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AMETIKOOLITUS OÜ
Õppekava nimetus: Veoautojuhi 35-tunnine täienduskoolitus
Õppekava rühm: Transport ja logistika
Õppekava nimetus inglise keeles:
PROFFESSIONAL DRIVER CPC

Kinnitan
Lenno Põder
Juhatuse liige
01.01.2016

Maht tundides: 35 tundi, teooria 25, praktika 10
Õppekava koostamise alus:
1. „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse
vormi kehtestamine“ – määrus nr 87
2. Autoveoseadus § 28
Sihtrühm: kutselised autojuhid, kes töötavad veoautodega
Eeltingimus õppe alustamiseks: C -kategooria juhiloa olemasolu üle 2 aasta
Piirangud õpperühma suurusele: Maksimaalne õppegrupi suurus 25 inimest
Õppekeel: eesti keel, vene keel
Eesmärk:
1. Koolituse läbimine annab vajaliku ettevalmistuse töötamiseks autojuhina
2. Parandada autojuhi liiklusohutuset tagavaid oskusi
3. Kaasajastada autojuhtide seadusandlust puudutavaid teadmisi.
Õpiväljundid
Koolitusel osaleja:
1. omandab kaasajastatud teadmised liiklusalase seadusandluse muudatustest
2. omandab teadmised autojuhi töö- ja puhkeaja korraldamise kohta
3. omandab oskused analoog ja digitaalse sõidumeeriku kasutamiseks
4. omandab teadmised koormate kinnitamisest ja veosele liikumise ajal mõjuvate jõudude kohta
5. kaasajastab oma teadmisi säästliku sõidustiili rakendamise kohta
Õppemeetodid ja õppekorralduse lühikirjeldus.
Koolituse läbiviimisel kasutatakse: koolitatavat aktiveerivat loenguvormi, visualiseerimist, rühmatööd ja
sõidumeerikute õppes digitaalse ja analoog sõidumeerikute õppesimulaatoreid. Veoseohutuse õpetamiseks
kasutatakse veoseohutuse ja hõõrdeteguri õppestendi.
Käsitlemist leiavad järgmised teemad ja mahud:
Põhiained:
 Autovedude korraldus ja logistika, 10-15 tundi,
 Sõiduki tundmine ja käsitsemine, 5 tundi
 Töökeskkond ja liiklusohutus, 4-7 tundi
 Kindlustused ja vastutus, 2 tundi
 Tööõiguse alused, 2 tundi
 Töö- ja puhkeaeg, 2-4 tundi
Kokku põhiained: 25-35 tundi, millest praktilised õppetunnid vähemalt 4

Ametikoolitus OÜ, Aida 5-205 Pärnu 80010
Reg nr: 12161151, KMKR nr: EE101577649
Tel: +372 507 7332, e-post: info@ametikoolitus.ee,
www.ametikoolitus.ee

Valikained:
 Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia, kuni 7 tundi, või
 Säästlik, ohutu ja vastutustundlik juhtimine, kuni 7 tundi, või
 Rasked tee- ja ilmastikuolud, kettide kasutamine, tuleohutus, kuni 7 tundi, või
 Veod tollikontrolli all, maksud, aktsiisikaubad, immigrandid, kuni 7 tundi, või
 Sõidu- ja puhkeaja süvendatud käsitlemine, kuni 7 tundi, või
 Veoste laadimise ja kinnitamise süvendatud käsitlemine, kuni 7 tundi, või
 Metsamaterjalide vedu, kuni 7 tundi, või
 Paaksõiduki juhtimise koolitus, kuni 7 tundi
Konkreetne õppekava koostatakse enne igat koolitust.
Õpe viiakse läbi auditoorselt.
Tulemuse kontrolli viis : eksam
Õpikeskkond (õppemateriaalse baasi ja õppevahendite üldiseloomustus)
Teooriaõpe ja teadmiste kontroll toimub koolitaja õppeklassis või mõnes teises tervisekaitse nõuetele
vastavas ruumis või koolituse tellija ruumides. Klassiruumid on sisustatud õppelaudadega. Koolituse käigus
kasutatakse projektorit, pabertahvlit, õppesimulaatoreid. Igale õpilasele jagatakse kirjutusvihik,
kirjutusvahend. Õppematerjalid on kaasaegsed nii paberil kui ka elektroonilisel kujul.
Nõuded koolituse lõpetamiseks
Eksami sooritamise nõuded. Õppekava täitmine vähemalt 80% mahus; Teooriaeksam.
Teooriaeksam: koolitusel osaleja vastab, pärast teooriaõpet kirjalikult 20-le valikvastustega küsimusele.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid
Ametikoolitus OÜ tunnistus kursuse läbimise kohta, kus on peal tunnistuse number, kursuse läbimise aeg
ja maht, osaleja nimi, isikukood, õpiväljundid ja tunnistuse väljastamise kuupäev.
Koolitajale esitatavad kvalifikatsiooninõuded
1. Õpetaja peab valdama nõutavate õppeainete aluseid
2. Õpetaja peab omama õppeaine profiilile vastavaid töökogemusi
3. Õpetaja peab omama kõrg või kesk-eriharidust
4. Õpetaja peab olema osalenud erialasel täiendkoolitusel

Hindamiskriteeriumid
Mitteeristav hindamine, tulemus on „jah“ (sooritatud) või „ei“ (mittesooritatud).
Väljund
Hindamismeetod
Hindamiskriteeriumid
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Koolitusel omandatud
teadmiste kontrollimine.

Koolitusel osaleja vastab
kirjalikult kahekümnele
valikvastustega
küsimusele.

Positiivse tulemuse annab
koolitusel osalejale, kui õigesti
on vastatud 80% küsimustest

