Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
1. Võõrkeelte õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse
seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja
täienduskoolituse standardist.
2. Keelekeskuse GAME õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused ja kord;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, s.h. internetti ressursside loend;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
3. Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide võõrkeele tasemest, vajadustest ja
olevatest oskustest. Iga keelekursus peab aitama sihtgrupil saavutada paremaid
ning mõõdetavaid tulemusi (saavutada oma eesmärke)
4. Kursuste juures on viide kehtivale õppekavale.
Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
1. Kõik meie õpetajad on erialaselt kõrgkvalifitseeritud ja on läbinud Keelekeskuse
GAME keeleõppeprogramm: alguses assistendi rollis koos kogenud õpetajaga ning
sooritanud 2 eksamit enne iseseisvalt grupiga tööle asumist. See tagab programmi
elluviimise kõrge standardi. Lisaks sellele viime pidevalt läbi nii sise- kui väliskoolitusi
ning supervisioone.
2. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise tagasiside
põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid. Klientide tagasiside on aluseks
töövõtulepingu pikendamiseks või katkestamiseks.
Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
1. Kõik kursused on Keelekeskuse GAME kodulehel ja Facebook´is vähemalt nädala
enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel ja
Facebook´is avaldatud e-postil või telefonil.
2. Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust. Koolitusgrupid
püütakse komplekteerida võimalikult väikesed, et toetada individuaalset lähenemist
igale õppijale.
3. Kursus algab proovitunniga.Proovitunnis saab tutvuda õpetajaga ja

õppemetoodikaga ning alles seejärel otsustada kursusele registreerimise üle.
3. Kõik koolitusele registreerunud saavad teabe koolituse täpse korraldusliku poole
kohta – ajakava, koolitusruumide ja õppematerjalide kohta.
4. Keelekoolituse läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond.
5. Аvatud koolitused toimuvad MUVIO OÜ koolituskeskuses aadressil Estonia pst 5,
Tallinn, Eesti 10143 või teistes ruumides, mis vastavad kirjeldatud õppekavass
tingimustele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on
varustatud tänapäevase tehnikaga. Igas õppeklassis on tehnika kuulamisülesannete
läbiviimiseks.
6. Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjalid vajadusel paberkandjal.

