
Täienduskoolituse õppekorralduse alused 
 

• PR Partner korraldab mitmesuguseid tellimuskoolitusi, nt loenguid, seminare, praktilisi töötubasid 
ja simulatsioone alates individuaalsetest kaameratreeningutest kuni suuremahuliste 
kriisikommunikatsiooni õppusteni.  
 

• PR Partner koostab koolituse vastavalt tellija sisendile, arvestades seejuures koolituse eesmärki, 
osalejate seniseid teadmisi ja kogemusi, teoreetilise ja praktiliste ülesannete osakaalu vajadust, 
grupi suurust jms. Koolitus viiakse läbi eelnevalt tellijaga kooskõlastatud õppekava alusel, 
tagamaks nii tellija ootustele ja koolitatavate vajadustele vastava programmi. Lisaks koolituse 
õppekavale lepitakse tellijaga kokku ka koolituse maht ning toimumise aeg ja koht.  
 

• Õppekavas on määratud: õppekava nimetus, õppekavarühm, õppe kogumaht, sihtgrupp, 
õpingute alustamise tingimused (juhul, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel), 
õppe eesmärk, õpiväljundid, õppe sisu, õppemeetodid, õppematerjalide loend, nõuded õpingute 
lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid, kursuse läbimisel väljastatav 
dokument (tunnistus või tõend), koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või 
töökogemuse kirjeldus, õppekava koostamise alus (kui on), õppekeskkond. 
 

• Koolitusel osalejate nimekirja koostab tellija. 
 

• Koolituse tellija tasub koolituse läbiviimise eest arve alusel. Koolituse tasu kujuneb vastavalt 
kokkulepitud programmile ja koolitusmaterjalide ettevalmistamise mahule, arvestades ka 
kaasnevaid kulusid, milleks tellija on soovi avaldanud (nt toitlustus, koolitusruumi rent, majutus 
vms). Hind ja selles sisalduv lepitakse kokku enne koolitust.  
 

• Tellitud koolituse ärajätmisel tuleb koolitajaid sellest teavitada esimesel võimalusel, kuid mitte 
vähem kui viis tööpäeva ette.  
 

• Koolituse läbiviimisel kehtib kokkulepitud hind ka siis, kui kliendi poolt osaleb koolitusel 
kokkulepitust vähem koolitatavaid. 
 

• PR Partner korraldab koolitusi oma ruumides Tallinna vanalinna piiril, Tornide väljaku ääres 
aadressil Suurtüki 4B, kus on võimalusi nii loenguteks ja ühisteks aruteludeks kui ka eraldumist 
rühmatööks või personaalseks kaamerakoolituseks. PR Partner korraldab koolitusi kliendi 
ruumides ja on kliendi soovil valmis otsima koolituse eesmärke toetava miljöö ja atmosfääriga 
koolituspaiga. 
 

• Koolituse edukalt läbinutele väljastab PR Partner vastavalt õppekavale, kas tunnistuse või tõendi. 
Konkreetse koolituse lõpetamise tingimused on kirjeldatud õppekavas. 
 

• PR Partner on esitanud majandustegevusteate täienduskoolituste läbiviimiseks. PR Partner 
koostab koolituse õppekava ja viib koolitused läbi, lähtudes täiskasvanute koolituse seadusest. 

 

• PR Partner ei avalikusta oma kodulehel õppekavasid, mis on koostatud lepingu aluses üksnes 
lepingus määratletud isikute koolitamiseks. 



• Koolituse tellimisel kohustub klient tasuma ettevalmistavaks tööks kulunud tööaja eest (nt 
kriisikommunikatsioonikoolituse stsenaariumi või meediakoolituse iseseisvate ülesannete 
ettevalmistamise jms eest). 

 

• Kui täienduskoolituse tellija tellib täienduskoolitust riigihangete seaduse alusel või korraldab 
koolituse tellimiseks muu konkursi, viiakse täienduskoolitus läbi tellija teatavaks tehtud 
tingimuste kohaselt. 

 

• PR Partneri koolitajad on kõrghariduse ja pikaaegse avaliku ning erasektori kogemusega 
kommunikatsiooni valdkonna spetsialistid Ilona Leib ja Ester Riispapp, kelle ekspertteadmised 
teevad neist hinnatud koolitajad. Tänu mitmekülgsele kogemustepagasile ja aastatepikkusele 
lektoritööle oskavad nad toetada koolitatavate õppimist ja enesearendust. PR Partneri koolitajate 
laialdane kogemus ja erialased teadmised võimaldavad vajadusel samaväärselt katta teiste 
planeeritud koolitajate teemasid ja rühmatööde läbiviimist.  

 

 


