Kursuse nimetus

Päästealane tuleohutuskursus

Kursuse tüüp

Mooduli „Aktiivne kodanik“ kursus

Eeltingimused kursusel osalemiseks

Puuduvad

Kursuse maht (75-minutiline tund)

21 tundi

Kursuse toimumise aeg

11. klassi 1. õppeperiood

Kursuse lühikirjeldus
Kursusega taotletakse, et õpilane:
− kujuneb aktiivseks ja vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes tunneb
päästeteenistuse traditsioone ja arengusuundi;
− mõistab päästeala valdkonna seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega ja
ühiskonna turvalisusega;
− väärtustab päästeteenistusega seotud elukutseid ja vabatahtlikku päästealast tegevust
vabatahtliku päästjana;
− on omandanud esmased päästealased teadmised, tulekustuti kasutamise võtted ja
esmaabi oskused ning oskused tulekahjude ennetamiseks.
Kursuses käsitletakse kahte valdkonda – päästetööd ja tuleohutus.
Päästetööde osas antakse ülevaade päästeasutustest ja nende ülesannetest, tutvustatakse
erinevate päästetööde liike ja nende likvideerimise taktikaid ning päästetöödeks kasutatavat
tehnikat ja varustust. Õpitakse mõistma tulekahju arengu erinevaid faase ja seotud ohtusid
ning tegevusi tulekahju korral.
Tuleohutuse käsitlemisel antakse teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja
korraldamiseks ning tuleohutusalase heakorra tagamiseks.
Kursuse sisu
Päästetööd
- Päästeasutused ja nende ülesanded
- Päästeameti struktuur, teenused
- Päästekeskused ja komandod, vabatahtlikud päästjad
- Päästetehnika ja -varustus
- Häirekeskus, Hädaabiteadete menetlemise üldised põhimõtted
- Esmaabi lühikoolitus
- Esmased tulekustutusvahendid

Tuleohutus
- Tulekahjude tekkepõhjused, nende ennetamine
- Üldised tuleohutuse nõuded
- Tulekahju olemus ja selle areng
- Tulekahjuga kaasnevad ohud
- Inimeste teavitamine tulekahjust
- Tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ja selle sisu
- Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
- Ohutu evakuatsiooni põhimõtted
Õpitulemused
Päästetööde teema läbinud õppija
− teab päästeasutuste ajalugu ja tegevuse eesmärke, Päästeameti struktuuri, teenuseid;
− mõistab Päästeameti tuleohutuse ja ennetustöö vajalikkust ühiskonnas;
− arutleb päästealaga seotud hädaolukordade teemal ja seob neid oma kodukoha riskidega;
− teab tulekustutustööde, eriliigiliste päästetööde aluseid ning juhtimist.
Tuleohutuse teema läbinud õppija
− tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte;
− oskab hinnata kodust tuleohutusalast olukorda;
− oskab juhendada pereliikmeid ja kaaslasi tuleohutusalaselt;
− oskab kasutada tulekustutit.
Kursuse ülesehitus
Teema
Päästetööd (9 75-minutilist tundi)
Päästeasutused ja nende ülesanded
Päästeameti struktuur, teenused
Päästekeskused ja komandod, vabatahtlikud päästjad
Päästetehnika ja -varustus
Häirekeskus, Hädaabiteadete menetlemise üldised põhimõtted
Esmaabi
Esmased tulekustutusvahendid, nende kasutamine
Tuleohutus (12 75-minutilist tundi)
Tulekahjude tekkepõhjused, nende ennetamine
Üldised tuleohutuse nõuded
Tulekahju olemus ja selle areng
Tulekahjuga kaasnevad ohud
Inimeste teavitamine tulekahjust
Tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ja selle sisu
Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
Ohutu evakuatsiooni põhimõtted, praktiline harjutus

Tundide arv
9
1
1
1
1
1
2
2
12
2
2
2
1
1
1
1
2

Tagasiside meetodid ja kriteeriumid ning kursusehinde kujunemine
Tagasisidestamine toimub Saku Gümnaasiumi õppekava 3.osas sätestatud hindamise
korralduse põhimõtete alusel.
Kursuse õpitulemuste saavutatust hinnatakse numbriliselt viie palli skaalas.
Kursuse hinne kujuneb kolme ülesande (päästealase kontrolltöö, praktilise tulekustuti
kasutamise harjutus ja iseseisev koduse tuleohutusalase olukorra hindamine) hinnetest.
Hindamise aluseks on omandatud teadmiste hulk, vastuste ja tegevuste sisuline õigsus ja
vormistamise korrektsus ning põhjalikkus. Kursuse edukaks läbimiseks peavad kõik ülesanded
olema sooritatud vähemalt hindele „kolm“ viie palli süsteemis.
Kui õpilane on puudunud rohkem kui kolmandiku toimunud tundidest või tal on sooritamata
nõutavad tööd, sooritab ta kursusehinde väljapanekuks arvestuse.

