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MTÜ MEELEVALD KVALITEEDISÜSTEEM 

Õppevaldkonnad ja temaatika 

 Haridus 
 Humanitaaria ja kunstid 
 Sotsiaalteadused 
 Teenindus 

- Töötute koolitus, teenused ja sõltuvusnõustamine 
- Loov- ja kunstitegevused erinevatele sihtgruppidele 

Koolitajad 

Kõik MTÜ Meelevald koolitajad on: 

 kõrgharidusega ja pädevad õpetatavas valdkonnas 
 omavad (omandamisel) täiskasvanute koolitaja kutset 
 tegelevad regulaarselt enesetäiendamisega ja hoiavad end kursis uuema oskusteabega 
 saanud toimunud koolitustelt ja teenustelt kõrge tagasiside 
 eetilised, avatud suhtumisega ja usaldatavad 
 Kaasatud eksperdid peavad enda poolt käsitletavad teemad läbima vaba suhtluspädevuse 

tasemel, st korrektses sh grammatiliselt õiges teenuse läbiviimise nii kõne- kui kirjakeeles. 
 eksperdid peavad orienteeruma eestikeelses inforuumis 

Õppekava 

Kõik MTÜ Meelevald õppekavad 

 vastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud nõuetele 
 on eesmärgipärased ja kooskõlas õpiväljundite, teemade, mahtude ja õppematerjalidega 
 on kaasaegsed, põhinevad uusimatele uuringutele ja tõekspidamistele omas valdkonnas 

Õppekeskkond 

MTÜ Meelevald peab oluliseks:  

 koolituse läbiviimise ruumid peavad vastama töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud 
töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele ning hankija poolt esitatud tingimustele. 

 sobiv asukoht, mis võimaldab mugavat ligipääsu ning parkimisvõimalusi koolitusruumide 
asukoha läheduses 
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 osalejaid toetav professionaalne meeskond, kes on valmis õppijaid vajadusel individuaalselt 
nõustama 

 hästi korraldatud ja tervislik toitlustus 

Tagasiside 

MTÜ Meelevald peab oluliseks kõrget tagasisidet toimunud koolitustelt ja teenustelt. 

 tagasisidet ja tulemuslikkust koolitusest/teenusest hinnatakse ning analüüsitakse nii koolitusel 
osalenu, ettevõtte kui koolitaja seisukohtadest 

 tagasiside on eesmärgipärane, mõõdetav, rakendatav ja analüüsitav 
 kokkuvõtted tagasisidest koostatakse peale koolitusi või teenuseid 
 tagasiside kokkuvõtted edastatakse nii koolituse/teenuse tellijale kui koolitajale 
 tagasisidest tehakse järeldused, vajadusel muudetakse koolitusprogrammi muudatuste ja 

tehakse parendusi. 

Enesearendus 

MTÜ Meelevald peab oluliseks oma koolitajate enesetäiendamist- ja arendust. Koolitajatel on võimalik 
osaleda koolitustel, seminaridel ja tööd puudutavatel infopäevadel. Saadud teadmisi jagatakse 
omavahel. Kaks korda aastas (suvel ja talvel) korraldatakse MTÜ Meelevald arenguseminar, kus 
kohtutakse koostööpartneritega, õpitakse ühiselt ning planeeritakse poolaasta tööd. 

 

 

 

 

 

 

  


