Õppekavarühm
Õppekava nimetus

KOOLI NIMI
Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
Autokeretehnik
Car body technician

Õppekava kood
EHISes
EKR 2

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 3
EKR 4
EKR 4
kutsekeskharidus

EKR 5

JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 4
EKR 5

X
Õppekava maht (EKAP):
Õppekava koostamise
alus:

Õppekava õpiväljundid:

30 EKAP
Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130
„Kutseharidusstandard“ ja
kutsestandard „Autokeretehnik, tase 4 “ Transpordi ja Logistika
Kutsenõukogu 12.05.2016 otsus nr 2
Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised,
oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks autokeretehniku
erialal nii iseseisvalt kui meeskonnas ning luuakse eeldused
õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Õpilane:
1) väärtustab valitud eriala ning enda tööalast arengut, on kursis
tööalaste arengusuundade, tööturul rakendumise ja enese
täiendamise võimalustega transporditehnika valdkonnas;
2) töötab iseseisvalt, teeb struktuursete ja mittestruktuursete
osade remonditöid vastavalt juhenditele, vastutab oma töö
tulemuste eest;
3) teeb mootorsõiduki kere geomeetrilisi mõõtmisi kasutades
mõõtesüsteeme, tuvastab vigastused ning remondib need
vastavalt tehnilisele juhendile, vastutab oma töö tulemuste
eest;
4) töötab järgides keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse
ja töötervishoiu nõudeid ning materjali säästlikku kasutamist;
5) on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, vajadusel
juhtides seda ning juhendab oma pädevuste piires töötajaid,
käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
6) kasutab infotehnoloogilisi vahendeid tööalaseks
toimetulekuks;
7) kasutab tööga toimetulekuks erialast sõnavara, eesti- ja
inglise keeles.

Õppekava rakendamine: Statsionaarne ja mitte statsionaarne õpe põhi- või keskharidusega
isikutele, kellel on vähemalt 2 aastane töötamise kogemus autoplekksepp komplekteerijana
Nõuded õpingute alustamiseks: õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4.
kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja põhihariduse olemasolu
Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud
eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning sooritanud kutseeksami
Õpingute läbimisel omandatav :
Kvalifikatsioon(id)
Autokeretehnik, tase 4 kompetentsid
Osakutse(d)
puudub
Õppekava struktuur:
Põhiõpingud – 30 EKAP sh praktika – 10 EKAP
Valikõpingud – puuduvad
Põhiõpingute moodulite nimetused, õpiväljundid ja maht (moodulite nimetustena on
soovitav kasutada kutsestandardi kompetentside nimetusi)
Spetsialiseerumised: puuduvad
Õppekava kontaktisik:
ees ja
perenimi:
ametikoht:
telefon:
e-post:
Märkused:
Lisa 1 Kutsestandardi kompetentside ja õppekava põhiõpingute moodulite vastavustabel
Lisa 2 Õppekava moodulite rakenduskava on kättesaadav aadressil: www. ……..

