Täiskasvanute koolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted
MTÜ Seksuaaltervise Labor korraldab muude tegevuste hulgas täiskasvanutele suunatud
tööalast täienduskoolitust, lähtudes täiskasvanute koolituse seadusest
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015005 ja täienduskoolituse standardist
https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009.
2. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
Koolitusele registreerumine toimub koolituskutsel näidatud korras: kas e-maili teel või
kodulehe www.tstk.ee kaudu.
Registreeruja saab teate vastuvõtmise kinnituse e-kirja aadressile.
Kõik registreerujad saavad hiljemalt nädal enne kursuse algust meeldetuletuse koolituse
täpse päevakava ja korraldusliku poole kohta.
Koolituse korraldajal on õigus igal juhul eraldi otsustada, missuguste osalejate arvuga
koolitusgrupp komplekteeritakse. Väheste registreerujate tõttu on meil õigus kursus ära
jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest
viivitamatult.
Koolitusest loobumiseks palume registreerunutel teatada koheselt, kuid mitte hiljem kui 24
tundi enne koolituse toimumist e-kirja teel kadrisik@gmail.com
Koolitusest loobumisel vähem kui 24 tundi enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.
Kui õppija katkestab koolituse, kui on läbitud pool õppekavast, siis on tal õigus tõendile
poole koolituse läbimise kohta.
Koolitus on lõpetatud, kui õppija on läbinud õppekava.
3. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise
tingimused ja kord
MTÜ Seksuaaltervise Labor taotleb reeglina ise vahendeid koolituste läbiviimiseks, st
koolitused on osalejatele tasuta.
Tasuliste koolituste korral toimub õppetasu tasumine enne koolitust ühe osamaksena. Kui
osaleja loobub koolitusest pärast õppemaksu maksmist, siis õppemaksu ei tagastata.
Kui pole märgitud teisiti, siis koolituste hind sisaldab ka õppematerjale, kohvipause ja
tunnistust. Koolituse tellija ruumides ja grupi olemasolul on koolituse hind soodsam.
4. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused
Täiskasvanute täiendkoolituse pidaja MTÜ Seksuaaltervise Labor asub aadressil Vaksali 17,
Tartu. Koolitusi korraldatakse erinevates koolitusruumides.
Täiskasvanute täiendkoolitusi viiakse läbi seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonnas
järgmistel teemadel: laste ja noorte seksuaalne areng ja selle toetamine; seksuaalhariduse
metoodika erinevates vanuseastmetes; kohtingu-, lähisuhte ja seksuaalvägivalla ennetamine
ja abi.
Koolitused toimuvad erinevatele sihtrühmadele: haridustöötajad, sotsiaaltöötajad, kohaliku
omavalitsuse töötajad, meedikud, vägivallaohvritega tegelevad multimeeskonnad jm.
Õppimiskeel on eesti keel.

Täiendkoolitustel osalejad saavad tunnistuse, mille eelduseks on koolituse läbimine 80%
ulatuses. Tunnistuse on allkirjastanud lektorid ja nende üle peab arvestust täiendkoolituse
pidaja.
Õppetööst osavõtt registreeritakse igal koolituspäeval osaleja allkirjaga.
5. Koolituste kvaliteedi tagamise alused
5.1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse
standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud kodulehel
www.tstk.ee koolituse tutvustuse juures.
Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma
olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud
õpieesmärgid.
5.2. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetatavas
valdkonnas.
Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside
põhjal.
5.3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Koolitused on MTÜ Seksuaaltervise Labor kodulehel www.tstk.ee vähemalt üks kuu enne
kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse
juures oleva teabe alusel.
Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond.
Kasutame teiste koostööpartnerite koolitusruume, mis vastavad tervisekaitse nõuetele.
Koolituseks on ette valmistatud õppe- või juhendmaterjal paberkandjal, kui koolituse infos ei
ole märgitud teisiti.
Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada
täiskasvanud õppija areng ja õppijakesksus.
Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine 80% ulatuses.
Kui õppija katkestab koolituse, kui on läbitud pool õppekavast, siis on tal õigus tõendile
poole koolituse läbimise kohta.
5.4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
Iga koolituse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule,
lektori(te)le ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks
muutmiseks.
Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolituse rahastajatele ja
koolitajatele. Täiendkoolituse pidaja analüüsib saadud tagasisidet ja vajadusel muudab
koolituse sisu, korraldust või tagasisidestavad lektoreid.
Juhul kui tagasiside lektorile on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse lektori
väljavahetamist.
5.5. Vaidluste lahendamise kord
Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse
vaidlused Tartu Maakohtus.
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