T-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava

Taavo Tenno Autokool OÜ
T-kategooria mootorsõidukijuhi koolituse õppekava

1. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
1.1 Sihtgrupp:
Keskmise ja madalama haridustasemega eelkõige maapiirkonnas elavad täiskasvanud,
kelledele T-kategooria mootorsõidukijuhi tunnistus annab võimaluse olla tööturul
konkurentsivõimelisem.
Elab „Liiklusseaduse” § 100 lõike 2 mõistes alaliselt Eestis. On koolituse alustamisel vähemalt 14,5aastane T-kategooria mootorsõiduki piiratud juhtimisõiguse taotlemisel;
On koolituse alustamisel vähemalt 17,5-aastane T-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse
taotlemisel. Omab kehtivat tervisetõendit.
1.2 Õpiväljundid
1. õppija omandab teadmised ja oskused T-kategooria mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni
taotlemiseks
2.teab ja järgib liiklusõigusakte ning liiklusohutusnõudeid
3.kontrollib masina tehnilist seisukorda
4.käsitleb masinamarkide põhi-ja lisaseadmeid
5.töötab järgides ohutustehnika, tuleohutus ja töökaitse nõudeid
6.juhib masinat liiklusseaduse kohaselt
7.tunneb ja rakendab esmaabivõtteid
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga:
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011. a määruse nr 57 „Traktori-liikurmasina- ja
masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord,
eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava”
Redaktsiooni jõustumise kp: 25.04.2015; Avaldamismärge: RT I, 22.04.2015, 17 3. peatükk: Juhi
ettevalmistamise tingimused ja kord ning õppekava § 9. lõige 6 Määrus on kehtestatud
„Liiklusseaduse” § 100 lõigete 5, 6 ja 7 alusel.
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2. Koolituse maht

Jrk.nr.
1.
2.
3.

4.

Teooriaõpe
Õppeaine nimetus
Liiklusreeglid ja
käitumine liikluses
Masina ehitus
Masina korrashoid,
töökaitse ja
ohutustehnika
Liiklusohutus

Õppetunde
14

Liikluspsühholoogia
Liiklusalased
lisanõuded ja eeskirjad
Teooriaõpe kokku:
5.
6.

Jrk.nr.
1.

Sõiduõpe
Sõiduteemad
Masina käsitsemine

14
6

Sõidutunde

4

8
2.

Sõit liikluses

4
4

3.

Sõit erioludes

50

Sõiduõpe kokku:

5
1
10

3.Koolituse sisu ja lõpetamise nõuded
Auditoorse töö teemad:
1. Liiklusreeglid ja käitumine liikluses 14 tundi
Liiklusreeglid, käitumine erinevates liiklus-ja ilmastikuoludes. Juhi kohustused. Liiklusreeglite
nõuded, liikluskorraldusvahendite tähendus. Sõiduki asukoht liikluses.
2. Masina ehitus 14 tundi
Masina ja masina mootori erinevate süsteemide, seadmete ning mehhanismide töötamise põhimõtted.
3. Masina korrashoid,ohutustehnika, tuleohutus ja töökaitse 6 tundi
Masinate korrashoiu põhimõtted, tööõiguse ja töötervishoiu alused, tööohutuse ja
keskkonnakaitse nõuded.
4. Liiklusohutus 8 tundi
Üldteadmised liiklusohutusega seonduvast
5. Liikluspsühholoogia 4 tundi
Üldteadmised liikluspsühholoogiast, inimese psühhofüsioloogilised omadused,
liiklusohutust mõjuvad tegurid ja isikuomadused.
6. Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad 4 tundi
Masinajuhi ohte ennetavad ja keskkonda säästvad hoiakud.
7. Esmaabialane koolitus 16 tundi
Praktilise töö teemad(Juhi õppesõit):
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1. Sõit liikluses
Masina käsitlemine, harjutused õppeväljakul 4 tundi
Praktiline sõit liikluses, ohutus maanteel ja asulas 5 tundi
2. Sõit erioludes 1 tund
Sõit udus, vihmas, lumesajus ja pimedal ajal
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Teooriaõpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 80 %
kontaktõppetundidest ning sooritanud kooli liiklusteooria eksami. Praktiline õppus loetakse lõpetatuks,
kui õppur on läbinud masinaga vähemalt 10 tundi praktilist õppust ja sooritanud edukalt vajalikud
sõiduharjutused ja ülesanded ning kooli sõidueksami.
Koolituse läbinud ning liiklusteooria-ja sõidueksami edukalt sooritanud isikule väljastatakse “Tkategooria mootorsõidukijuhi koolituse tunnistus“, mille alusel on tal võimalik minna riiklikule Tkategooria mootorsõidukijuhi liikluseksamile Maanteeametisse.

Õpiväljundid
1. teeb ja järgib liiklusõigusakte ning
liiklusohutusnõudeid

2. kontrollib masina tehnilist seisukorda
3. käsitleb masinamarkide põhi-ja lisaseadmeid
4. töötab järgides ohutustehnika, tuleohutus ja
töökaitse nõudeid
5. juhib masinat liiklusseaduse kohaselt
6. tunneb ja rakendab esmaabivõtteid

Hindamiskriteeriumid
*selgitab ja analüüsib liiklusõigusaktides
sätestatut
*peab kinni liiklusohutuse nõuetest
*lahendab liiklusteste ja analüüsib tulemusi
*teostab masina igapäevase tehnilise seisukorra
kontrolltoimingud
*nimetab eri masinamarkide põhiseadmeid,
lisaseadmeid ja abiseadmeid
*täidab töö-ja tuleohutuse, töökeskkonnanõudeid
*juhib masinat sujuvalt ja ohutult
*kasutab õigeid esmaabivõtteid vastavalt
olukorrale

Kinnitanud: Taavo Tenno
(allkirjastatud digitaalselt)
Taavo Tenno Autokool OÜ juhatuse esimees
16.12.2016.a.
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