SA Väärtustades Elu
Raseduskriisi nõustamise täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused

SA Väärtustades Elu (edaspidi: SAVE) lähtub raseduskriisi nõustamise täiendkoolituse
(edaspidi: täienduskoolitus) korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse
standardist ning SAVE raseduskriisi nõustamise täienduskoolituse õppekorralduse alustest.

1. Täienduskoolituse õppekava kvaliteedi tagamine
1.1 Täienduskoolituse õppekava koostatakse lähtuvalt Haridus- ja teadusministri poolt vastu
võetud täienduskoolituse standardis ning Haridus- ja teadusministeeriumi poolt koostatud
täienduskoolituse õppekava koostamise juhendamaterjalist.
1.2 Raseduskriisi nõustamise täiendkoolitus on erialane täiendusõppe, mille õppekava
koostamise aluseks on Raseduskriisi nõustaja, tase 6 kutsestandard.
1.3 Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:
1.3.1. õppekava nimetus;
1.3.2. õppekavarühm;
1.3.3. õpiväljundid;
1.3.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite
saavutamisel;
1.3.5. õppe kogumaht akadeemilistes tundides, sealjuures auditoorse, praktilise ja
iseseisva töö osakaal;
1.3.6. õppe sisu;
1.3.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.3.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud
õppematerjalid;
1.3.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.3.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse
kirjeldus koolitajal.
1.4 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.
1.5 Õppekava ajakohastatakse regulaarselt enne iga uue õppetöö grupi planeerimist.

1.6 Õppekava on avalikustatud SAVE kodulehel https://save.ee/raseduskriisi-noustajataiendkoolitus/

2. Täienduskoolituse kursustega seotud täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine.
2.1 Kursusi viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad.
2.2 Koolitajatel on eelnev täiskasvanute koolitamise kogemus.
2.3 Koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või
töökogemuse kirjeldusega on välja toodud SAVE kodulehel.
2.4 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.
3.1 Täienduskoolituse kontaktõpe toimub selleks spetsiaalselt renditud ruumides.
Vajaduspõhiselt võib koolitaja korraldada vahetu õppetöö veebis. Veebiõpe toimub valdavalt
zoom keskkonnas.
3.2 Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse
seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord.
4.1 Koolituse kestel kogub koolituse koordinaator õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal
viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile ja
grupile kui tervikule parim õppe kvaliteet.
4.2 Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest
täidetakse paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse
korralduse, õppe sisu (õppekava) ning koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse
koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes

