülemine t
df kohaline)
Eesti
Paar planeerimine -,23810 4,24155 ,53439 ,83013 -,446 62 ,657
1 1,30632
planeerimine2
Paar juhendamine -,76190 4,77802 ,60197 ,44142 62 ,210
2 1,96523
1,266
juhendamine2
Paar hindamine - ,03175 4,73139 ,59610 1,22333 ,053 62 ,958
3 hindamine2
1,15984
Paar arendamine - ,09836 4,25325 ,54457 -,99095 1,18767 ,181 60 ,857
4 arendamine2
Läti
Paar planeerimine ,38372 3,94422 ,42532 -,46192 1,22936 ,902 85 ,369
1 planeerimine2
Paar juhendamine -,23256 4,56244 ,49198 ,74563 -,473 85 ,638
2 1,21075
juhendamine2
Paar hindamine - -,02353 4,47207 ,48506 -,98813 ,94107 -,049 84 ,961
3 hindamine2
Paar arendamine - ,83908 3,86960 ,41486 ,01436 1,66380 2,023 86 ,046
4 arendamine2
Leedu Paar planeerimine ,30189 4,18599 ,57499 -,85191 1,45569 ,525 52 ,602
1 planeerimine2
Paar juhendamine ,12963 3,87564 ,52741 -,92822 1,18748 ,246 53 ,807
2 juhendamine2
Paar hindamine - -,03636 4,69422 ,63297 1,23266 -,057 54 ,954
3 hindamine2
1,30539
Paar arendamine - -,59184 3,95768 ,56538 ,54494 48 ,300
4 arendamine2
1,72862
1,047
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LISA 10
Paarisproovide t-test muutujate kavandamise, juhendamise, hindamise ja arendamise
kohta riigiti
Paaris erinevused
Erinevuse 95%
VET praktikajuhendaja/
Std.
Std. vea usaldusvahemik
Sig. (2Töökoha praktikajuhendaja Keskmine hälve keskmine Alumine Ülemine t
df kohaline)
VET
Paar planeerimine ,60811 3,87764 ,45077 -,29027 1,50648 1,349 73 ,181
1 planeerimine2
Paar juhendamine ,13514 3,77201 ,43849 -,73877 1,00904 ,308 73 ,759
2 juhendamine2
Paarhindamine - ,31081 4,53880 ,52762 -,74074 1,36237 ,589 73 ,558
3 hindamine2
Paararendamine - -,02778 4,18236 ,49290 ,95503 -,056 71 ,955
4 arendamine2
1,01059
Töökoha Paarplaneerimine ,05512 4,11020 ,36472 -,66665 ,77689 ,151 126 ,880
1 planeerimine2
Paarjuhendamine -,46512 4,76977 ,41996 ,36584 128 ,270
2 1,29607
1,108
juhendamine2
Paarhindamine - -,10853 4,62034 ,40680 -,91345 ,69639 -,267 128 ,790
3 hindamine2
Paararendamine - ,47200 3,84703 ,34409 -,20905 1,15305 1,372 124 ,173
4 arendamine2
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LISA 11
Paarisproovide t-test muutujate kavandamise, juhendamise, hindamise ja arendamise
kohta. Testimine tehti koolitusrühmade organiseerimise kaudu, s.t tandemile, VET-ile ja
töökohale panustatud koolitusrühmad.
Paaris erinevused
Erinevuse 95%
Std. vea usaldusvahemik
Sig. (2Keskmin Std.
keskmin
Ülemin
kohaline
Rühm3
e
hälve e
Alumine e
t
df )
Töökoh Paa planeerimine -,00943 3,99880 ,38840 -,77955 ,76069 -,024 10 ,981
a
r1 5
planeerimine
2
Paa juhendamine -1,07547 4,78828 ,46508 -,15331 10 ,023
r2 1,99764
2,312 5
juhendamine2
Paa hindamine - -,05714 4,53157 ,44224 -,93411 ,81983 -,129 10 ,897
r 3 hindamine2
4
Paa arendamine - ,46154 4,02160 ,39435 -,32056 1,24364 1,170 10 ,245
r 4 arendamine2
3
Tandem Paa planeerimine ,43939 4,43111 ,54543 -,64991 1,52870 ,806 65 ,423
r1 planeerimine
2
Paa juhendamine ,76119 4,27498 ,52227 -,28156 1,80394 1,457 66 ,150
r2 juhendamine2
Paa hindamine - ,30882 5,18107 ,62830 -,94526 1,56291 ,492 67 ,625
r 3 hindamine2
Paa arendamine - ,74242 4,07737 ,50189 -,25992 1,74477 1,479 65 ,144
r 4 arendamine2
VET
Paa planeerimine ,34375 3,64213 ,64384 -,96938 1,65688 ,534 31 ,597
r1 planeerimine
2
Paa juhendamine ,27273 2,92909 ,50989 -,76588 1,31134 ,535 32 ,596
r2 juhendamine2
Paa hindamine - -,12121 3,41648 ,59473 1,09022 -,204 32 ,840
r 3 hindamine2
1,33264
Paa arendamine 3,5591 ,64982 -,10431 29 ,035
r4 -

arendamine
2

1,43333 9

2,7623

2,20

6

6
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TAKAKANNEN TEKSTI

JAMK rakenduskõrgkool, õpetajate kutsekool viis Baltikumis läbi uuringu
töökohapõhise õppe praktikajuhendajate koolituse mõjust, mille käigus koolitati VET
koolide õpetajaid ja ettevõtete esindajaid. Selles aruandes kirjeldatakse, kuidas
tandemkoolitusel osalejad hindasid oma pädevust enne ja kuus kuud pärast
koolitust. Lisaks seostatakse aruandes juhtivate koolitajate kogemusi seoses
koolituse läbiviimisega ning VET õpilaste, VET kooli juhtide ja ettevõtte juhtide
seisukohti töökohapõhise õppe ja praktikajuhendajate koolituse kohta.
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