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Meelespea küsitluse läbiviijale 

Iga küsitluse õnnestumine sõltub kogutud andmete kvaliteedist. Järgnevalt on toodud juhised, 

mida palume järgida õpilaste küsitluste läbiviimisel. 

Keskkond 

Küsitlused esitatakse õpilastele LimeSurvey internetipõhise küsitluskeskkonna kaudu. Õpilasel on 

küsitluse täitmiseks vaja kas tavalist laua- või sülearvutit koos klaviatuuri ja hiirega/puutepadjaga 

või suurema ekraaniga tahvelarvutit. Küsitlusele vastamise jooksul peab arvuti olema 

internetiga ühendatud. Õpilased täidavad küsitlust kooli arvutiklassis. Ühe küsitluse täitmine 

peab toimuma sama klassi õpilastel korraga ja puudujate poolt hilisem täitmine ei ole võimalik. 

Küsitlused sisaldavad ülesandeid, kus simuleeritakse mõningaid õppimisvõtteid, kui ülesandeid 

teatakse ette, siis ei saa tulemusi arvestada. Kui küsitluse täitmine kooli arvutiklassis ei ole 

võimalik, võivad õpilased küsitlust täita üheaegselt oma kodudest (aja küsitlusele vastamiseks 

leiab vastava aine õpetaja). Tulemuste tõlgendamisel tuleb õpetajal seda, et õpilased täitsid 

küsitlust kodus, kindlasti arvesse võtta.  

Küsitluste veebilingid 

9. klassi õpilased täidavad matemaatika ja eesti keele või eesti keel teise keelena küsitluse 

(tulenevalt sellest, mis eksamit õpilane sooritab). Oluline on, et vastava õppeaine küsitluses 

osaleks nii õpetaja kui tema õpilased. Kui üks osapooltest küsitluses ei osale, ei ole meil 

võimalik õpetajale tagasisidet anda. Elektroonsed küsitlused on avatud 3. – 28. mai 2021. 

Õpilased saavad küsitlustele vastata, avades ühe järgnevatest veebilinkidest: 

Matemaatika 

küsitlus: 

Eesti keeles: 

https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=852643&lang=et  

Vene keeles: 

https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=852643&lang=ru 

Eesti keele 

küsitlus: 

https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=898318&lang=et 

Eesti keel teise 

keelena küsitlus: 

https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=754548&lang=ru 

Küsitluste läbiviimine 

Enne küsitluse täitmisega alustamist tuleb teavitada õpilasi, et tegemist on Haridus- ja Noorteameti 

korraldatava küsitlusega, mis uurib koolide õpikeskkonna seoseid õpilaste õpitulemuste ja 

õpioskustega ning täpsema info küsitluse eesmärgi ja sisu kohta leiavad õpilased küsitluse 

sissejuhatusest. 
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Küsitluse läbiviimisel peab arvestama järgmiste punktidega: 

- Õpilased täidavad matemaatika ja eesti keele (või eesti keel teise keelena) taustaküsitlust kahelt 

erinevalt veebilingilt. 

- Vastamisega alustamisel tuleb õpilasel sisestada enda isikukood. Ilma isikukoodi sisestamiseta 

ei saa küsitlusele vastata. Õpilased, kelle vanemad ei andnud küsitluses osalemiseks nõusolekut, 

küsitlusele ei vasta. 

- Nii matemaatika kui eesti keele või eesti keel teise keelena taustaküsitlusele vastamiseks kulub 

õpilastel ligikaudu 20-25 minutit. Mõnel õpilasel võib vastamine võtta kauem aega, seega 

palume, et aeglasemalt töötavate õpilaste vastamist ei katkestataks. Palume arvestada, et küsitluse 

täitmiseks on ette nähtud maksimaalselt üks tund. 

- Ühte küsitlust on vaja täita järjest vahepeal vastamist katkestamata. Erinevate ainete küsitlusi 

ei pea järjestikku täitma. 

- Matemaatika taustaküsitlusele saavad õpilased vastata nii eesti kui ka vene keeles.  

- Küsitlusele tuleb vastata iseseisvalt, kaasõpilasi segada ei tohi. 

- Kõiki küsimusi ja juhiseid on vaja lugeda tähelepanelikult. Oluline on püüda vastata kõikidele 

esitatud küsimustele. 

- Küsitluses esitatakse õpilastele mõned ülesanded. Soovi korral võivad õpilased ülesannete 

lahendamiseks kasutada paberit ja pliiatsit! 

- Klõpsates lehe all servas nuppu „Järgmine“ avaneb küsitluse järgmine leht. Igal lehel tuleb kohe 

ära vastata kõik küsimused, sest varasemale lehele hiljem tagasi minna ei saa.  

- Kui õpilane ei oska vastust sisestada (nt. valida hiirega vastusevarianti või trükkida vastust 

tekstikasti), siis saab ta läbiviijalt abi paluda. Erinevate tõrgete puhul (nt. lehekülg ei reageeri 

vastuse andmisel, lehekülge ei saa vahetada), tuleb sellest samuti läbiviijale teada anda. 

- Küsitluse lõpus on vastamise lõpetamiseks vaja kindlasti vajutada nuppu „Kinnita“ ja 

andmete edastamise teate ilmumise järel sulgeda veebibrauser (seda tuleb kindlasti teha siis, kui 

samal arvutil alustab küsitluse täitmist teine õpilane). 

- Õpilased täidavad küsitlust ise. Juures viibival kooli töötajal tuleks käituda võimalikult 

neutraalselt. Õpilastel ei tohi tekkida tunnet, et keegi vaatab, mida nad vastavad. Küsitluse 

jooksul on vaja jälgida, et õpilased keskenduksid vastamisele, ei tegeleks kaasõpilaste häirimisega 

või nende vastuste vaatamisega. 

- Proovige leida õpilastele, kes saavad küsitluse täitmisega varem valmis, mingi järeltegevus. Nii 

ei hakka küsitluse varem lõpetanud õpilased veel töötavaid õpilasi vastamisel segama. 

 

 


