Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Vaisu OÜ
Õppekava nimetus:
Tellingutel töötamise ja nende paigaldamise kursus. Tellingute kõrgus on 9 meetrit ja kõrgem.
Õppekavarühm:
Ehitus ja tsiviilrajatised.
Õppeastmed:
Täiskasvanute täiendkoolitus.
Õppekeeled:
Inglise keeles (vajadusel tõlkimine eesti või vene keelde).
Toimumisaeg:
Aastaringselt, 5 õppepäeva.
Koolitusele registreerimisinfo:
Registreerimine toimub eelnevalt
Õppekava koostamise alus:
Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat.
Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:
Tellingute paigaldamise ja nendel töötamise koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud
täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel. Oodatud kõik huvilised, kes vajavad
tellingute väljaõpet või kes soovivad töötada tellingutel, neid paigaldada, demonteerida või
muuta. Arvesse võetakse tellingute kõrgust- alates 9m ja kõrgem.
Paigutamine rühmadesse:
Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse osalejate arv.
Õppe kogumaht (ak.t.):
40 akadeemilist tundi, millest
- 35 ak.t. on teooriat,
- 5 ak.t. on sertifitseerimist
Õppemeetodid:
Teoreetilised loengud.
Iseseisev töö:
Teooria loengutel saadud materjalide läbitöötamine.
Veebipõhine õpe: Ei ole
Õppe eesmärk:
Koolituse eesmärk on pakkuda Euroopa ja Scandinaavia standartidele orienteeritud koolitust.
Õpetusega taotletakse, et tellingupaigaldaja oskab paigaldada ja demonteerida ehitustellinguid
kõrguses alates 9 meetrit ja kõrgem ohutult, lähtub tellingute paigaldamise ja kasutamise
juhenditest, teab ning järgib ühiste ja isikukaitsevahendite liigitusi, kaitseomadusi ning
märgistusi.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinud:
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Tunneb tellingu koolituse Euroopa seaduslikke aluseid;
Eristab erinevaid tellingute liike;
Tunneb tellingute kasutusvaldkondi;
Oskab valida tööks sobivad tellingud;
Täidab Rootsi ja EU tööohutusalaste õigusaktide nõudeid;
Tunneb kriitiliste olukordade lahendamise võtteid;
Rakendab tööterritooriumi tööeelset kontrolli;
Rakendab töövahendite tööeelset kontrolli;
Teab tellingute monteerimisega seotud ohtusid;
Tunneb töökeskkonnas esinevaid ohutegureid;
Analüüsub ohuolukordade tekkimise võimalust;
Ennetab tööõnnetusi;
Kasutab isikukaitsevahendeid;
Jälgib tellingute tehnilist seisukorda;
Teab kõrgustes töötamise levinumaid õnnetusi;
Oskab tegutseda tööõnnetuse korral;
Tunneb tellingute koostisosi;
Teab tellingute paigaldamise metoodikat;
Teab tellingute demonteerimise metoodikat;
Tunneb tellingutel töötamise ohutusnõudeid;
Teab töötaja õiguseid ja kohustusi;
Teab tööandja õiguseid ja kohustusi;
Tagab inimeste turvalisuse töökeskkonnas;
Tagab tõstuki heaperemeheliku kasutamise;
Väldib varalise kahju tekitamist;

Õppe sisu:
Koolitusel käsitletavad teemad:
• Tellingute klassifikatsioon - 8 ak.t.
• Tellingute paigaldamise plaan - 6 ak.t.
• Troppimine ja tõstetööd - 5 ak.t
• Ohutusmeetmed tellingute paigaldamisel – 4 ak.t.
• Tellingutel kasutatavad kaitsemeetmed – 4 ak.t.
• Tellingu detailide otsimine vastavalt eskiisjoonisele – 4 ak.t.
• Tööohutusseadusandlus – 4 ak.t.
• Sertifitseerimine – 5 ak.t
Õppekeskkonna kirjeldus:
Teoreetiline osa toimub aadressil Tallinn, Endla 15 (konverentisaal). Õpperuumis on lauad,
toolid, arvuti, tahvel ja kõik vajalikud õppevahendid. Koolitatavatele isikutele õppetöö alguses
jagatakse materjaale.
Õppematerjalide loend: Juha Lahti õppematerjalid
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Koolituse hindamismeetodiks on lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele küsimustele on
õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses, on õppijal õigus saada pädevustunnistus.
Hindamismeetod
Kirjalik teooreetiline lõputest

Hindamiskriteeriumid
Vähemalt 15 õiget vastust 20 küsimustest arvestatud

Väljastatavad dokumendid:
Testi eduka sooritamise järel väljastatakse koolituse lõppedes pädevtunnistus ja plastikkaart.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- ja töökogemuse kirjeldus:
Koolitaja praktilise töö kogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast. Oskus ja soov oma teadmisi
õpilastele edasi anda.
Lektor: Juha Lahti, kauaaegse praktikaga pedagoog (28 aasta praktikat tellingute paigaldamise
valdkonnas Rootsis).
Sisu lühikirjeldus:
Koolituse läbinud isik teab tellingute klassifikatsiooni, tellingu detaile ja paigaldamise ohutust.
Oskab plaani järgi praktikas tellinguid paigaldada ja teha demontaaži. Tellingute kõrgus alates
9 m ja kõrgem.
Lõpliku tulemuse kujunemine: Hinnatakse erialase terminoloogia tundmine ja kasutamine,
Õppekava kinnitatud: 13.02.2018

Hind: 855 eur + KM

