Kutsekvalifikatsiooni Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe
E-õpe
Kursuse eesmärk:
Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikke teadmisi ja oskusi ning turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevusi.
Õppekava alus:
Turvaseadus § 27 ja Turvatöötaja, tase 3 kutsestandard.
Sihtgrupi kirjeldus ja eeldused õppekavale õppima asumisele:
EV Turvaseaduses §22 ja §23 turvatöötajale esitatud nõuetele vastavad turvateenistuse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes
soovivad omandada turvatööks vajalikke baasteadmisi ja -oskusi.
Õpiväljundid:
• Teab turvatöö sisu ja seotud mõisteid.
• Tunneb oma tööga seotud õigusakte.
• Teab organisatsioonis kehtestatud ning valveobjektiga seotud korda(-sid).
• Teab, kuidas valida sobiva suhtlemisstiili ja -viisi, suhelda inimestega korrektselt, ennetada ja lahendada konflikte.
• Teab, kuidas kasutada töös vajalikke side- ja tehnilisi vahendeid ning mehaanilise kaitse vahendeid.
• Teab, kuidas kasutada relvadi, erivahendeid ja füüsilist jõudu lähtuvalt õigusaktidest.
• Tunneb tööohutusnõudeid, elektriohutusnõudeid, tuleohutusnõudeid, päästevahendite jm ohutusnõudeid.
• Teab, kuidas tagada objektil tuleohutust ja kuidas tegutseda tulekahju korral.
• Teab, kuidas käituda esmaabi osutamist vajavas situatsioonis sobival viisil.
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Iseseisev e-õpe
(õppematerjalide
lugemine, kaasuste,
ülesannete ja testide
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Auditoorne töö
(videoloengud ja konsultatsioonid,
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41 loeng
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Õppekeskkonna kirjeldus:
Auditoorne töö toimub videoloengute formaadis Zoom veebikeskkonna vahendusel. Iseseisev töö toimub läbi Moodle ETEL e-õpikeskkonna ja
kasutades Turvatöötaja, tase 3 põhiõppe kursuse e-õpikut.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Koolituse lõpetamiseks peab õppija esitama koduülesandeid, millele annab vastutav koolitaja tagasiside.
Koolituse läbimise kohta väljastatakse tõend. Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Turvatöötaja, tase 3 kutse. Selleks on vaja sooritada
kutseeksam.
Koolitaja kvalifikatsioon:
Turvatöötaja või turvajuhi kvalifikatsioon või töökogemus turvateenistuse valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemus.

