
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

ÕPPEKAVA

Laadurveokijuhi koolitus, 80 tundi

1. Õppekavarühm (vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

1041 - Transporditeenused

2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 80

kontakttunde: 80, sh praktline töö: 50

3. Õppekava koostamise alus
Kutsestandard: Veokorraldaja tase 4; Kooli õppekavad: „Laohoidja“, „Veokorraldaja“.

4. Sihtgrupp
- ilma erialase hariduseta (laadurveokijuht) isikud, kes soovivad saada uut elukutset

5. Õppe alustamise tingimused
Vähemalt põhihariduse olemasolu

6. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

- Teab laadurveoki ehitust, kasutuse korda ja tehnilise teenindamise põhiprintsiipe.

- Tunneb tööohutuse reegleid laadurveokiga töötamisel.

- Oskab laadurveoki tööd organiseerida ning laadurveokit juhtida.

7. Õppesisu
Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

Töökaitse üldküsimused 4 EV töökaitsealane seadusandlus,

töökaitse korraldus ettevõttes,

töösisekorra eeskirjad, elektri- ja

tuleohutus

Laaduri ja sisetranspordi liikurmasinad 18 Laaduri, teleskooplaaduri ja

sisetranspordi liikurmasina juhid:

tõstekahvliga, -kopaga,

konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga

sisepõlemismootoriga või

elektriajamiga kahveltõstukid,

teleskooplaadurid , kompaktlaadurid,

frontaallaadurid, virnastajad ja kärud.

Nende ehitus, kasutamine ja

hooldamine. Laadimistööde teostamise

kord

Tööohutus 8 Tööohutuse ja töösuhete õigusaktid.

Erinevad ohud töökeskkonnas,

liiklemise juhised, töö kinnistes

ruumides, veoste vedu, tankimine,



Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

tehniline hooldus. Esmaabi ja

elustamise võtted

Praktiline töö 50 Ohutustehnika dokumentidega

tutvumine (koorma kinnitamise juhend

jne.)

Laadurveokijuhi ametijuhendiga

Praktilise õppe käigus töövõtete

omandamine laaduri simulaatoritel

Sõiduharjutused ja ülesanded: laaduri

tehnilise seisukorra hindamine,

tööoperatsioonide ja juhtimisvõtete

omandamine, töö lõpetamine,

parkimine

Testi sooritamine

Sõiduharjutuste ja ülesannete

sooritamine

8. Õppemeetodid
Loengud, praktiline töö

9. Õppekeskkond
Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning

arvutiklass. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele

Laaduri simulaator

10. Õppematerjalide loend
Tõstukikasutamise juhendid. E-kursus „Автопогрузчик“

Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale

11. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Vähemalt 80% õppekava läbimine ja testi sooritamine vähemalt 60% ulatuses ning praktika

täiemahuline läbimine

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Teadmiste testi sooritamine – test koosneb

30 valikvastustega küsimusest

Vajalike sõiduharjutuste ja ülesannete

edukalt sooritamine

Testi positiivseks sooritamiseks on vaja

vähemalt 60% õigeid vastused.

Sõiduharjutusi ja ülesandeid

hinnatakse vaatluse teel, jälgides õppija

võimekust sõidukit iseseisvalt, ohutult ja

keskkonda säästvalt juhtida. Hindamine

toimub õpetaja ja õppija ühistööna arutelu

käigus.

12. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)
Hindamine toimub õpetaja ja õppija ühistööna arutelu käigus.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus



13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Gennadi Karp - keskeriharidus, on olemas kogemus laaduri ja sisetranspordi liikurmasina

juhtimisel ning pedagoogilisel tööl (laadurveokijuhi koolituste lektorina)

Mihhail Bassov – kõrgharidus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse mootorsõidukijuhi

õpetaja, tunnistus nr ÕT003674.

Nikolay Zabegaev - Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ehitusevaldkonna kutseõpetaja,

erialane kõrgharidus, on olemas kogemus laaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhtimisel

Vasily Korsak - Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, erialane haridus. On

olemas kogemus laaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhtimisel ning pedagoogilisel tööl.
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