Tööinspektsiooni infokiri (märts 2014)

Koolitused

Tööinspektsioon on aastate jooksul koolitanud üle 2800
töökeskkonnaspetsialisti
Marek Männik,
koolituse koordinaator
Tööinspektsiooni
korraldatud
üle-eestilised töökeskkonnaalased koolitused on olnud väga menukad. 2013.
aastal osales kursustel 800 töökeskkonnaspetsialisti.
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
sätestab, et töökeskkonnaspetsialist on
töökeskkonna alal pädev insener või muu
töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist,
keda on tööandja volitanud täitma ettevõttes töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.
Tööinspektsiooni üks prioriteetidest
järelevalve kõrval on kvaliteetse tööelu toetava teavitustöö pakkumine, mis on töökeskkonnaspetsialistide ja väikeettevõtete
esindajate koolituste näol vägagi õnnestunud.
Teeb heameelt, et osa koolitajaid
peab oma tagasisides Tööinspektsiooni koolitusi vastavas valdkonnas Eesti parimateks.
Osa üheksapäevase koolituse lõpetanutest tuleb meie koolitusele tagasi erinevate valikmooduli koolitustel osalejana.
Lektoreid valitakse suure hoolega
Tööinspektsiooni koolituste lektoriteks valitakse iga-aastaselt konkursiga vastava ala parimad asjatundjad. Kuna suur
osa koolituste lektoritest on erinevate ülikoolide õppejõud ja reaalselt igapäevaselt
tegutsevad töökeskkonnaspetsialistid, siis
on lektorite näol tegemist inimestega, kes
tunnevad koolituste sisu nii teoreetilist kui
ka praktilist poolt.
Tööinspektsiooni koolituste üheks
põhimõtteks ongi praktiliselt rakendatavus.
Seetõttu vahelduvad loengud ka aktiivõppega.

Koolituste käigus tuuakse praktilisi näiteid, on võimalik vahetada kontakte ning küsida lektoritelt nõu ka
loenguvälisel ajal.
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Koolitusi on mitut liiki
Töökeskkonnaspetsialistide koolitus
on mõeldud ettevõtete töökeskkonnaspetsialistidele. Üheksapäevase koolituse
lõpetamise ja sellekohase tunnistuse saamise tingimuseks on osalemine vähemalt 6
õppepäeval, 5 kodutöö ja eksami (valikvastustega test) sooritamine e-õppe keskkonnas.
Selle aasta kevadel toimuvad töökeskkonnaspetsialistide koolitused Tallinnas, Tartus, Haapsalus ja Kohtla-Järvel,
neist viimane on seejuures venekeelne koolitus.
Väikeettevõtete esindajate koolitus
on mõeldud kuni 50 töötajaga ettevõtete
esindajatele, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti kohuseid (juhatuse liige, asutuse
juhataja/direktor, tööandja määratud töökeskkonnaspetsialist). Kolmepäevase koolituse lõpetamise ja sellekohase tunnistuse
saamise tingimuseks on osalemine vähemalt 2 õppepäeval ja eksami (valikvastustega test) sooritamine e-õppe keskkonnas.
Neid koolitusi viib Tööinspektsioon
sel kevadel läbi viis – Tallinnas, Jõgeval,
Jõhvis, Kuressaares ja Raplas.

Kevadperioodil on kavas korraldada
ka viis valikmooduli koolitust. Töökeskkonnaspetsialistide koolituse valikmoodulid on
mõeldud kogemustega töökeskkonnaspetsialistidele.
Koolituse eesmärgiks on anda tööks
vajalikke täiendavaid teadmisi ja oskusi
spetsiifilises töökeskkonnaalases teemas (nt
„Töövahend“, „Tööõnnetus ja kutsehaigus:
nende tekkepõhjused, ennetamine, tagajärjed, uurimine“). Koolituse lõpetamise ja
sellekohase tunnistuse saamise tingimusteks on ühepäevasel koolitusel täies mahus
osalemine.

Valikmooduli koolitused toimuvad mais ja
juunis: Tallinnas, Valgas ja Kärdlas on teemaks töövahend; Narvas ja Paides käsitletakse tööõnnetusi ja kutsehaigusi.
Uuri lisa ja tule koolitustele!
Täpsemat infot õppekavade ja kuupäevade kohta saab Tööinspektsiooni veebilehelt koolituste rubriigist. Registreerimine
koolitustele toimub samuti kodulehe kaudu.
Tähele tasub panna, et 2014. aastal on
rühma suurus piiratud 30 osalejaga.
Tööinspektsiooni koolitusi finantseerib Euroopa Sotsiaalfond ning need on osalejatele tasuta.

