
 

 

  

OÜ M.I. MASSAAŽIKOOL veebilehe hindamise tulemus 

 

 

Lugupeetud OÜ M.I. MASSAAŽIKOOL esindaja 

 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur alustas 1. oktoobril 2019 lävendipõhise hindamisega 

Eesti Töötukassa koolituskaardi partnerite seas. Täienduskoolitusasutuste hindamise eesmärk on anda 

hinnang koolituskaardi partnerite võimekusele täita nii täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) kui ka 

täienduskoolituse standardis määratletud kvaliteedinõudeid. Lävendipõhine hindamine koosneb kahest 

etapist – veebilehe hindamisest ning õppe kvaliteedi hindamisest.  

 

Käesolev teade on lävendipõhise hindamise esimese etapi – veebilehe (või muu avalikult kättesaadava 

digiplatvormi) hindamise kohta. 

 

Oleme hinnanud teie asutuse veebilehte ja meil on rõõm teatada, et OÜ M.I. MASSAAŽIKOOL on 

positiivselt läbinud lävendipõhise hindamise esimese etapi ning asutuse veebilehel olev teave vastab 

järgmistele täiskasvanute koolituse seadusest tulenevatele nõuetele: 

 

1. Koolitusasutusel on olemas veebiotsinguga leitav veebileht;  
Veebilehel on avalikustatud info selle kohta,  
2. …kuidas toimub õppijate täienduskoolitusele vastuvõtt;  
3. … kuidas toimub õppetasu maksmine ja sellest vabastamine;  
4. … milline on õppetasu tagastamise tingimused ja kord.  
Veebilehel on avalikustatud täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused, milles on sätestatud 
5. ... täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord;  
6. ... täienduskoolituskursusega seotud koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord;  
7. ... õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord;  
8. ... täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord.  
9. Veebilehel on avalikustatud täienduskoolituse õppekava(d), kus koolitusasutus pakub avatud 
kursuseid/koolitusi.  
10. Veebilehel on avalikustatud täienduskoolituskursusega seotud koolitajate nimed koos nende 
kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega. 
 
Eksperthinnanguga saate lähemalt tutvuda SIIN. 

 

Hinnangu kommentaaride lahtrist leiate teie asutuse veebilehte hinnanud eksperdi/ekspertide 

märkused ja ettepanekud, mida soovitame edaspidi kindlasti arvestada. Ettepanekute arvestamine 

tuleb muuhulgas kasuks lävendipõhise hindamise teises etapis, mille käigus hinnatakse 

täienduskoolitusasutuse õppekavade ja õppe läbiviimise vastavust täiskasvanute koolituse seaduse ja 

täienduskoolituse standardi nõuetele.   

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009?leiaKehtiv
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Uvr2pzF0wbdJ-Gh9qDf7ujaNHT-XfpsdvKHTEeYJtE/edit?usp=sharing
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Lähemat infot veebilehtede ja õppe kvaliteedi hindamiste kohta leiate meie kodulehelt. 

 

Teise etapi hindamise ajakavast ja korraldusest teavitame teid e-kirja teel.  

 

Veebilehtede hindamise tulemustest informeerib EKKA nii Eesti Töötukassat kui ka Haridus- ja 

Teadusministeeriumi. 

 

Meeldivat koostööd soovides 

 

Heli Mattisen 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

http://ekka.archimedes.ee/lavendipohine-hindamine/

