
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Sõiduauto puhastamine ja hooldamine 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika 

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: Erialase hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, kes töötavad või 

soovivad asuda tööle autoremondi- ja hoolduse firmadesse, autopesulatesse või muudesse 

sarnastesse teenust osutavatesse ettevõtetesse.  

 

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.  

 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 

 

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

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 

 

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  

Pärnu linnas ja maakonnas on mitmeid autopesulaid ning auto remondi ja hooldusega 
tegelevat firmat, lisaks mitu bussifirmat kes pakuvad autode puhastuse ja hoolduse teenust. 
Kuna selline väljaõpe on maakonnas toimunud ainul ametikooli autoerialade õppekava 
moodulina, siis tavapäraselt on neis firmades tööl inimesed, kes ei oma vastavat koolitust, 
küll aga on saanud kohapeal teatud väljaõppe. Et maakonnas saaks pakkuda kvaliteetsemat 
teenust selles valdkonnas, pakume koolituse nii firmade töötajatele täiendõppeks kui ka 
väljaõppeks valdkonda asuvatele töötajatele. 
 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  36 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 36 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 
4 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
32 

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:  

 

Teooria 4 tundi 

 Sõidukite hooldusvajaduse määramine 

 Määrdeained ja nende vahetus intervallid. 

 Hooldusjuhised ja nende järgi sõiduki hoolduse läbiviimine. 

 Autokeemia. 

 Värvkatte omadused, pesemine, kuivatamine. 

Praktiline töö 32 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 

 

 



                                                                                                      
 

  

Õppekeskkonna kirjeldus:  

kursus viiakse läbi Pärnumaa Kutsehariduskeskuse praktikahoones (D-korpus) ning 

spetsiaalselt vastava eriala koolitamiseks sisustatud praktiliste tööde õppetöökojas. 

Kursuslaste väljaõppeks on kasutada kaasaegsed töövahendid, masinad ja tööriistad. 

Teoreetilise õppe läbiviimiseks on olemas esitlustehnikaga varustatud õppeklassid.  

 

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. on sooritanud läveni tasemel praktilise kompleksülesande 

 

Hindamismeetod 

Praktiline kompleksülesanne 

1. Sõiduauto kere hooldusvajaduse määramine  

2. Sobivate töövahendite leidmine ja valmistamine.  

3. Sõiduki hooldusjuhise järgse hoolduse läbiviimine. 

4. Sõiduauto välisleotus, pesemine, kuivatamine.  

5. Vahatamine  

6. Poleerimine  

7. Erinevate sisepindade (tekstiil, nahk, plastik) puhastamine.  

8. Töökoha korrastus, keskkonnaohutu käitumine. 

 

Hindamiskriteerium 

Õppija tunneb/ järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ja valdab õigeid töövõtteid ja 

-vahendite kasutamisoskust.  

 koolitatav valmistab ette autopesu töökoha; 

 kasutab erinevaid pesuseadmeid/vahendeid ohutult ja ergonoomiliselt; 

 määrab iseseisvalt hooldustoimingu ja valib töövõtted; 

 teostab töö korrektselt ja ilma mingit muud pinda kahjustamata. 

Mitteeristav hindamine (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.  

Priit Auväärt- Pärnumaa Kutsehariduskeskuse pedagoog.  

Lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli autotehnika eriala.  

Omab Autotehnik 2/ autodiagnostik kutsetunnistust. Töötanud AS Info Autos. 

Täiendus- ja ümberõppe teenistuse autoeriala koolituste lektor. 

 

 

Õppekava koostaja: Gerli Ollino, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõppe 

teenistuse koolitusjuht, gerli.ollino@hariduskeskus.ee 

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

mailto:gerli.ollino@hariduskeskus.ee

