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Sihtrü hm

Oppevorm
Mooduli nr: 1

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased

Nõ uded mooduli alustamiseks
Mooduli eesmä rk
Õpiväljund 1
1) Tunneb sisepõ lemismootorite
elektroonilise juhtimise ehitust ja
põ himõ tet
2) Omab ü levaadet hü briid- ja
elektriajamite tö ö põ himõ tetest
3) Omab ü levaadet alternatiivkü tustel
tö ö tavate mootorite tö ö põ himõ tetest
Teemad/alateemad

Õppemeetodid
Hindamine
Hindamisülesanne
Hindamismeetodid
Lävend
Iseseisvad tööd
Praktilised tööd
Õpiväljund 2
1) Hindab sisepõ lemismootori tehnilist
seisukorda, leiab rikked ja analü ü sib
nende tekkepõ hjusi
2) Kõ rvaldab sisepõ lemismootori
rikked, jä rgides remonditehnoloogiat

Teemad/alateemad

Õppemeetodid
Hindamine

Hindamisülesanne

Statsionaarne
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Opetajad:
Mootorielektroonika diagnostika ja remont
9 EKAP
Puuduvad
Opetusega taotletakse, et õ pilane diagnoosib ja remondib mootorielektroonikat, annab
hinnangu oma tegevusele ning mõ istab kasutatavate kemikaalide ohtlikust inimesele ja
keskkonnale
Hindamiskriteeriumid
 Kirjeldab sisepõlemismootorite elektroonilise juhtimise komponente ja nende
tööpõhimõtteid
 Teab hübriid- ja elektriajamite tööpõhimõtteid
 Teab alternatiivkütustel töötavate mootorite tööpõhimõtteid
 Rakendab kutsele kohaseid töövõtteid, - meetodeid ja käitumisviise
 Teab kutsestandardi kutset läbivaid kompetentse ja oskab neid rakendada
tööprotsessides
Otto- ja diiselmootorite elektrooniline juhtimine
Andurid ja tä iturseadised
Infotehnoloogia
Keskkonnaohutus
Loeng. Praktiliste ü lesannete lahendamine. Esitlused. Arutlused
Mitteeristav
Teoreetiliste teadmiste test
Arutlused ja enesehindamine õ ppeprotsessi kä sitletud teemadel
Opimapi esitlemine
Iseseisev tö ö . Test. Arutlus. Opimapp/portfoolio
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel
Opimapi koostamine etteantud teemal, praktiliste tö ö de analü ü s. Hinnatakse mitteeristavalt
kujundava hindamisega. Opimapi hindamisel võ ivad osaleda lisaks kutseõ petajale
kaasõ pilased ja teised kutseõ petajad
Mootorielektroonika diagnoosimine, defekteerimine
Hindamiskriteeriumid
 Teostab diagnostika sisepõlemismootori tehnilise seisukorra hindamiseks ning võrdleb
tulemusi antud sõ iduki tehniliste andmetega
 Analüüsib rikke tekkepõhjusi ning valib sobiva remondimeetodi
 Otsustab testsõidu vajaduse, vajadusel sooritab testsõidu
 Rakendab kutsele kohaseid töövõtteid, - meetodeid ja käitumisviise
 Loeb ja salvestab rikkekoode
 Salvestab andurite ja täiturite parameetreid
 Aktiveerib täitureid
 Mõõdab müra, vibratsiooni, rõhkusid ja elektrisignaale
Andurid ja tä iturseadised
OBD diagnostikasü steem
Infotehnoloogia
Kutset lä bivate tegevusnä itajate rakendamine tö ö protsessis
Loeng, praktiline tö ö , analü ü sivad arutlused ja rü hmatö ö d
Mitteeristav

Hindamismeetodid

Teoreetiliste teadmiste test
Opimapi koostamine etteantud teemal
Mootorielektroonika diagnostika teostamine etteantud sõ idukil, rikkepõ hjuste analü ü s,
remondivajaduse mä äramine ja remonttö ö teostamine
Tö ö ga kaasneva dokumentatsiooni vormistamine, tö ö sisu selgitamine kliendile
Praktilise tö ö kvaliteedikontroll ja enesehindamine
Iseseisev tö ö . Praktiline tö ö . Test. Arutlus. Enesehindamine

Iseseisvad tööd

Opimapi koostamine etteantud teemal, praktiliste tö ö de analü ü s. Hinnatakse mitteeristavalt

Lävend

Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel

Praktilised tööd
Õpiväljund 3

1) Kontrollib heitgaasi koostist ja
heitgaasi ohutustamisseadiste tö ö d,
võ rdleb nä itusid antud sõ idukile
lubatud piirvä ärtusega ning analü ü sib
võ imalike kõ rvalekallete tekkepõ hjusi.
2) Kõ rvaldab rikked, mis põ hjustavad
heitgaaside koostise normist
kõ rvalekaldeid, jä rgides
remonditehnoloogiat.
Teemad/alateemad

