Autokooli tegevuse kvaliteedi tagamise alused
Autokool KURSUS ( juriidiline nimi OÜ KURSUS & KO) viib läbi järgmisi koolitusi:
•
•
•

B-kat. alg- ja lõppastme koolitusi
AM- kat. algõppekoolitusi
A- ja A2 -kat. täiendõppekoolitus

Oma tegevuses lähtub autokool KURSUS allpool kirjeldatud koolituste kvaliteedi tagamise
alustest.
Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Autokool KURSUS tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud
tegevusloaalusel. Iga koolituse liigi kohta on koostatud õppekava.
Õppekavasid koostatakse õpiväljundipõhiselt ehk lähtudes sellest, milliseid oskusi ja
teadmisi peab õppur koolituse käigus omandama. Seejuures võetakse arvesse autokooli
juhtkonna ja töötajate kogemusi ning Transpordiameti kehtivaid eksaminõudeid.
Õppekavade koostamisel tehakse koostööd teiste erialade spetsialistidega, kes annavad
oma erapooletu hinnangu. See lähemine tagab õppekavade kõrge kvaliteedi.
Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Autokooli KURSUS töötavad ainult professionaalsed õpetajad, kes omavad kehtivat
mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust ja tervisetõendit. Õpetajad läbivad regulaarselt
erialaseid täiendkoolitusi ning osalevad erialastel EAKL-i seminaridel ja infopäevadel.
Koolituse kvaliteedi tagamiseks korraldab autokooloma õpetajaga regulaarseid
arutelusid, kus arutatakse jooksvaid probleeme eesmärgiga tõsta koolituse kvaliteeti ja
tagada õppurite edukus riiklikel eksamitel.
Õpikeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Autkoolis KURSUS koosneb õppekeskkond õppeklassist, - sõidukitest ja -väljakust.
Õppeklass on varustatud õppurite ja õpetaja vajadustest tulenevalt. Õppeklassis on hea
valgustus, ventilatsioon, projektor, õpetaja arvuti, tahvel, mööbel (lauad, toolid) ja
riidehoidja. Vaheaegadel õppeklassi tuulutatakse, on tualeti kasutamise võimalus.
Puhtus tagatakse vastavalt vajadusele koristusteenuse tellimisega. Klassis on olemas
desinfitseerimisvahendid ja maskid.
Autokoolis kasutatavad õppesõidukid on oma tehniliste omaduste poolest sarnased
Eestis tavapäraste vastava kategooria sõidukitega. See aitab autokooli lõpetanud
õppuritel saada liikluses hakkama nii riiklikul sõidueksamil kui ka hiljem, kui hakatakse

isiklikku sõidukit kasutama. Õppesõidukid läbivad tähtajaliselt nõuetekohase õppe- ja
eksamisõidukile ettenähtud tehnilise ülevaatuse ning vastavad seadusega ettenähtud
nõuetele. Õpetaja vastutab selle eest, et tema kasutuses olev sõiduk oleks nii seest kui
väljast puhas.
Mootorratta- ja mopeedijuhi koolitusel kasutatakse õppesõiduväljakut, kus on loodud
tingimused ohutuks harjutamiseks. Väljak on teeliikluseks suletud, ning seal on olemas
kõik harjutused, mis on vajalikud kaherattaliste sõiduõppeks ja sõidueksamiks
ettevalmistamiseks. Sõiduautokoolitusel on võimalik väljakut kasutada vastavalt
vajadusele, nt. parkimise harjutamiseks.
Autokoolil KURSUS enda elektroonilist õppekeskkonda ehk e-õpet ei ole, kuid on
koostööleping teooria.ee -ga, kus meie õppurid saavad osaleda. Samuti on soovijatel
võimalik omale kopeerida õpetaja arvutisse salvetatud näitlikku õppematerjali, mida
õpetaja kasutab oma loengutundides. Ka on plaanis teha koostööd Liikluslab Baltic OÜga.
Koolituse kohta tagasiside kogumise kord
Autokool KURSUS pakub oma õpilastele võimalust jätta tagasisidet koolituse kohta. Seda
võimalust pakutakse pärast koolituse lõpetamist ja tagasisidet on võimalik jätta nii
suuliselt kui ka e-posti teel. Tagasisidet kogutakse ka jooksvalt, esitades õpilastele
küsimusi nii õppetöö käigus, eriti aga lõpufaasis. Lisaks analüüsitakse pidevalt riiklike
eksamite statistikat.
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