
TÄIENDUSÕPPE ÕPPEKAVA VORM 

nimetus e.k. * 
 

B- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus 

nimetus i.k. * 
 

 

Moodulid 1. B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja 252 kontakttundi + 
294 tundi iseseisvat tööd (kohustuslik moodul) 

2. Praktika 208 tundi (kohustuslik moodul).  

õppeviis *  x kontaktõpe sh e-loengud, x praktika, x iseseisev töö, x muu 
(praktikum) 

kontaktõpe (t) * 
252 

iseseisev töö (t) *294; praktika (t) * 208 
 

kokku maht tundides * 
754 

õppekava maht 
(EAP) * 

29 EAP (B-kategooria)  

õppemeetod Koolitus 
õppetöö keeled*  x eesti, □ inglise, □ vene, □ muu 
sihtgrupp * 
 

B-  kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kutse taotleja 

hindamismeetod *  
(arvestus, eksam, 
puudub) 

arvestus 

hindamiskriteeriu
mid e.k. * 
 

Kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamine koosneb: 
1. Teooriaeksam 
2. Sõidueksam 
3. Probleemülesannete lahendamine 
4. Teooriatunni läbiviimine 
5. Sõidutunni läbiviimine 
6. Intervjuu hindamiskomisjoni ees 

 
Teooria- ja sõidueksami hindamisel lähtutakse Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määrusest „Mootorsõidukijuhi 
eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid 
ning nõuded eksamisõidukitele“ 
 
 
Probleemülesannete hindamiskriteeriumid: 

 On nimetatud õige lahenduseni jõudmiseks vajalikud 
õigusaktid. 

 On nimetatud õige lahenduseni jõudmiseks vajalikud reeglid 
(§, lg, p). 

 Õigusaktis olevast reeglist on välja toodud konkreetse 
ülesandega seonduv, ehk kõik üleliigne on välja jäetud. 

 On vormistatud selgesõnaline argumenteeritud vastus. 
 
Teooria- ja sõidutunni hindamiskriteeriumid: 



 Õpilase poolt valitud ja hindamiseks esitatud tundide salvestus 
ja analüüs näitavad, et õppija on võimeline: 

o tunni ette valmistama tuginedes riiklikule õppekavale; 
o koostama tunnikava nii, et tunnil on häälestuse, 

õppimise ja kokkuvõtte etapid; 
o valitud meetodite abil aktiveerima õppijad ja vastutust 

õppijale andma. 
 Tunni õpiväljundid katavad võimalikult suure osa GDE-

maatriksist. 
 Tunni sisu on seadusandlusega kooskõlas. 

 
eesmärk e.k. * 
 
 

Luua eeldused B- mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele  
vastamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kujunemiseks 

õpiväljundid e.k. 
* 
 
 

Vastab B- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja 
kvalifikatsiooninõuetele   

sisu e.k. * 
 
 
 
 

Liiklusalased õigusaktid 
Autokooli õppekava ja õppematerjalide koostamine 
Arengutreeningul põhinevad aktiivõppemeetodid 
Libedasõidu riskivältimise õpetaja koolitus 
EcoDriving õpetaja koolitus 
Sõit pimeda ajal 
Mootorsõidukijuhi õpetaja praktika  

meetodid* Loeng, arengutreeningul põhinevad aktiivõppemeetodid, praktikum, 
praktika, iseseisev töö 

eeldused e.k. (sh 
õpingute 
alustamise 
tingimused, juhul 
kui need on 
eeltingimuseks 
õpiväljundite 
saavutamisel* 
 

Omab: 
 Õpitava kategooria mootorsõiduki juhiluba. 
 keskharidust, 
 arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara 

(Word, PowerPoint, Exel) kasutamisel ning tuleb edukalt toime 
arvutikasutusega õppetööl. Kui arvuti kasutamise oskused ei 
ole piisavad, et õppetööga toime tulla, siis tuleb need oskused 
õpingute käigus omandada. 

