
Improõppe õppekorralduse alused
Ruutu10 Improõpe on akrediteeritud täiskasvanute täienduskoolitusena Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt.

Õppija täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord.

Moodulile vastuvõtmine
- Selleks, et koolitusel osaleda, tuleb end registreerida. Iga järgnev moodul nõuab eelneva

läbimist. Esimeses moodulis osalemiseks täiendavaid piiranguid ei ole.
- Soovitatav vanus on alates 18. eluaastast.
- Õpilaste arv moodulis on 8-12.

- Ruutu10-l on õigus moodul ära jätta, kui viis tööpäeva enne mooduli algust on
moodulisse registreerunud ja arve tasunud õppijaid vähem, kui kaheksa õppijat.

- Kui moodulisse on registreerunud rohkem kui 12 õpilast, siis võimaluse korral
tagab Ruutu10 väljajäänud õpilastele võimaluse osaleda teises samasisulises
moodulis. Kui see ei ole võimalik, siis kindlustatakse õpilasele koht järgmises
algavas õppegrupis või õpilase soovi korral kantakse talle raha tagasi.

- Koolituslepingut ei õpilasega sõlmita.
- Osaleja saab infot koolituse täpsemate detailide kohta viie tööpäeva jooksul enne

koolituse toimumist.

Mooduli lõpetamine
- Kui õpilane soovib katkestada enda õpingud poole pealt, siis peab ta sellest juhendajale

märku andma. Raha tagasi ei maksta.
- Kui õpilane ei ole lugupidav kaasõpilastega ja juhendajaga ning segab õppetöö

korraldamist, siis Ruutu10-l on õigus õpilane eemaldada õppest ja raha mitte tagasi
maksta

- Õppe lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt kuues kontaktõppe tunnis,
kohapeal aktiivne harjutuste kaasa tegemine ning pikk-formaadi esitamine.

- Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole täitnud lõpetamise
tingimusi, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade
kohta. Ta ei saa jätkata õpingut järgmises moodulis, sest tema oskus ei ole piisav.
Erandiks on juhud, kui juhatus leiab, et õpilase oskused on piisavad.

- Hilinemine loetakse poolikuks puudumiseks. Kaks hilinemist moodustavad ühe
puudumise. Tundi hilinemine rohkem kui 60 minutit loetakse tunnist
puudumiseks.

- Mooduli lõpus olevast etendusest puudumine on võrdsustatud ühest tunnist
puudumisega.



Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise
tingimused ja kord.

- Pärast registreerimist saadetakse osalejale arve, mis tuleb tasuda 2 nädala jooksul või
Ruutu10-ga kokkulepitud ajaks.

- Arvet saab tasuda kahes osamakses, kui see on Ruutu10-ga varem kokku
lepitud.

- Ruutu10-l ei ole õigus koolituse vältel õppemaksu suurust muuta.
- Õppemaksule ei lisandu lisakulutusi.
- Õppemaksult ei saa soodustust, v.a kui õpilane kordab moodulit. Sel juhul on 30%

soodustus täishinnast.
- Õppetasust ei saa taotleda vabastust
- Õppetasu tagastatakse juhul, kui koolitus jääb ära koolitusasutuse või vääramatu jõu

tõttu.
- Õppetasu tagastatakse, kui õpilane annab kaks nädalat enne koolituse algust teada, et

soovib õppest loobuda
- Kui õppija ei ole arvel näidatud kuupäevaks õppemaksu tasunud ning tal puudub

kokkulepe Ruutu10-ga selle hilisemaks tasumiseks, on Ruutu10-l õigus õppija mooduli
nimekirjast välja arvata.

- Ruutu10 ei kompenseeri õppija lühiajalist (s.o kuni 30 päeva k.a) puudumist, sõltumata
sellise puudumise põhjustest.

