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Põllumajandusettevõtte töökeskkonnaspetsialisti
tööohutusalane 8-tunnine täiendkoolitus
Õppekava üldiseloomustus
Õppekava
nimetus

Töökeskkonnaspetsialisti täiendkoolitus

Õppekavarühm 1022 Töötervishoiu ja- kaitse õppekavarühm
Kursuse kava on koostatud vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse
Õppekava
koostamise alus seadusele nr 616, lähtudes koolitusel osalejate vajadusest.
Õppe maht

8 akadeemilist tundi

Sihtgrupp
ja Sihtgrupp: koolituse sihtgrupiks on põllumajandusettevõtete juhid ja
õppe alustamise töökeskkonnaspetsialistid.
tingimused
Õppe
eesmärk

Täienduskoolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade, kuidas oma
ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on olulisemad
seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid
lahendada.

Õpiväljund
Koolituse läbinu teab:
- teab TTH ja TO alaseid mõisteid ja termineid.
- oskab töötajaid juhendada ja läbi viia töötajate väljaõpet.
- teab riskianalüüsi koostamise põhimõtteid ja oskab hinnata ohutegureid, mis võivad
töötajaid ohustada.
- on teadlik TTH ja TO seaduse muudatustest, mis jõustusid alates 01.01 2019

Õppe sisu
Koolituse teemad on:
TTH ja TO mõistete ja terminite selgitamine;
Töökeskkonnas esinevate erinevate ohutegurite tutvustamine;
Riskianalüüsi koostamise põhimõtete selgitamine;
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste selgitamine.
Koolitaja

Koolitaja kvalifikatsiooni kirjeldusele vastav koolitaja.

Koolitaja
kvalifikatsiooni
kirjeldus

Omab vastavaid teadmisi ja/või õppejõuna töötamise kogemust ja/või
praktilist töökogemust antud valdkonnas.

Koolituse korraldaja Maaelu Edendamise Sihtasutus (majandustegevusteate nr 180137)
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Õppetöö korraldus ja õpingute alustamine
Üldpõhimõtted

Õppetöö toimub vähemalt 10 osavõtja suuruse grupi täitumisel.
Koolitus algab põhitõdede ja terminoloogia tutvustamisega loengu
vormis. Terminite sisustamiseks kasutatakse praktilisi näiteid, mõned
neist eeldavad auditooriumi osavõttu ehk osalejate abiga valitakse
välja huvipakkuvaid näiteid ja teostatakse ühiselt kiiranalüüsid.
Õppematerjali paremaks omandamiseks kasutatakse erinevaid
videoklippe ja nende sisu analüüsi. Teoreetilisele osale järgneb test.
Testi tegemise järel toimub vastuste kontroll ja arutelu.

Õppekeel

Eesti keel

Õppemeetod

Loeng, esitlus, vestlus, rühmatöö,

Õppekeskkond

Kaasaegne õpperuum, õpetaja arvuti ja dataprojektor.
Ruumid peavad vastama tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Õpingute
alustamine

Õppegrupid komplekteerib koolituse korraldaja. Õpingute alustamise
eelduseks on õppegrupi täitumine.

Õpingute lõpetamine ja hindamine
Hindamine

Väljastav
dokument

Mitteeristav hindamine.
Koolituse lõpetamise eelduseks on täies mahus ja aktiivne osalemine
koolituspäeva õppetöös ning koolituse lõpus sooritatud test.
Koolituse läbinutele väljastab Maaelu Edendamise Sihtasutus
tunnistuse.
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