Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused

Aluseks on Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjal täiskasvanute
täienduskoolitusasutustele.

1.

Andmete kogumine ja tegevuste analüüs

1.1. Arengukava eesmärkide saavutamisele suunatud tegevuste analüüs
1.2. Koolituste tagasiside kogumine ja analüüs
1.3. Tantsuõpetajate, valdkonna spetsialistide ja koostööpartnerite tagasiside analüüs
1.4. Koolitustegevuse sisehindamise korraldamine iga 3 aasta järel

2.

Õppekavade kvaliteedi tagamine

2.1. Õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele
2.2. Erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on vastav kutsestandard
2.3. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest, on õpiväljundipõhine ning praktilise suunitlusega,
võimaldades koolitataval õppe eesmärke saavutada. Kinnitatud õppekavad avalikustatakse
veebilehel tantsuharidus.ee
2.4. Õppekava määratakse kindlaks:
•
•
•
•
•
•
•
•

õppekava nimetus;
õppekavarühm lähtudes rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest ISCED-F 2013;
sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite
saavutamisel;
õpperühma suurus;
õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
õppe eesmärk;
õpiväljundid;
õppekeskkonna kirjeldus;

•
•
•
•
•
•

lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
õppe sisu ja ülesehitus;
kasutatavad õppemeetodid;
koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
õpetajatel:
iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend;
õppekava koostamise alus.

3. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine
3.1.Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase haridusega ja/või erialase töökogemusega
koolitajad
3.2. Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus
3.3. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal

4.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

4.1. Eesti Tantsuhuvihariduse Liit on Haridus-ja Teadusministeeriumi partner, mille tegevus on
kinnitatud koostööleppega. Täienduskoolitus toimub Tallinnas, Hobujaama 12/Narva mnt.9E,
kus on olemas vajalik õppe-materiaalne baas koolituse korraldamiseks ning teistes
maakondades on leitud lisa võimalused koolituse korraldamiseks selleks sobivates ruumides.
Koolitaja käsutuses on vastavalt koolituse spetsiifikale neli tantsusaali suuruses 80 kuni 150
m2, koosolekuruum ja kontor. Ruumid on soojad, puhtad ja valgusküllased. Õpperuumide
sisustusse kuuluvad tantsuspetsiifikaks vajalikud stanged, muusikakeskused, spetsiaalne
tantsupõrand, peeglid, esitlusvahendid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Koolituste
läbiviimiseks ja materjalide ettevalmistamiseks on võimalik kasutada printimis-ja
paljundamisvõimalusi. Kõikides ruumides on tasuta internetiühendus.
4.2 Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse
nõuetele, on kaasaegsed ja varustatud kaasaegse tehnikaga.
.

