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Tagasisideküsitlus TÜ Teaduskooli 
kursuste õpilastele (kevad 2011) 
 
Küsitlus viidi läbi eFormularis 2011 a. mais-juunis. Küsimustik koosnes 15 küsimusest, 
millest 8 olid valikvastustega küsimused, 4 mitmikvalikuga ja 3 vaba vastusega küsimused. 
Lingid küsitlusankeedile saadeti õpilaste e-mailidele teaduskooli listi kaudu. 1044-st e-maili 
adressaadist vastas küsitlusele 227 (21,7%). Küsitlusele vastanute protsent oli mõnevõrra 
väiksem võrreldes eelmise tagasisideküsitlusega (2009: 38%). 
 
Iga kursuse kohta koostati eraldi raport, mis saadeti kursuse läbiviija(te)le. 
 
 

Ly Sõõrd 
TÜ Teaduskooli haridustehnoloog 
Juuli 2011 

 

Küsimused ja tulemused 
 

1. Millisel Teaduskooli kursusel osalesid käesoleval 
õppeaastal (2010/2011)? 

Vastanute arv 
Protsent antud 
kursusele 
registreerunutest 

Anatoomia ja füsioloogia (gümnaasiumile) 19 30,2% 
Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale I 19 20,4% 
Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks I 16 20,8% 
Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks I (põhikoolile) 13 23,6% 
Inimese anatoomia ja füsioloogia (põhikoolile) 12 21,8% 
Orgaaniline keemia 12 33,3% 
Huvitavad arvud 12 18,5% 
Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale III 11 15,3% 
Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale II 10 15,2% 
Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks II 9 13,2% 
Programmeerimise algkursus 8 13,3% 
Eesti meditsiin - ajalugu ja tänapäev 7 31,8% 
Rakubioloogia ja biokeemia 7 21,9% 
Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale IV 6 40,0% 
Geneetika ja evolutsioon 5 16,1% 
Taimeanatoomia 5 50,0% 
Täiendavaid teemasid koolifüüsikale II 5 26,3% 
Eesti keele uurimise alused 5 38,5% 
Matemaatika ülemastme kursus: geomeetria 5 26,3% 
Täiendavaid teemasid koolifüüsikale I 4 13,3% 
Täiendavaid teemasid koolikeemiale II 4 13,8% 
Astronoomia 3 15,0% 
Ettevalmistus füüsikaolümpiaadiks 3 11,1% 
Kosmosetehnoloogia 3 14,3% 
Keeleteaduse alused 3 17,6% 
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1. Millisel Teaduskooli kursusel osalesid käesoleval 
õppeaastal (2010/2011)? 

Vastanute arv 
Protsent antud 
kursusele 
registreerunutest 

Rahvaluule 3 33,3% 
Täiendavaid teemasid koolikeemiale III 3 23,1% 
Eluline matemaatika 3 12,5% 
Füüsikalised nähtused ja katsed 3 15,0% 
Õpistiil ja andekus 2 9,1% 
Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks II (gümnaasiumile) 2 4,8% 
Täiendavaid teemasid koolikeemiale I 2 4,8% 
Programmeerimine keeles PHP 2 15,4% 
Täiendavaid teemasid kooligeograafiale 1 5,0% 

Kokku 227  
 
Küsitlusele ei laekunud ühtki vastust järgmistel kursustel osalenutelt: 

• Täiendavaid teemasid koolifüüsikale III (16 registreerunut) 
• Uurimustöö matemaatikas (4 registreerunut) 
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Vastajate osakaalud kursuste valdkondade järgi
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Kommentaar: Nagu ka eelmiste aastate küsitluse tulemused on näidanud, tulevad õpilased 
Teaduskooli kursustele õppima põhiliselt huvist aine vastu: 83% vastanutest märkisid ära 
selle variandi. Märkimisväärne on ka õpetajate roll kursuste soovitamisel (34% vastanutest). 
 

  
 
 
Kommentaar: Küsitlusele vastanutest jäid kursusega väga rahule või enam-vähem rahule 
91% vastanutest, mis on 5% võrra kasvanud 2009. aasta küsitluse tulemustega võrreldes. 
Neid, kes ei jäänud eriti rahule või ei jäänud üldse rahule, oli kokku 8%. Ülejäänud ei osanud 
seiskohta võtta. 
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2. Miks valisid teaduskooli kursuste hulgast
just selle kursuse? (mitmikvalik)

Jäin enam-
vähem rahule

61%

Jäin väga rahule
30%

Ei jäänud eriti 
rahule 

6%

Ei jäänud üldse 
rahule 

2%

Ei oska öelda
1%

3. Kuidas jäid selle kursusega rahule?
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Kommentaar: Kursuste temaatikaid ja õppematerjale pidas enda jaoks väga huvitavaks või 
suhteliselt huvitavaks 91% vastajatest. Suhteliselt ebahuvitavateks pidasid kursuseid 8% 
vastanutest ning 1% vastanutest ei osanud seisukohta võtta. Mitte ükski õpilastest polnud 
märkinud kursuse temaatika ja õppematerjalide kohta vastusevarianti „väga ebahuvitavad“. 
 

