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Koolitused

Tööinspektsiooni tasuta koolitused koguvad populaarsust
Agnes Männik
ESF koolituse koordinaator
ESF programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete
kvaliteedi parandamine 2010-2014“
raames 2011. aastal korraldatud üleeestilised töökeskkonnaalased koolitused osutusid väga menukaks ning
osalejad
kiitsid
sealt
saadavate
teadmiste rakendatavust.
Tööinspektsiooni
korraldatavatelt
üheksapäevastelt
töökeskkonnaspetsialistide,
kolmepäevastelt
väikeettevõtete
esindajate ja ühepäevastelt valikmoodulite
koolitustelt sai lõputunnistuse 622 osalejat.
Rõõmustav on, et osalejad nimetavad oma tagasisides kõnealuseid koolitusi
valdkonna
parimateks
Eestis.
Tööinspektsiooni prioriteet järelevalve kõrval
on kvaliteetset tööelu toetav teavitustöö,
mis töökeskkonnaspetsialistide ja väikeettevõtete esindajate koolituste näol on
vägagi õnnestunud.
Koolitusel osalejad on kas „väga
rahul“ või „pigem rahul“ koolituste rakendatavusega
oma
igapäevatöös.
Eraldi
rõhutati seda, et teadmised on juba
kasutust leidnud ning osalejatele meeldisid
lektorite praktilised nõuanded ja näited
elust enesest. Väikeettevõtete esindajad
hindasid ka koolituskulude kokkuhoidu:
tagasisides mainiti näiteks, et koolitusele
kuluv
raha
on
väikeettevõtjatele
probleemiks
ja
seetõttu
tehakse valikuid, nii oleks
järjepidevad tasuta koolitused
tööohutuse ja töötervishoiu
osas suureks abiks ohutuma
töökeskkonna kujundamisel.
Koolitatavad korraldusega
igati rahul
Koolitatavad olid igati
rahul koolituste korraldusega.
Mõned illustreerivad näited
tagasisidest: „ideaalne korraldus teabespetsialistide poolt“,
„koolituskoha valik oli suurepärane“, „koolitusel hoolitseti
meie eest hästi ja pärast
koolitust jäid kätte väga head
õppematerjalid, mis hiljemgi

abiks“.
Enamus koolitatavaid olid lektorite
tööga kas „väga rahul“ või „pigem rahul“.
Kiitust jagati nende ladusa ja kaasahaarava
esituse ning praktiliste näidete eest, algajad
töökeskkonnaspetsialistid
rõõmustasid
võimaluse üle saada kontakte ja küsida
ekspertidelt nõu ka loenguvälisel ajal.
Tunnustust väärivaks peeti ka, et lektorid
suutsid esmapilgul ebavajaliku teema
muuta
oma
esitusega
oluliseks
ja
huvitavaks.
Väike osa vastajatest, kes märkisid
hinnanguks „pigem rahulolematu“, tõid
arengukohtadena välja vajaduse veelgi
praktilisema
koolituse
järele,
pidasid
vajalikuks pikemat aega etteantud teema
läbitöötamiseks või ei olnud neile meelepärane koolitaja akadeemiline stiil.
Kindlasti arenevad tulevikus koolitused praktilisema ja senisest enam kaasava
õppe suunas, sest ka kõik Tööinspektsiooni
lektorite
täiendkoolitused
on
seotud
aktiivõppe
meetodite
rakendamise
ja
praktilise osa suurendamisega loengutes.
Tööinspektsiooni
koolituste
lektoriteks
valitakse iga-aastaselt konkursiga vastava
ala parimad asja-tundjad. 2011. aasta
parimaks koolitajaks osutus valgustuse
temaatika spetsialist ja lektor Tiiu Tamm,
kes
sai
osalejatelt
peamiselt
vaid
maksimumhinnanguid.

Koolituse koordinaator Agnes Männik Suurbritannias Birminghamis
Innovatsioonikülas uusi e-õppe ideid ammutamas, muuhulgas avanes
võimalus katsetada kirurgidele mõeldud puute-3D diagnostikatehnikat
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Koolitused
Tagasiside aitab arendustööd
Tööinspektsioon tänab osalejaid, kes
andsid koolitustele põhjalikku tagasisidet.
Tänu varasematele osalejatele saavad
tulevikus meie koolitused olema üha
kõrgema kvaliteediga, sest suuremad
muudatused
on
saanud
alguse
just
osalejate hinnangutest. Seni rakendunud
muudatuste näidetena võib välja tuua
teabematerjali teema e-õppe vormi viimise
ja auditoorse õppe vähendamise, e-eksami
süsteemi loomise, e-tunniplaanide kasutuselevõtmise, lektorite esitlusmaterjalide
mahu vähendamise jne. Järgmisel aastal on
kavas täiendavalt mõningad teemad e-õppe
vormi viia ja alustada e-valikmoodulite
süsteemi väljaarendamisega, et koolitused

oleksid osalejatele veelgi kättesaadavamad
ja huvitavamad.
Tööinspektsiooni koolitused toimuvad 2012. aastal kahel õppeperioodil:
märts–mai
ning
september–november.
Registreerumine algab paar nädalat enne
koolituste algust ja toimub elektrooniliselt
Tööinspektsiooni kodulehel www.ti.ee.
Kodulehel saab lähemalt tutvuda ka
koolituste õppekavadega.
2012. aasta lektorite konkursi kohta
avaneb info kodulehel jaanuari lõpus.
Osalejatele on kõik koolitused tasuta
ning need toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi
programmi „Tööga seotud terviseriskide
vähendamine
ja
töösuhete
kvaliteedi
parandamine 2010–2014“ toetusel.

