1. Täienduskoolitusasutuse nimi
Järvamaa Kutsehariduskeskus
2. Õppekava nimetus
Troppija ja tõstetööde teostaja täienduskoolitus
3. Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade klassifitseerimise
süsteemile ISCED-F 2013)
Ehitus ja tsiviilrajatised
4. Õppekava koostamise alus
-

Müürsepp tase 4
B.2.3 Troppimistööde tegemine;

-

Teedeehitaja tase 3 ja tase 4
B.2.8 Troppimistööde tegemine;

-

Järvamaa Kutsehariduskeskuse müürsepp ja teedeehitaja õppekava.

5. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus
Maht 8 akadeemilist tundi, millest kõik on auditoorne töö. Lisandub töökeskkonnas toimuv
praktika vastavalt ettevõtte oludele ja tingimustele. Ettevõte väljastab kinnituskirja praktika
läbimise kohta ettevõttes.
6. Õppekeskkond
Järvamaa Kutsehariduskeskuse auditoorium või koolituse tellinud ettevõtte ruumid.
7. Sihtgrupp
Ehituse logistika, metalli, teetööde, puidu valdkonnas töötavad isikud, kes puutuvad oma
töös kokku troppimistööde teostamisega (objektide tõstmise, paigaldamise ja
kinnitamisega) ja materjalide ladustamisega
8. Õppe alustamise tingimused
Puuduvad.
9. Eesmärk
Koolituse tulemusel teab õppija tõsteseadmete vajalikke põhiprintsiipe ning
mehhanismide olemust ning teostab materjalide käitlemist keskkonda säästvalt,
vastutustundlikult ja ohutult.
10. Õpiväljundid
Koolituse läbinud õppija:
 Teab kraanade üldist ehitust ja kasutusnõudeid
 Tunneb lastide haarde abivahendeid
 Teostab tõstetöid vastavalt tööohutuse ja keskkonnakaitse nõuetele
11. Õppe sisu
 Ohutusmeetmed troppimistöödel
 Kraanade tüübid ja kasutusnõuded
 Tõste abiseadmed
 Lastide liigid, troppimine, kantimine ja ladustamine

 Tõstetööde teostamine (märguanded, signaalide andmine)
 Elektriohutus ja –nõuded
 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 Masina ohutuse seadus
 Teadmiste test
12. Õppemeetodid
Loeng, vestlus, esitlus, pildid, videod, arutelu ja analüüsimine.
13. Iseseisev töö
Puudub
14. Õppematerjalid
Loengu ettekanne
15. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Õpingud loetakse lõppenuks, kui õppija on osalenud kontaktõppes 100%, sooritanud
teadmiste testi ja praktika töökeskkonnas (seda tõendab ettevõte kinnituskirjaga).
Mitteeristav hindamine.
Hindamismeetod
Teadmiste test, mis koosneb
15 valikvastustega küsimustest

Hindamiskriteeriumid
Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 85%
õigeid vastuseid.

Praktika töökeskkonnas

Tõsteseadmete valmistajatehase ja ettevõtte juhendite
õppimine tõsteseadme kasutamisest, hooldamisest ja
telfri töötamise, hooldamise ja troppimise töövõtete
õppimine juhendaja kõrval. Rakendab praktilise töö
juures ohutusnõuded ja õiged töövõtted. Proovitöö
sooritamine.

16. Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse lõpus väljastatakse troppimise tõstetööde tunnistus, kui õpingute lõpetamise
nõuded on täidetud.
17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ago Öövel, kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus alates 1996.a. Pikaaegne
töökogemus erinevate kraanadega töötamisel ja kraanade töö organiseerimisel

