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ÕPPEKAVA
CE- KATEGOORIA ÕPE (Veoautojuhi kvalifikatsiooni tõstmine maanteeameti eksamiteks)
1. Õppekavarühm (vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):
0840 - Transporditeenused
2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 20
kontakttunde: 10, sh praktline töö: 10
praktika: 10
Auditoorset tööd on 10 h, ülejäänud 10 on individuaalne sõiduõpe.
3. Õppekava koostamise alus
MKM määrus nr 60 27.06.2011 "Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord
ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad"
4. Sihtgrupp
Veoautojuhid, kes soovivad tõsta kvalifikatsiooni.
5. Õppe alustamise tingimused
Haridustaseme nõue puudub.
Osaleja omab C- kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust.
Mootorsõiduki juhtimist lubav tervisetõend, mis ei ole vanem kui kuus kuud.
6. Õppe eesmärk
on luua eeldused
1) vastutustundliku juhi liikumiskäitmise kujunemiseks;
2) juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise
kujunemisele.
7. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
teab liiklusalaste õigusaktide nõudeid;
oskab valitseda autorongi;
oskab jälgida liiklust;
oskab märgata ja ette näha võimalikke ohte ning sellele vastavalt tegutseda.
8. Õppesisu
Teema nimetus

Õppe- Sisu lühikirjeldus
tundide
arv

1. Auditoosed töö teemad

2

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

Teema nimetus

2. Praktilise töö lühikirjeldus

Õppe- Sisu lühikirjeldus
tundide
arv
1

Autorongi ehitus

3

Liikulusohutus

1

Vahekontroll liiklusreeglite tundmises

2

Liikluspsühholoogia

1

Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad

3

Autorongi juhtimine õppeplatsil ja
autorongi koostamine

1

Vahekontroll juhtimisoskuses

6

Autorongi juhtimine liikluses

9. Õppekeskkond
Kehtna Kutsehariduskeskuse õppeklass ning kõikidele nõudmistele vastav õppesõiduauto.
10. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
1. Õppija läbib vähemalt 80% ulatuses õppekava
2. Hindamise aluseks on välja selgitada õpilase teadmised, oskused, ja hoiakud kogu
õppekava ning selle üksikute teemade osas. Vajadusel antakse õpilasele lisakoolitust nii
teoreetiliste teadmiste kui ka ka praktiliste oskuste täiendamiseks, et õpilane vastaks
autorongijuhi kvalifikatsiooninõuetele.
Koolitaja kasutab hindamissüsteemi- "sooritas" või "ei sooritanud".
Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Valikvastustega test kogu teoreerilise
õppemahu ulatuse

Valikvastustega testi sooritamine 90%
ulatuses

Õpetaja peab sama vastuse, kas õpilane
valitseb sõidkukit vastavalt seaduses
ettenähtud nõuetele

Sõidu kontroll

11. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel
osalemise kohta läbitud teemade lõikes.
12. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Tiit Reino, tiit@kehtna.edu.ee
TPI insener- ökonomist 1975
TTÜ tehnika valdkonna kutseõpetaja 2005
TTKK mootorsõidukijuhi õpetaja 2006, tunnistus nr ÕT 003225
Heiki Teder, heiki.teder@kehtna.edu.ee
TEMT autode remont 1973
TTÜ mootorsõidukijuhi õpetaja 2007, tunnistus nrÕT 002142
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