
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Elektroonikakomponendid ja käsijootmine 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Elektroonika ja automaatika 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 

erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 

optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm: Elektroonikaseadmete ja elektroonikatööstuse toodangu koostamise ja testimisega 

tegelevad mittepiisava  kvalifikatsiooni ning erialase hariduseta inimesed, kes vajavad oma 

kvalifikatsiooni tõstmist.  

 

Grupi suurus: 9 inimest. 

Õppe alustamise nõuded: puuduvad 

 
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis 
või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade 
kohtade olemasolul. 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

1) Koolitatav oskab kasutada multimeetrit, viia läbi praktilisi mõõtmisi, kasutades erinevaid 
mõõtmispiirkondi, vajadusel valib õige mõõtepiirkonna täpsema mõõtetulemuse 
saavutamiseks.  
2) Eristab mõõdetavate suuruste liike ning oskab oma teadmisi rakendada mõõtmiste 
teostamisel. 
3) Tunneb komponentide pakendile ja korpustele kantud markeeringuid, oskab neid lahti 
mõtestada ja kasutada loetud tähiste tähendust praktiliselt 
4) Oskab orienteeruda erinevate kvaliteedinõuete osas, mõistab nende erinevusi, tähtsust ning 
otstarvet.  Teab standardiseerimise vajadust, tunneb standardite põhimõtteid ja üldisi liigitusi.  
5) Oskab lugeda erinevaid elektriskeeme, mõistab skeemide toimimist üldpõhimõtete järgi. 
6) Tuleb toime lihtsamate käsijootmisoperatsioonidega, tunneb vastavaid materjale ja oskab 
arvestada nende eripärasid elektroonikas. 
 
 
 



                                                                                                      
 

  

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Kutsestandard: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 
Kompetentsid: B.2.1. Elektroonikakoostude valmistamine ja visuaalsete vigade tuvastamine 
ja B.2.4 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 kutset läbiv kompetents  
 
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekava elektroonikaseadmete tehnik,  EHISe kood 
140759, liik 441.  

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  

Sihtgrupiks on erialase hariduseta täiskasvanud, kes vajavad ja soovivad oma tööalast 
pädevust parandada. 
 
Pärnus ja Pärnumaal on üle 5 elektroonikatootmisettevõtte (igas üle 100 töölise), kus on suur 
hulk erialase hariduseta personali.  

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 
20 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
20 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:  

 
 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 



                                                                                                      
 

  

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada 

auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on  õpiväljundite 

saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui 

need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu:  

Auditoorse töö teemad 20 tundi 

-Multimeetri kasutamine, mõõtmised, erinevad piirkonnad  

-Mõõteseadus. Standardid mõõtühikutele - elektroonikas ja elektriskeemidele  

-Komponentide tähised ja nimed, otstarve ja funktsioonid, materjalid  

- jootmismaterjalid, käsijootmisnõuded, praktilised töövõtted käsijootmiseks  

-Kvaliteedisüsteemid, kvaliteedi nõuded, kriteeriumid. Standardiseerimine ja standardite 

liigid  

 

Praktilise töö lühikirjeldus 20 tundi 

-Multimeetriga praktilised mõõtmised, erinevad mõõtepiirkonnad, vahelduv- ja alalispinge, 

vool, takistus  

-Praktikas komponendid: kuidas näevad skeemil ja tegelikkuses välja takisti, kondensaator, 

transistor, IC, transformaator, induktiivsus, drossel, opvõimendi, kaitse, relee, kontaktor jne  

- käsijootmiseks vajalike oskuste harjutamine – komponentide mahajootmine ja jootmine 

trükkplaadile  

-Praktilise tööna elektroonika konstruktori kokku ja tööle panemine (skeemi järgi), erinevate 

skeemilahenduste koostamine ja analüüs  

- Erinevate standardinõuete käsitlemine, hindamine  

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Õppebaas on varustatud kõigi eriala omandamiseks vajalike tööriistadega, väike-

mehhanismidega ja materjalidega. Põhirõhk õpetamisel on pandud õpilase individuaalsele 

juhendamisele praktilise töö käigus kutseõpetaja poolt. Praktilise õppe käigus kasutatakse 

samu materjale, mida kasutatakse kaasaegsel tööstuses elektroonikatööde teostamiseks. 

Teoreetilise õppe käigus kasutatakse õppematerjali näitlikustamiseks esitlustehnikat. 

Kursuslastele jäävad kursuse lõppedes paljundatud õppematerjalide komplektid. 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse 

koos akadeemilise õiendiga kui ta:  

1.  on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid 

2. sooritanud kirjaliku teooriatesti 

 

Hindamismeetodiks on teooriatest. 

 

Hindamiskriteerium: Teooriatest  koosneb 50-st valikvastustega küsimustest iga teema kohta 

(5 teemat, kokku 10 küsimust iga teema kohta).  Maksimaalne punktide summa 50. Õppija 

peab sooritama testi minimaalselt 70% (35 punkti). 

A (arvestatud) 

 

 



                                                                                                      
 

  

1. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud 

tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:  

 isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus 

hinnati õpiväljundite saavutatust. 

2. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi 

koos akadeemilise õiendiga kui: 

 isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse 

käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust. 

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks 

vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

 

Mart Ronk,  

Erialase kõrgharidusega, Kutseõpetaja tase 7. 

Töötanud elektroonikatööstuses erialaselt, omab 8 aastast kogemust elektroonikaseadmete 

koostaja eriala spetsialistide koolitamisel, on viinud läbi vastavaid sertifitseerimiskoolitusi. 

On osalenud elektroonikaseadmete koostaja erialade õppekavade koostamisel Innove 

töörühmas 

On osalenud kooli õppekavade koostamisel töörühmade töös. 

On koolitanud varem eriala spetsialiste samas valdkonnas. 

 

 

 

Õppekava koostaja: Gerli Ollino, koolitusjuht, gerli.ollino@hariduskeskus.ee  

/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
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