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Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea

Väikeettevõtete juhtide koolitused annavad ülevaatliku pildi
töökeskkonna põhialustest
Berit Nuka
teavituse spetsialist
Tööinspektsioon
alustas
töökeskkonnaalaste koolitustega aasta eest
ning praeguseks on lõppemas kolmas
õppetsükkel. Tallinnas toimunud väikeettevõtete juhtide koolitusel osalenute
kogemus kinnitab, et tuleval aastal
julgeks
nad
sarnasele
koolitusele
minemist soovitada kõhklemata ka
oma tuttavatele.
Koolituse
läbimise
tunnistuse
oktoobri lõpus kätte saanud arvutikoolitusi
ja –konsultatsioone pakkuva Miljon Projekt
OÜ
juht
Margit
Savisaar
hindab
õppeprotsessi positiivseks
kogemuseks.
„Koolitus oli hästi ülevaatlik. Aega on kõigi
teemade katmiseks arvestatud ju kolm
päeva ja seetõttu on sellesse perioodi
mahutatud maksimaalselt palju informatsiooni,“ leiab ta.
Savisaare kinnitusel tähendab kiire
õppetempo seda, et hea oleks elementaarsete
eelteadmiste
omamine
töökeskkonnast, kuid et teemasid käsitletakse
laiemalt ja üldisemalt, siis huvi korral ei
tohiks järje peal püsimine kellelegi üle jõu
käia. „Kuna õppegrupis on väga erineva
taustaga inimesi, siis üleliia spetsiifiliseks
koolitusel minna ei saa, aga samas baas on
ju kõigile ühine ning kui põhiteadmised
käes, saab igaüks sealt oma spetsiifikast
lähtudes edasi liikuda,“ arvab ta, tuues
olulise boonusena välja koolitusmaterjalid,
kus põhialused on selgelt välja toodud ja
kogu info hiljem lihtsalt leitav.
Tabasalu
Teelahkme
lasteaia
majandusjuhataja Kristiina Freirik jagab
paljuski Margit Savisaare seisukohti. Kuna
töökeskkonnavaldkond pakub talle oma
sõnul suurt huvi, siis igatseb tema isegi ehk

pisut rahulikumas tempos ja kolmest
õppepäevast pikema aja jooksul toimuvat
koolitust. „Positiivne on see, et pärast
loengute lõppu sai lektoritega rääkida ja
nõu pidada neil teemadel, millel loengu
käigus nii pikalt ei peatutud,“ on Freiriku
kinnitusel ajafaktorit siiski võimalik enda
kasuks tööle panna.
Väikeettevõtete (alla 50 töötajaga
ettevõtted)
juhtide
koolitus
ongi
kavandatud lühiajalisena seetõttu, et silmas
on peetud ettevõtte juhi suurt koormust
igapäevatöös ja sellest lähtuvalt on püütud
õppekava koostada väikesemahulise, kuid
kontsentreerituna. Koolituse mahuks on
ette nähtud 24 akadeemilist tundi, millest
13 tundi on loengud ja 11 tundi aktiivset
õpet.
Koolituse
teemadering
hõlmab
töökeskkonnaalase töö üldist korraldust,
teabematerjali,
terviseedenduse,
tööga
seotud haiguste, tervisekontrolli ja esmaabi
teemasid, füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi
ohutegureid, füsioloogilisi ja psühholoogilisi
ohutegureid, riskianalüüsi ja sisekontrolli,
töökeskkonnaalast välja- ja täiendõpet,
tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimist ning töölepingu seadust.
Lisaks
väikeettevõtete
juhtide
koolitusele korraldab Tööinspektsioon veel
töökeskkonnaspetsialistide
koolitusi
ja
valikmooduli koolitusi erinevatel teemadel.
Kuigi 2010. aasta koolitusgrupid hakkavad
juba lõpetama, siis tuleva aasta alguses
avaneb taas võimalus koolitustel osaleda.
Täpsemat infot koolituste kohta leiab
Tööinspektsiooni kodulehelt www.ti.ee.
Tööinspektsiooni
koolitused
on
osalejatele tasuta ja neid finantseerib
Euroopa Sotsiaalfond.

