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Õppekava nimi

Töötervishoiu ja -ohutuse täiendkoolitus

Õppekavarühm

Töötervishoiu ja –kaitse õppekavarühm

Õppe kogumaht
(akadeemilistes tundides)

8 tundi auditoorset tööd

Õppekava koostamise alus

Koolituse kava vastab Sotsiaalministri 14.12.2000. a määruse nr 80
"Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" lisas 1
kehtestatud kavale "Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu
liikmete väljaõppekursuse 24-tunnine õppekava". Määruse §2.2 sätestab
täiendõppe korra.
Koolituskeskus Reiting on registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse
seaduse" alusel töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete
välja- ja täiendõppekursuste ning töökeskkonnaspetsialistide
täiendõppekursuste ja tööandja või tööandja esindaja
täiendõppekursuste läbiviimiseks, kui ta täidab töökeskkonnaspetsialisti
kohustusi; esmaabiandja välja- või täiendõppekursuste läbiviimiseks.
Teade koolitusasutuse registreerimisest nr 5/2014 09.01.2014,
Sotsiaalministeerium.

Sihtgrupp

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmed,
tööandjad või tööandja esindajad, kui nad täidavad
töökeskkonnaspetsialisti kohustusi ning on eelnevalt läbinud vastava 24tunnise koolituse

Õppe alustamise tingimused

Eelnevalt läbitud 24-tunnine koolitus

Õppe eesmärk

Koolituse tulemusena täiendavad töökeskkonnavolinikud ja
töökeskkonnanõukogu liikmed teadmisi töötervishoiust ja tööohutusest.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
 tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida

Õppesisu

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

Õppemeetodid

töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele sh füüsikalised ,
keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
Loeng, praktikum

Iseseisev töö

Puudub

Õppematerjalide loend

Lektori poolt koostatud õppematerjal väljatrükituna paberkandjal.
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
 osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
 praktiliste ülesannete lahendamine.

Nõuded õpingute
lõpetamiseks, sh
hindamismeetodid ja

hindamiskriteeriumid

Kursuse läbimisel väljastatav
dokument (tunnistus või
tõend)
Koolitaja kompetentsust
tagava kvalifikatsiooni või õpija töökogemuse kirjeldus

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
 praktiliste ülesannete ja testi lahendamine vastavalt nõuetele.
Hindamine on mitteeristav.
 Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija
võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend
väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
Kõik koolitajad omavad kõrgharidust ja aastatepikkust töökogemust
õpetatavas valdkonnas. Koolitajate lühitutvustusi on võimalik lugeda
kodulehelt konkreetse koolituse toimumise juures.

Õppemaksu tasumise tähtaeg
ja kord

http://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine

Õppekorralduse alused

http://www.reiting.ee/oppekorralduse-alused

Vaidluste lahendamise kord

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata,
lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus

http://www.reiting.ee/oppekeskkonna-kirjeldus

Kvaliteedi tagamise
tingimused ja kord
Õppekava kinnitamise aeg:

http://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused

Õppekava uuendamise aeg:

12.05.2017

15.07.2016

