Erakool Personaliekspert Koolitused
Töökeskkonnavoliniku ja -nõukogu liikme töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus
Täienduskoolitusasutus OÜ Personaliekspert
e nimetus
Reg.nr. 11853792. www.personaliekspert.ee
Õppekava nimi

Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme
töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

Õppekavarühm

Töötervishoid ja -kaitse

Õppe kogumaht

24 ak/h

Õppekava koostamise
alus

Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja
esmaabiandja
koolituse
ja
täienduskoolituse
kord
täienduskoolitusasutuses
Vastu võetud 22.11.2018 nr 50
ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik,
töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab
ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust. Koolitus on väga sobilik
ka alustavale ettevõtjale ning personalitöötajatele.

Koolituse sihtgrupp

Õppe alustamise
tingimused

puuduvad

Õppe eesmärk

Koolituse tulemusena on õppijal ülevaade
töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele
töötervishoiu- ja tööohutusalast vajalikest seaduse nõuetest.

Õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija:
•
•

tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid ettevõttes
töökeskkonna ja –ohutuse alase tegevuse korraldamisele
oskab läbi viia töökeskkonna riskide analüüsi

Õppe sisu ja õppeprotsessi kirjeldus
Auditoorse õppetöö
maht
8 ak/h

Koolitusel käsitletavad teemad
Tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate
juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade
kohandamine.
Tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse
osutamine.
Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega
töötajad) arvestamine töökeskkonnas.
Töötajate teavitamine ja kaasamine ning
töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja
töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded.
Esmaabi korraldus.
Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral;
Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja
nende uurimine.
Töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.
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8 ak/h
8 ak/h

Õppemeetodid

Õppematerjalid

Töölepinguseadusest tulenevad nõuded töösuhetele.
Töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas
ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine,
ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste
kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks.
Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas ja nende
mõõtmine.
Tööstressi
ja
läbipõlemise
olemus
ja
ennetusmeetmed.
Loeng-arutelu, grupitööd, juhtumianalüüsid, iseseisvad
ülesanded ja teised aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja
valikule.
Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koostatud
koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele.
Töötervishoiu ja -ohutuse seadus www.riigiteataja.ee

Iseseisev töö
Nõuded õpingute
lõpetamiseks
Hindamine

Kursuse läbimisel
väljastatav dokument

www.ti.ee, www.tooelu.ee, www.toobik.ee.
puudub
Õppija on osalenud vähemalt 90% (21,6 ak/h) auditoorsetest
tundidest ja osaleb aktiivselt grupitöös.
Hindamismeetod
Hindamiskriteerium
Grupitöö
Õpikeskkonna riskianalüüsi
läbiviimine grupitööna
vastavalt juhendile
Kui õppija täidab õpingute lõpetamise nõuded, väljastame
tunnistuse.
Kui õppija koolitusel ette nähtud õpiväljundeid ei saavutanud,
väljastame tõendi selle kohta, et õppija on koolitusel osalenud
(kontakttundide arv)

Koolitaja
kompetentsust tagava
kvalifikatsiooni või õpija töökogemuse
kirjeldus

kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas

Õppemaksu tasumise
kord ja tähtaeg

https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse
-alused/

Õppemaksu tagastamise
alused ja kord
https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse
-alused/
Vaidluste lahendamise
kord

Esimese võimalusena lahendame vaidlused omavaheliste
läbirääkimiste käigus saavutatud kokkuleppe teel. Kui
kokkulepet ei saavutata, lahendame vaidlused Tartu
Maakohtus.
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Õppekeskkonna
kirjeldus

https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse
-alused/

Kvaliteedi tagamise
tingimused ja kord
Õppekava kinnitamise
aeg
Õppekava muutmise
aeg

http://www.personaliekspert.ee/kvaliteedi-tagamise-alused/
01.02.2019
22.09.2019
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