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Georgi Skorobogatov <georgi.skorobogatov@gmail.com> 3 December 2020 at 13:51 

To: koolitus@koolitajale.ee 

Bcc: undisclosed recepients 

 

 

Hea õppimisoskuste koolituse vilistlane  

Meie kaheaastane koolitusprojekt on lõppemas ja aeg teha kokkuvõtteid koolituse mõju kohta. Palume Galinaga sul vastata mõnedele meie 

jaoks väga olulistele küsimustele. Sinu vastustele tuginedes saame me teha järgmisi koolitusi veel tõhusamaks, veel paremaks, veel 

mõnusamateks ja muidugi veel sisukamateks.  

Küsimustik asub siin:  https://forms.gle/EYeKNxpmR2Rr5bNcA    

Küsitluse tulemusi käsitleme anonüümselt ja ei seo neid konkreetse vastajaga. Küll aga palume, et vastaksid, millises grupis koolitusel 

õppisid, et saaksime hinnata kui palju aega on möödunud koolituse läbimisest.   

17. detsembris jagan koolitajana oma kogemusi teiste koolitajatega antud koolitusprojektist rahvusvahelisel haridussündmusel Connector 

2020 töötoas, mille pealkiri on "Usaldus, avameelsus ja õiglus hariduses". Sellest tulenevalt on küsitluses ka mõned küsimused nende 

õppimise aspektide kohta.   

Loodan, et leiad aega oma õppimise meenutamiseks, reflekteerimiseks ja küsimustele vastamiseks. Ootan põnevusega meie taaskohtumist, 

täna selle küsitluse kaudu aga ka tulevikus uutel koolitustel!  

Palun vasta küsimustele hiljemalt 13. detsembril - siis jõuan neid ära töödelda ja ettekandeks ette valmistada.   

Õppimiseni! 

Georgi Skorobogatov  

e-mail: georgi.skorobogatov@gmail.com 

WEB: https://koolitajale.ee/  

 

Georgi Skorobogatov <koolitus@koolitajale.ee> 11 December 2020 at 17:36 

Bcc: undisclosed recepients  

 

 

Tere  

Saadan igaks juhuks väikese meeldetuletuse ja ootan teie vastuseid nädala lõpuks. Tänaseks on 106-st inimesest vastanud 43! Siiras tänu 

kõigile, kes leidsid aega vastamiseks - teie vastused on väga tunnustavad ja innustavad!  

Üks üllatav leid tänasest päevast ja tunnustus teile kes te teete valikuid vaimse pingutuse kasuks - te olete erilised 

inimesed! https://novaator.err.ee/1204909/uuring-inimesed-voivad-eelistada-fuusilist-valu-motlemisele Kaunist 

pühadeootust! 

Georgi   

Hea õppimisoskuste koolituse vilistlane  

Meie kaheaastane koolitusprojekt on lõppemas ja aeg teha kokkuvõtteid koolituse mõju kohta. Palume Galinaga sul vastata mõnedele meie 

jaoks väga olulistele küsimustele. Sinu vastustele tuginedes saame me teha järgmisi koolitusi veel tõhusamaks, veel paremaks, veel 

mõnusamateks ja muidugi veel sisukamateks.  

Georgi Skorobogatov <georgi.skorobogatov@gmail.com> 

Õppimisoskuste koolituse mõju hindamine   

https://forms.gle/EYeKNxpmR2Rr5bNcA
https://koolitajale.ee/
https://novaator.err.ee/1204909/uuring-inimesed-voivad-eelistada-fuusilist-valu-motlemisele


Küsimustik asub siin:  https://forms.gle/EYeKNxpmR2Rr5bNcA    

Küsitluse tulemusi käsitleme anonüümselt ja ei seo neid konkreetse vastajaga. Küll aga palume, et vastaksid, millises grupis koolitusel 

õppisid, et saaksime hinnata kui palju aega on möödunud koolituse läbimisest.   

17. detsembril jagan koolitajana oma kogemusi teiste koolitajatega antud koolitusprojektist rahvusvahelisel haridussündmusel Connector 

2020 töötoas, mille pealkiri on "Usaldus, avameelsus ja õiglus hariduses". Sellest tulenevalt on küsitluses ka mõned küsimused nende 

õppimise aspektide kohta.   
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