- Mõjuval põhjusel, eelkõige õppija pikaajalisel haigestumisel või mõne muu ootamatu
õppimist takistava asjaolu ilmnemisel, mis kestab rohkem kui 30 päeva, on õppijal
õpingute katkestamise korral võimalik esitada avaldus Ruutu10 juhatusele ja taotleda
õppemaksu osalist tagastamist veel toimumata õppetundide eest. Ruutu10 ei tagasta
õppemaksu juba toimunud õppetundide eest.

Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused.
- Moodulõppe tunnis osalevad ainult improviseerijad, kes kuuluvad vastavasse gruppi.

Külaliste ja vaatajate osalemine on lubatud juhul, kui juhendaja ja grupp annab selleks
loa.

- Koolitusruumid ja nendes kehtivad reeglid on täpsustatud vastavalt koolitusele.
- Koolitused toimuvad kontaktõppena, kus on improvisatsiooniliste harjutuste tegemine,

analüüs ja iseseisev töö.
- Õppetöö ja asjaajamine toimub eesti keeles.
- Õpilasel on võimalus pöörduda juhendaja, korralduse või juhatuse poole tekkivate

probleemidega. Ruutu10 tagab vajadusel anonüümsuse.
- Õppetöö aega võib mõjuval põhjusel (nt õpetaja haigestumine) muuta. Vastavalt

Ruutu10 võimalustele leitakse ärajäänud õppetunnile asendusaeg või asendusõpetaja.
- Ruutu10-s ei tolereerita füüsilist ja vaimset vägivalda laval või lavalt eemal, ahistamist,

lugupidamatut suhtumist teistesse ning narkootikumide ja alkoholi tarvitamist ja
narkojoobes olemist.



- Tunnis olev riietus peab olema tegevuseks sobilik. Tundides on soovituslik kanda
sisejalanõusid ja mugavaid liikumist võimaldavaid riided. Etendusel kanda kinniseid
jalanõusid ja viisakaid liikumist võimaldavaid riideid.

- Juhendaja märgib tunnis osalejad.
- Hindamiskriteeriumiks on tundides õpitu rakendamine improviseeritud stseenis või

pikk-formaadis.
- Tunnistuste üle peetakse arvestust Ruutu10 andmebaasis ja säilitatakse Ruutu10

tegevuse ajal
- Tekkinud vaidlused ja lahkarvamused lahendavad pooled heas usus läbirääkimiste teel.

Juhul kui pooled ei suuda läbirääkimiste teel jõuda kokkuleppele, lahendatakse vaidlus
Harju Maakohtus.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.
- Õppekavad saavad kord aastas üle vaadatud ning vajadusel parandatud vastavalt

juhendajate kogemusele ja õpilaste tagasisidele.
- Õppekava loomisel on võetud kasutusele ülemaailmselt kasutatavad impropõhimõtted ja

-reeglid, mis on juhendajate poolt praktiseeritud.
- Õppekava õpiväljundid on etteantud õppemahuga ja sisuteemaga väga edukalt

saavutatavad.

Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate (õpetajate) kvaliteedi
tagamise tingimused ja kord.

- Koolitajad on läbinud Ruutu10 koolitused, aastaid esinenud improkomöödiaga,
juhendanud teisi töötube (avatud improtunnid, grupitreeningud ja drop-in tunde) ning
saanud juhatuse poolse heakskiidu omandatud oskuste kohta ning võetud Ruutu10
improviseerijaks.

- Ruutu10 koolitajatel on regulaarselt enesetäiendamise koolitused ja nõustamised.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.
- Õpperuumides tagatakse puhtus ja õhutatus.
- Valitakse sobiv õpperuum koolituse tegemiseks, kus on täidetud kõik nõuded, et oleks

kvaliteetne koolitada.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord.
- Pärast koolituse läbimist kogutakse õpilastelt tagasisidet, et tõsta õppe kvaliteeti ja

turundada koolitust. Tagasiside on võimalik esitada anonüümselt.