õppeprotsessi, sh 
iseseisva töö 
kirjeldus e.k. (sh 
läbimise 
tingimused, sh 
praktiliste tööde 
lühikirjeldused) * 
 

B- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja moodul 
 
Teooriaõppe kontakttunnid ja praktikumid toimuvad 8. jaanuar 2021 
kuni 30.05.21 reedeti  16.00-19.15 ja laupäeviti 10.00-17.30.  Teemade 
jaotus on toodud tunniplaanis. 
 
Praktika moodul  
 
Autokooli töökorraldusega tutvumine toimub ühel pühapäeval kuus 
(kokku 5 päeva). Ülejäänud praktika läbitakse individuaalplaani alusel. 
 
Praktika raames tuleb õpitava kategooria mootorsõidukiga sooritada 
arvestused järgmistel teemadel: 

1. Sõidueksami esimese järgu harjutused. 



2. Sõit samaliigiliste teede ristmikel. 
3. Sõit ühe- ja kahesuunalise liiklusega teel. 
4. Sõidu planeerimine tiheda liiklusega ristmikel. 
5. Sõit ringliiklusega ristmikel. 
6. Sõit maanteel ning aeglustus-  ja kiirendusraja kasutamine. 

 
Alustada tuleb esimesest teemast. Järgmise teema juurde võib minna 
kui eelmine on positiivselt sooritatud.  Käte töö roolil, roomamine 
siduri abil ilma gaasita jms manööverdamisega seonduv peab selge 
olema. 

 
Aega kulub ühe kategooria mootorsõidukiga arvestusteks minimaalselt 
3,5 tundi – 1 tund sõidueksami esimese järgu harjutused; 1,5 tundi  sõit 
maanteel ning aeglustus-  ja kiirendusraja kasutamine ning miinimum 
1 tund arvestusteks teistel teemadel.  Iga arvestuse saab 
ebaõnnestumise korral sama kursuse raames ühel korral uuesti teha.  
 
Kokku on kursuse raames iga õpilase kohta ette nähtud mitte rohkem 
kui 10 sõidutundi (à 45 min). B-kategooria arvestusi tehakse oma 
autoga. Sõidueksami esimese järgu harjutused tuleb teha 
manuaalkäigukastiga autoga. Teised arvestused võib teha ka 
automaatkäigukastiga autoga. 
 
Õppija valmistab ette ja viib praktika raames läbi vähemalt kolm 
teooria- ja neli sõidutundi. Esimene teooria- ja sõidutund viiakse läbi  
nn kontrollgrupile (kaastudengid, sugulased, sõbrad vms), järgmised 
„päris“ õpilastele. Kõik tunnid  videosalvestatakse (salvestamiseks 
sobib ka pardakaamera, GoPro jms) ja lingid salvestuste asukohale 
esitatakse õppejõule. Transkribeeritakse ja analüüsitakse kirjalikult 
etteantud vormil kaks teooria- ja kaks sõidutundi. Kui õpitakse B- ja 
CE- kategooria mootorsõidukijuhi õpetajaks, siis transkribeeritakse ja 
analüüsitakse üks B-kategooria teooria- ja sõidutund  ja üks CE- 
kategooria teooria- ja sõidutund. Teiseks transkribeeritavaks ja 
analüüsitavaks teooria- ja sõidutunniks valitakse see, mis kõige 
paremini demonstreerib õppija vastavust  B- või CE- kategooria 
mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.   
 

 
väljastatavad 
dokumendid 

Tunnistus 

õpikeskkond *  
Koolitajalt nõutav 
kompetentsus * 
(koolituse 
läbiviimiseks 
vajaliku 
kvalifikatsiooni, 
õpi- või 
töökogemuse 
kirjeldus) 

 



 
õppematerjali 
loend, juhul, kui 
õppekava 
läbimiseks on ette 
nähtud 
õppematerjalid 
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Teemaga seotud õigusaktid. 
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