 
  
Kommentaar: Kursuste õppematerjalide ja kodutööde/kontrolltööde raskustase on vastajate 
arvates pigem keskmise raskusega või suhteliselt raske (õppematerjalide puhul 82% 
vastanutest, kodutööde puhul 78%). Väga rasketeks pidasid kursuste õppematerjale 7% ja 
kodutöid 10% vastanutest. Igal kursusel oli nii neid, kellele oli antud kursus raske, kui ka 
neid, kes pidasid kursust lihtsaks.  Nendest tulemustest võib järeldada, et teaduskooli kursuste 
raskustase on antud sihtgrupile sobiv. 
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4. Kas kursuse temaatika ja õppematerjalid 
olid Sinu jaoks huvitavad?
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5. Kuidas hindad kursuse õppematerjalide raskustaset? 
6. Kuidas hindad kursuse kodutööde/kontrolltööde 

raskustaset? 
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Kommentaar: Enamus vastanutest ei jätnud kursust pooleli (86%). Kursuste poolelijätmise 
põhilise põhjusena oli välja toodud ajapuudus (11%), millele järgnesid kursuse raskustase 
(4%) ja isiklikud põhjused (3%). 
 

 
 
 
Kommentaar: 79% vastanutest pidas kursuste juhendajate tagasisidet kodutööde ja 
kontrolltööde kohta täiesti piisavaks või jäädi enam-vähem rahule. 17% vastanutest oleks 
tahtnud rohkem tagasisidet ja 4% vastanutest ei osanud oma seisukohta väljendada. 
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7. Kui jätsid kursuse pooleli, siis mis põhjus(t)el? 
(mitmikvalik)

Täiesti piisav
51%

Jäin enam-
vähem rahule

28%

Oleks tahtnud 
rohkem 

tagasisidet
17%

Ei oska öelda
4%

8. Kas kodutööde/kontrolltööde tagasiside kursuse 
läbiviija(te)lt oli piisav?
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Kommentaar: Küsimusele, mis peegeldab kursusel osalejate enda sisetunnet oma tulemuste 
kohta, vastas 66% õpilastest, et nad olid enda arvates väga tublid või jäid endaga enam-
vähem rahule. 22% vastajatest arvasid, et oleksid võinud tulemuste pärast rohkem veidi 
pingutada ning 10% vastanutest ei jäänud oma tulemustega rahule. 
 
 
 
 

10. Mis Sulle selle kursuse juures meeldis? (vaba vastus) 
11. Mis Sulle ei meeldinud selle kursuse juures või mis oleks võinud olla 

teisiti? (vaba vastus) 
 

Kommentaar: Küsimuste 10. ja 11. olid vaba vastusega ning tulemused edastati kursuste 
juhendajatele, iga kursuse kohta eraldi. 
 
 
 

12. Millise ainevaldkonna või temaatikaga kursuseid võiks 
Teaduskool lisaks õpilastele pakkuda? (vaba vastus) 

 
Kommentaar: Vastajate poolt toodi välja väga erinevaid kursuste valdkondade ja temaatika 
soove. Esindatud olid nii need valdkonnad, milles teaduskool juba kursuseid pakub, kui ka 
päris uusi valdkondi, näiteks: majandus, ajalugu, võõrkeeled, arstiteadus, stomatoloogia, 
filosoofia, elektroonika, ökoloogia, eetika, kirjandus, animatsioon, kriminalistika, 
raamatupidamine, kunst, poliitika jpm. Õpilased sooviksid uusi kursusi ka füüsika, keemia ja 
psühholoogia valdkondadest. 
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9. Kuidas jäid rahule oma tulemustega sellel kursusel?
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Kommentaar: 77% vastanutest on saanud esmakordselt infot teaduskooli kursuste kohta oma 
koolist ja/või (aine)õpetajalt. Vaid 17% vastanutest on leidnud teaduskooli kursused esimest 
korda üles interneti vahendusel. 
 

 
 
Kommentaar: 81% vastanutest eelistaksid saada infot oma e-mailile. Teaduskooli kodulehe 
vahendusel info saamist eelistaks 26%, Facebooki 23% ja aineõpetajat infoallikana samuti 
23% vastanutest. Twitteri vahendusel eelistaks infot saada 1% vastajatest.   
3% küsitlusele vastanutest ei soovi üldse saada teaduskooli õpilastele suunatud infot. 
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13. Kust said esmakordselt infot teaduskooli kursuste 
kohta? (mitmikvalik)
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14. Milliste infokanalite kaudu oleks Sinu jaoks kõige mugavam saada 
infot teaduskooli õppetöö, olümpiaadide, ainevõistluste ja teiste 

õpilastele suunatud ürituste kohta? (mitmikvalik)



Lk 8 / 8 
 

 
 
Kommentaar: Küsitlusele vastanutest olid enamus 9.-12. klassi õpilased (87%). Kõige 
rohkem vastajaid oli 11. klassidest. 
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