ÕPPEKORRALDUS
KOOLITUSTE KESTVUS
Täienduskoolituse õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund
vastab 45 minutile. Korraldajal on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas
muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.
KOOLITUSELE REGISTREERUMINE
Koolitusele registreerimine toimub kodulehel elektrooniliselt.

KOOLITUSE EEST TASUMINE
Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastatakse tavaliselt e-posti teel. Arve tasutakse
arvel märgitud tähtajaks. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust, kui ei ole teisiti kokku
lepitud.
KOOLITUSEL OSALEMINE
Koolitusele registreerunul palume koolitusele õigeaegselt kohale tulla ja kogu õppeprotsessis
aktiivselt osaleda.
KOOLITUSEST LOOBUMINE
Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusel osaleda, siis on võimalik leppida kokku
järgmisel samateemalisel koolitusel osalemine. Kui see ei ole võimalik, siis tagastatakse
koolitustasu järgmistel tingimustel:
 kui loobumisest teatatakse rohkem kui 7 päeva enne koolituse toimumist, siis tagastatakse

100% koolitustasust;
 kui loobumisest teatatakse 2-7 päeva enne koolituse toimumist, siis tagastatakse 75 %
koolitustasust;
 kui loobumisest teatatakse kuni 1 päev enne koolituse toimumist, siis koolitustasu ei
tagastata;
 kui õppija on registreerinud ennast koolitusele, kuid ei ilmu kohale ega teata enda mitte
osalemisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.
KOOLITUSE ÄRAJÄÄMINE VÕI EDASILÜKKUMINE
MTÜ Vaikuseminutid võib koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse ära jätta või koolituse toimumist
edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel. Koolituse ärajäämisel
kantakse koolitustasu soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse täies ulatuses tagasi.

SOODUSTUSED
MTÜ Vaikuseminutid baaskoolitustel osalev eraisik saab tasutud koolitustasu tuludeklaratsioonis
koolituskuluna näidata.

ÕPPEKVALITEET
MTÜ Vaikuseminutid koolitajad ja koostööpartnerid on usaldusväärsed professionaalid, kes
arvestavad koolituse läbiviimisel osalejate vajadustega.
Koolituse õppekvaliteedi tagavad järgmised põhimõtted:


MTÜ Vaikuseminutid teadveloleku koolitajad on kõik läbinud spetsiaalse pikaajalise
Vaikuseminutite koolitajate aluskursuse tähelepanu ja meelerahu harjutustega seonduvate
pädevuste arendamiseks (sh isikliku praktika tugevdamine).



MTÜ Vaikuseminutid koolitajad on kõik oma valdkonna eksperdid, kelle haridus, töökogemus
ja täienduskoolitused toetavad ja rikastavad Vaikuseminutite koolituste läbiviimist. Rohkem
infot iga koolitaja hariduse ja töökogemuse kohta leiab kodulehelt.



Koolituste õppekavad koostame õppijate vajadustest lähtuvalt, toetudes samas Eesti
hariduse kvaliteeti kehtestavatele ja arendavatele dokumentidele (riiklikud õppekavad,
kutsestandardid, riiklik haridusstarteegia “Eesti elukestva õppe strateegia 2020”).



Õppekeskkonna sobivuse tagab see, et õpe toimub ruumides, mis vastavad Töötervishoiu ja ohutuse seaduses toodud nõuetele. Õpperuumid valitakse sobivalt valgusküllased, õhurikkad
ja soojad ning varustatud koolituseks vajalike vahenditega.



Koolituse jooksul kogutakse osalejatelt suulist tagasisidet ning koolituse lõpuosas täidavad
osalejad lühikese eneseanalüüsi sisaldava kirjaliku tagasiside. Kogutud andmeid
analüüsitakse ja kasutatakse koolituste õppekava jm täiustamisel.



Õppijatele, kes on auditoorses õppetöös osalenud vähemalt 75% mahus ja esitanud
praktiliste harjutuste analüüsi iseseisva tööna, väljastatakse digitaalselt allkirjastatud
tunnistus e-postiga; alla 75% auditoorses õppetöös osalemise kohta antakse tõend.

