PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS
Kinnitatud direktori ………………………………….

RKT: Sõiduauto puhastamine ja hooldamine
(õppekava nimetus)

Õppekavarühm
Õppekava maht

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
40 tundi

Õppekavavormid

Kontaktõpe

Praktika

Iseseisev töö

10 tundi auditoorset
tööd ning 30 tundi
praktilist tööd
Õppekava koostamise alus Õppekava on koostatud lähtuvalt Pärnumaa kutsehariduskeskuse
„Sõiduautotehnik“ õppekavast, moodul 2 (sõiduauto kere ja sisustuse
seisundi hindamine hooldus ja remont)
Lisaks Kutsestandardi tähis: 12-05052016-2.3/4k „Sõidukite pindade
hooldaja ja rehvitehnik, tase 3“
Kompetentsid:
B.2.1 Sõiduki värvkatte sh klaaspindade puhastamine ja hooldamine
B.2.3 Sõiduki sisustuse ja pinnakatete puhastamine ja hooldamine
B.2.4 Sõiduki mootoriruumi puhastamine ja pindade hooldamine
B.2.5 Sõiduki põhjapesu

Sihtgrupp

Erialase hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, kes töötavad
või soovivad asuda tööle autoremondi- ja hoolduse firmadesse,
autopesulatesse või muudesse sarnastesse teenust osutavatesse
ettevõtetesse.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses,
rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Grupi suurus: 9 inimest.

Eesmärk
Õppija tunneb sõiduauto puhastamise ja hooldamise põhimõtteid ning oskab tööd teha
enesesäästlikult ja turvaliselt kasutades õigeid töövõtteid, puhastusaineid ja masinaid.

Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise
õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. on sooritanud läveni tasemel praktilised vahetööd

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Praktiline kompleksülesanne
Õppija tunneb/ järgib tööde teostamise
1. Sõiduauto kere hooldusvajaduse määramine
tehnoloogilist järjekorda ja valdab õigeid
2. Sobivate töövahendite leidmine ja
töövõtteid ja -vahendite kasutamisoskust.
valmistamine.
 koolitatav valmistab ette autopesu
3. Sõiduki hooldusjuhise järgse hoolduse
töökoha;
läbiviimine.
 kasutab erinevaid
4. Sõiduauto välisleotus, pesemine, kuivatamine.
pesuseadmeid/vahendeid ohutult ja
5. Vahatamine
ergonoomiliselt;
6. Poleerimine
 määrab iseseisvalt hooldustoimingu ja valib
7. Erinevate sisepindade (tekstiil, nahk, plastik)
töövõtted;
puhastamine.
 teostab töö korrektselt ja ilma mingit
8. Töökoha korrastus, keskkonnaohutu käitumine.
muud pinda kahjustamata.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

Õppekava struktuur
Teooria 10 tundi
 Sõidukite hooldusvajaduse määramine
 Määrdeained ja nende vahetus intervallid.
 Hooldusjuhised ja nende järgi sõiduki hoolduse läbiviimine.
 Autokeemia.
 Värvkatte omadused, pesemine, kuivatamine.
Praktiline töö 30 tundi
 Pindade leotamine, survepesu kasutamine.
 Erinevate niiskustõrje vahendite peale kandmine
 Pindade kuivatamine, erinevad meetodid
 Auto salongi: tekstiil-, plastik-, puit-, nahk-, kummi-, klaaspindade puhastamine
 Värvkatte vahatamine

Õpiväljundid (max 6)




tunneb sõiduauto kerele ja sisustusele esitatavaid hoolduse nõudeid;
mõistab kasutatavate kemikaalide mõju inimese tervisele ja keskkonnale;
peseb, puhastab ja hooldab säästlikult sõiduauto kere välis- ja sisepindasid ning nende
komponente; võtab arvesse töös kasutatavate kemikaalide mõju inimese tervisele ja
keskkonnale

Iseseisev töö
Puudub

Õppemeetodid
Loeng, arutelu, praktiline töö.

Õpikeskkond
Õppebaas on varustatud kõigi eriala omandamiseks vajalike tööriistadega, väike-mehhanismidega ja
materjalidega. Põhirõhk õpetamisel on pandud õpilase individuaalsele juhendamisele praktilise töö
käigus kutseõpetaja poolt.

Õppematerjalid
Praktilise õppe käigus kasutatakse samu materjale, mida kasutatakse kaasaegses autotööstuses .
Teoreetilise õppe käigus kasutatakse õppematerjali näitlikustamiseks esitlustehnikat. Kursuslastele
jäävad kursuse lõppedes paljundatud õppematerjalide komplektid.

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument
1. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos
akadeemilise õiendiga kui :
 isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati
õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos
akadeemilise õiendiga kui :
 isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei
hinnatud õpiväljundite saavutatust

Koolitaja(d) ja kvalifikatsioon
Priit Auväärt- Pärnumaa Kutsehariduskeskuse pedagoog. priit.auvaart@hariduskeskus.ee
Lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli autotehnika eriala.
Omab Autotehnik 2/ autodiagnostik kutsetunnistust. Töötanud AS Info Autos.
Täiendusja ümberõppe
teenistuse lektor.
Õppekava
kontaktisik
Gerli Ollino
ees- ja perenimi:
Koolitusjuht
ametikoht:
445 1968; 501 4291
telefon:
gerli.ollino@hariduskeskus.ee
e-post:

