
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

ÕPPEKAVA

T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus, 60 tundi

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

2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 60

kontakttunde: 60, sh praktline töö: 15

3. Õppekava koostamise alus
T-kategooria mootorsõiduki juhi koolitus

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

5. Õppe alustamise tingimused
Elab „Liiklusseaduse” § 100 lõike 2 mõistes alaliselt Eestis. On koolituse alustamisel

vähemalt 14,5-aastane T-kategooria mootorsõiduki piiratud juhtimisõiguse taotlemisel; on

koolituse alustamisel vähemalt 17,5-aastane T-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse

taotlemisel. Omab kehtivat tervisetõendit.

6. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

- Teab liiklusreegleid ja käitumist liikluses, traktori ehitust, kasutuse korda ja

tehnilise teenindamise põhiprintsiipe

- Oskab traktori tööd organiseerida ning traktorit juhtida

7. Õppesisu
Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses 15 Liiklusreeglid, juhi tegevus enne sõidu,

manöövri või peatumise alustamist, juhi

kohustused ning ametiisikute volitused

ja tegevus

Masina ehitus 14 Masina mootor, masina jõuülekanne,

rool, veermik, pidurisüsteem,

valgustusseadmed, elektriseadmestik,

tööseadmed ja lisaseadmed

Masina korrashoid, töökaitse ja

ohutustehnika

3 Tehnohooldetööd; mootori koostute

kontrollimine; jõuülekande, veermiku ja

rooli koostute kontrollimine; kütus,

määrdeained, jahutusvedelikud,

pidurivedelikud,

konserveerimismäärdeained; masinate

kasutamine külmal ajal; masinate

hoiustamine. Töötervishoiu, tööohutuse



Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

ja tööõiguse alused; ohutustehnika ja

tööohutuse nõuded masinate ja

põllutööriistadega töötamisel;

ohutustehnika ja tööohutuse nõuded

kütte- ja määrdeainete,

taimekaitsevahenditega ja

elektriseadmetega töötamisel

Liiklusohutus 4 Põhieeldused juhi ohutule tegevusele

liiklusolukordades; liiklejate vaheline

suhtlemine; ohuolukorra ettenägemine;

olukorra hindamine; juhi ohutu tegevus

liiklusolukordades; sõidu planeerimine

riski vältimise eesmärgil; kiirus

ohuolukorras; ohutegurid pukseerimisel

Liikluspsühholoogia 3 Inimese psühhofüsioloogilised

omadused; tegurid, mis mõjutavad

liiklusohutust

Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad 3 Keskkonnakaitse ülesanded ja

kohustused; liikluskindlustuse süsteem;

haldus-, tsiviil- ja kriminaalvastutuse

kohaldamine liiklusega seotud

rikkumistes

Kooli teooriaeksam 3 Test

Sõiduõpe 15 Masina käsitsemine, sõit liikluses, sõit

erioludes. Kooli sõidueksam

8. Õppemeetodid
loeng, sõiduõpe

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

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

sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Traktor New Holland, autode tehnilise hoolduse ja remondi õppetöökoja tehnoloogiline

sisustus, põhilised mõõteriistad, tööriistad

10. Iseseisev töö
Liiklusreeglite nõuded, liikluskorraldusvahendite tähendus, teeandmise kohustus ja

kiirusepiirangud,

teetüüpide iseloomulikud iseärasused ja teetüüpide kohta kehtivad nõuded

11. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Testi ja praktilise sõidu T kategooria masinaga edukas sooritamine

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Test Teadmiste testi sooritamine – test koosneb

60 valikvastustega küsimusest. Testi



Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt

55 õiget vastust. Mitteeristav hindamine

Praktilise sõidu T kategooria masinaga

(sõiduharjutused ja ülesanded)

Praktilise sõidu T kategooria masinaga

edukas sooritamine. 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. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Mihhail Bassov – kõrgharidus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse mootorsõidukijuhi

õpetaja, tunnistus nr ÕT003674
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