
AS Sillamäe Sadam koolituskeskus 

Koolituste kvaliteedi tagamise alused  

  

1. Üldsätted  

1.1 AS Sillamäe Sadam (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel 

täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest. 

1.2 Kool korraldab vedurijuhtidele ja vedurijuhi abidele, kellel on Eesti või mõne muu Euroopa 

Liidu liikmesriigi väljastatud kehtiv vedurijuhiluba (edaspidi Õppija) väljaõpet sertifikaadi 

saamiseks ja vedurijuhi perioodilist täiendusõpet sertifikaadi kehtivuse säilitamiseks.  

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, 

aususest ja abivalmidusest. 

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord  

2.1 Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikus õppeklassis.  

2.3 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on 

siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.  

  

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord  

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse 

õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist. 

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:  

1) õppekava nimetus;  

2) õppekavarühm;  

3) õppeesmärk;  

4) õpiväljundid;  

5) õppekava koostamise alus;  

6) sihtgrupp;  

7) õppekeel;  

8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite 

saavutamisel;  

9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;  

10) õppe sisu;  

11) õppekeskkonna kirjeldus;  

12) õppemeetod;  

13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;  

14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

3.3 Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid 

praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.  



4. Koolitajate kvaliteedi tagamise alused 

4.1 Lektorid omavad kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas 

valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.  

4.2 Kõigi avatud koolituste raames õpetavate õpetajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus 

on kirjeldatud Koolitaja veebilehel. 

4.3 Õpetajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.  

  

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord  

5.1 Koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda nii 

kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka 

anonüümselt.  

5.2 Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse läbiviimisel 

või korralduses.  


