
1 
 

Kinnitatud 

16.08.2016 a 

EPIKoja juhatuse koosolekul 6/2016 

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda täienduskoolitusetegevuse korraldamise kord 

 

1. Sissejuhatus ja üldpõhimõtted 

Täienduskoolitusasutuse pidaja MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) töötab 

täienduskoolituse õppekavad välja täienduskoolituslepingu alusel üksnes 

täienduskoolituslepingus määratletud isikute koolitamiseks või hangetel osalemiseks.  

EPIKoda lähtub täienduskoolituste pakkumisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel 

ligipääsetavuse ja kaasatuse põhimõttest. EPIKoja poolt koostatavad õppekavad liigituvad 

õppekavarühma „Sotsiaaltöö ja nõustamine“.  

2. Täienduskoolituse õppekorralduse alused 

EPIKoja täienduskoolitusele võivad õppima asuda alates 16-aastased isikud, vastavalt 

täienduskoolituslepingule ja/või registreerimise järjekorrale. Õppetasu suurus, tasuja(d) ja 

muud tasumise tingimused täiendkoolituse eest kehtestatakse ühekordselt 

täienduskoolituslepingus. Juhul, kui koolitusel osalemise eelduseks on õppija rahaline 

omaosalus, siis loetakse õppija koolitusele registreerunuks peale omaosaluse tasumist. Peale 

koolituse eest omaosaluse tasumist olulise põhjuseta koolitusest loobumise või koolituse 

katkestamise korral õppijale omaosalust ei tagastata. Koolituse olulise põhjuseta katkestamise 

korral võib EPIKoda õppijale pakkuda võimalust osaleda mõnel teisel ajal toimuval sama 

õppekavaga täienduskoolitusel juba varem tasutud omaosaluse eest. Oluliseks põhjuseks 

loetakse õppija tõendatud terviseriket, samuti vääramatut jõudu.   

3. Täienduskoolituse õppekavad 

Täienduskoolitusasutuse pidaja EPIKoda töötab õppekavad välja lepingu alusel üksnes 

lepingus määratletud isikute koolitamiseks. Õppekavad liigituvad õppekavarühma 

„Sotsiaaltöö ja nõustamine.“ 

Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajateks on üldjuhul EPIKoja juhatuse 

liikmed ja liikmesorganisatsioonide esindajad või EPIKoja tegevtöötajad. Koolitajate nimed 

määratletakse ühekordselt täienduskoolituslepingus vastavalt õppekavale ning koolitajate 

elulookirjeldused on täienduskoolituslepingu lahutamatu osa. Erandjuhul võivad 

täienduskoolituskursusega seotud koolitajateks olla ka koolitajad väljapoolt EPIKoja 

organisatsiooni, kui seda nõuavad lepingus kokku lepitud õppekava õpiväljundid ja eeldusel, 

et koolitajatel on vastav kvalifikatsioon. EPIKoda vastutab koolitajate kvalifikatsiooni 

vastavuse eest õppekavade lõikes. Koolitajate kvalifikatsioon toetub ühele või mitmele  

järgnevast: formaalharidus, täiendharidus, kutse, töökogemus, vabatahtliku töö kogemus. 
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4. Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused  

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteet tagatakse täiskasvanute koolitajate 

kvalifikatsiooniga.  Koolitajate kvalifikatsioon toetub ühele või mitmele järgnevast: 

formaalharidus, täiendharidus, kutse, töökogemus, vabatahtliku töö kogemus. Koolitajate 

valiku ja koolitajate kvalifikatsiooni hindamise eest vastutab EPIKoja tegevjuht või tema 

poolt määratud isik.  

Õppekeskkonna kvaliteet on tagatud ligipääsetavate koolitusruumidega EPIKoja 

(Toompuiestee, 10, Tallinna), mille valgustus, temperatuur, tehniline sisseseade ja andmeside 

kasutamise võimalused vastavad tänapäevastele üldlevinud ootustele koolitusruumide osas. 

Lisaks on Toompuiestee 10 asuvates koolitusruumides kasutusel silmusvõimendi, mis 

võimaldab koolitusse edukamalt kaasata vaegkuuljatest õppijaid. Mittemateriaalse 

õppekeskkonna, nt e-õpe, elektrooniliselt edastatavad õppematerjalid, puhul jälgitakse, et 

need oleks ligipääsetavad nägemispuudega õppijatele. Kui koolitusel osaleb viipekeelseid 

õppijaid, korraldatakse koolitusele viipekeele tõlge. EPIKoja poolt pakutava täienduskoolituse 

läbiviimise korral väljapool EPIKoda vastutab õppekeskkonna füüsiliste ja tehnilise kvaliteedi 

eest koolituse tellija ning see sätestatakse täienduskoolituslepingus.  

Täienduskoolituse kohta kogutakse õppijatelt anonüümset tagasisidet vahetult peale koolitust 

paberkandjal või elektroonilise vormi kaudu. Tagasiside vorm koostatakse ühekordselt 

vastavalt täienduskoolituslepingus sätestatud õppekavale. Tagasiside peamine eesmärk on 

mõõta õpiväljundite saavutamist õppijate poolt. Tagasiside koondit säilitatakse EPIKojas ja 

kasutatakse EPIKoja edasise täienduskoolitustegevuse arendamiseks. 

 

5. Täienduskoolituse läbimise ja täienduskoolituses osalemise kohta väljastatavad 

dokumendid 

EPIKoda väljastab täiendkoolitusel õppinutele üldjuhul tõendi täienduskoolituses osalemise ja 

selle läbimise kohta. Kui täiendkoolituse käigus hinnatakse  õpiväljundite saavutatust ja isik 

saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, väljastatakse tunnistus 

täienduskoolituse lõpetamise kohta. 

EPIKoja tunnistusele ja tõendile märgitakse: 

 1) täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood; 

 2) täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood; 

 3) majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis; 

 4) õppekava nimetus; 

 5) täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht; 

 6) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev; 

 7) tõendi või tunnistuse number; 

8) täienduskoolitusasutuse juhatuse liikme ja/või tegevjuhi allkiri. 

 

Tunnistuse ja tõendi lisale märgitakse: 

 9) koolitajate nimed. 
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Tunnistuse lisale märgitakse: 

10) omandatud õpiväljundid ja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid. 

 

EPIKoda peab tunnistuste ja tõendite registrit. EPIKoda väljastab õppijatele tunnistusi ja 

tõendeid paberkandjal või elektrooniliselt. 

 


