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Õppekava
nimetus

Vehicle technician

Õppekava
kood EHISes

200497
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 4 EKR 5 EKR 4

EKR 5

X
Õppekava
180.0
maht (EKAP):
Õppekava
koostamise
alus:

Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“ ja
Haridus- ja teadusministri 20. 06. 2017 määrus nr 20 „Autoerialade riiklik
õppekava“
Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud,
mis võimaldavad töötada mootorsõidukitehniku erialal ning osaleda elukestvas
õppes

Õppekava
õpiväljundid:

Õpilane:
1. väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning
teadlik edasiõppimisvõimalustest ja tööturu suundumustest;
2. töötab iseseisvalt, diagnoosib, hooldab ja remondib erinevaid
mootorsõidukeid/masinaid vastavalt remondi- ja hooldusjuhistele, vastutab
oma töö tulemuste eest;
3. töötab kasutades keskkonnasäästlikke ja ergonoomilisi töövõtteid ning
järgides töökultuuri, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning materjali
säästlikku kasutamist;
4. planeerib oma tööprotsessi eesmärgipäraselt, täidab tellimustööd
kvaliteetselt ja õigeaegselt;
5. kasutab tööga seonduvalt infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara
eesti ja inglise keeles;
6. on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhtides seda ning
juhendab oma pädevuse piires töötajaid, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid
pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
7. mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja
arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
8. suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
9. kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt
toimetulekuks;
10. mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku
arengu põhimõtteid;
11. mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas
kehtivatest väärtustest;
12. kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja
isiksuse arendamiseks;

Õppekava rakendamine

statsionaarne õpe - koolipõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on
põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt
lävendi tasemel ning sooritanud kutseeksami.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
kvalifikatsioon
(id):

Mootorsõidukitehnik, tase 4

osakutse(d):

puuduvad

Õppekava struktuur
1. üldõpingud 30 EKAP;
2. põhiõpingud 122 EKAP, sh lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 40 EKAP;
3. valikõpingud 28 EKAP.
Valikõpingute valimine:
Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 27 EKAP-i ulatuses ning õigus valida
vaikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli
õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.
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