
4. Kui täienduskoolituse eesmärk on anda koolitusel osalejale õigus mingis valdkonnas tegutsemiseks või vastava õiguse
taotlemiseks (nt kutse), siis kuidas õppe sisu, õpiväljundid ja nende saavutamise hindamine arvestab õigusak�des,
kutsestandardites sätestatud nõuetega.   -see küsimus sisaldab nii ei/jah küsimust, millele saab linnukese tegemisega vastata kui
ka seda osa, mis on sisult õppekava sidususe küsimus ja mille osas on vajalik kirjutada eneseanalüüsi.                                                 
                                                                  

Kas pakute täienduskoolitusi, mille eesmärk on anda koolitusel osalejale õigus mingis valdkonnas tegutsemiseks? [GS1] Kuidas
töötate välja neid koolitusi ja tagate õppijad saavad soovitud oskused?[GS2] 

Georgi Skorobogatov <georgi.skorobogatov@gmail.com>

Eilsele lisaks üks mõte  
2 messages

Georgi Skorobogatov <georgi.skorobogatov@gmail.com> 20 June 2019 at 12:51
To: Kaija Kumpas-Lenk <kaija.kumpas-lenk@archimedes.ee>

Tere, Kaija 

Üks mõte jäi mul siiski eile ebaselgelt väljendatud ja tahaksin seda täpsustada, sest see on oluline ja aitab eneseanalüsi ja
hindamisvormi muuta paremaks. 

 [GS1]Seda on näha õppekava koostamise alustest, linnukese koht.

 [GS2]Õppekava sidususe küsimus

Kuidas teil eilsed kohtumised läksid? Ka son huvitavaid uudiseid? 

Head

Georgi Skorobogatov 

Phone, Whatsapp: (+372) 55 99 0617 
e-mail: georgi.skorobogatov@gmail.com
Messenger: Georgi Skorobogatov
Skype: georgi.skorobogatov
WEB: https://koolitajale.ee/ 

Kaija Kumpas-Lenk <kaija.kumpas-lenk@archimedes.ee> 25 June 2019 at 08:35
To: Georgi Skorobogatov <georgi.skorobogatov@gmail.com>

Tere, Georgi!

Aitäh väga hea mõtte eest. Olen sinuga nõus, et on palju selgem kui lüüa lause kaheks ja lihtsustada. Täpsustasin sinu väljapakutut
veidi, et TÄKS link oleks selgem. Kuidas sulle nüüd tundub?

Kas pakute täienduskoolitusi, mille eesmärk on anda koolitusel osalejale õigus mingis valdkonnas tegutsemiseks või vastava õiguse
taotlemiseks (nt kutse). Kuidas töötate välja neid koolitusi?  Kuidas tagate õppijad saavad õigusak�des või kutsestandardis
väljatoodud oskused?

Head,

Kaija

Kaija Kumpas-Lenk
 

Arendusjuht | Director for Development
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Kontakt Georgi Skorobogatov (<georgi.skorobogatov@gmail.com>) kirjutas kuupäeval N, 20. juuni 2019 kell 12:51: 
Tere, Kaija 
 
Üks mõte jäi mul siiski eile ebaselgelt väljendatud ja tahaksin seda täpsustada, sest see on oluline ja aitab eneseanalüsi ja
hindamisvormi muuta paremaks. 
 

 [GS1]Seda on näha õppekava koostamise alustest, linnukese koht.

 [GS2]Õppekava sidususe küsimus

 
 
Kuidas teil eilsed kohtumised läksid? Ka son huvitavaid uudiseid? 
 
Head
 
 
Georgi Skorobogatov 
 
Phone, Whatsapp: (+372) 55 99 0617 
e-mail: georgi.skorobogatov@gmail.com
Messenger: Georgi Skorobogatov
Skype: georgi.skorobogatov
WEB: https://koolitajale.ee/ 
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