Õppemeetodid
Hindamine

Hindamisülesanne
Hindamismeetodid
Lävend

Iseseisvad tööd
Praktilised tööd
Õpiväljund 4

1) kasutab tö ö ks vajalikke
infotehnoloogilisi vahendeid,
andmebaase, tehnilist
dokumentatsiooni ning erialast
sõ navara eesti ja inglise keeles
2) tö ö tab jä rgides tö ö kultuuri, energiaja keskkonnasä ä stliku, ohutu ning
efektiivse tö ö põ himõ tteid, tulles toime
tava- ja muutuvates olukordades
Hindamine
Hindamisülesanne
Praktika

Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli hindamine
Õppematerjalid
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kujundava hindamisega. Opimapi hindamisel võ ivad osaleda lisaks kutseõ petajale
kaasõ pilased ja teised kutseõ petajad
Praktilised tö ö d ja arutlused õ ppetö ö kojas vastavalt tunniplaanile
Hindamiskriteeriumid

 Teostab sisepõlemismootori heitgaaside mõõtmise ja võrdleb saadud andmeid antud
sõidukile kehtivate normidega.
 Rakendab kutsele kohaseid töövõtteid, -meetodeid ja käitumisviise.
 Kontrollib heitgaaside ohutustamisseadiste tööd.
 Analüüsib rikke tekkepõhjusi ning valib sobiva remondimeetodi.
 Rakendab kutsele kohaseid töövõtteid, -meetodeid ja käitumisviise

Kü ttesegu ja heitgaasid
Mootorsõ idukite heitgaasis sisalduvate saasteainete piirvä ärtuste õ iguslik
regulatsioon
Keskkonnaohutus
Tuleohutus
Loeng, praktiline tö ö , analü ü sivad arutlused ja rü hmatö ö d
Mitteeristav

Teoreetiliste teadmiste test
Etteantud sõ idukil heitgaasi koostise mä ä ramine ja analü ü s, remondivajaduse mä ä ramine
Iseseisev tö ö . Praktiline tö ö . Test. Arutlus. Enesehindamine
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel

Opimapi koostamine etteantud teemal, praktiliste tö ö de analü ü s. Hinnatakse mitteeristavalt
kujundava hindamisega. Opimapi hindamisel võ ivad osaleda lisaks kutseõ petajale
kaasõ pilased ja teised kutseõ petajad
Praktilised tö ö d, arutlused ja probleemü lesannete lahendamised õ ppetö ö kojas vastavalt
tunniplaanile
Hindamiskriteeriumid
 Kasutab infotehnoloogilisi vahendeid töö planeerimisel, tegemisel ja tulemuste
talletamisel hindab ja selgitab oma tegevusi, kasutab erialast sõnavara eesti ja inglise
keeles
 Valib ja kasutab tööülesannete täitmisel kaitsekatteid, tööriistu ja seadmeid otstarbekalt
ja ohutult
 Valmistab ette töökoha vastavalt tööülesandele, hoiab töötamisel korda, töö lõppedes
korrastab töökoha ja töövahendid
 Täidab töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid
Mitteeristav

Hinnatakse lä bivalt mooduli lõ ikes

Praktika sooritamine sõ iduautode hoolduse- ja remondiga tegelevas ettevõ ttes, õ ppeplaanis
ettenä htud ajal ning vastavalt kooli praktikakorraldusele
Mooduli hinne kujuneb kõ ikide hindamisü lesannete sooritamisest lä vendi tasemel.
Hindamise eelduseks on 80% tundidest osavõ tmine ning iseseisvate tö ö de õ igeaegne
esitamine
Mitteeristav hindamine
Oppeprogramm ProDiags; sõ idukimarkide põ hised materjalid; kooli õ ppetö ö koja
diagnostikaseadmed ja nende tarkvara; õ petaja koostatud loengumaterjalid;
www.riigiteataja.ee; teised avalikud allikad
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Sihtrü hm

Oppevorm
Mooduli nr: 2

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased

Nõ uded mooduli alustamiseks
Mooduli eesmä rk
Õpiväljundid
1) Hindab jõ uü lekande tehnilist
seisukorda, leiab rikked ja analü ü sib
nende tekkepõ hjusi
2) Kõ rvaldab jõ uü lekande rikked,
jä rgides remonditehnoloogiat
3) Kasutab tö ö ks vajalikke
infotehnoloogilisi vahendeid,
andmebaase, tehnilist
dokumentatsiooni ning erialast
sõ navara eesti ja inglise keeles
4) Tö ö tab jä rgides tö ö kultuuri, energiaja keskkonnasä ä stliku, ohutu ning
efektiivse tö ö põ himõ tteid, tulles toime
tava- ja muutuvates olukordades

Teemad/alateemad

Õppemeetodid
Hindamine
Hindamisülesanne

Hindamismeetodid
Lävend
Iseseisvad tööd
Praktilised tööd
Praktika

Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli hindamine
Õppematerjalid

Statsionaarne
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Opetajad:
Jõ uü lekande diagnostika ja remont
6 EKAP
Puuduvad
Opetusega taotletakse, et õ pilane diagnoosib ja remondib jõ uü lekannet
Hindamiskriteeriumid
 Teostab diagnostika jõuülekandele ning selle komponentidele.
 Loeb ja salvestab rikkekoode ning kasutab saadud informatsiooni diagnoosimisel.
 Salvestab andurite ja täiturite parameetreid ning analüüsib saadud diagnostilist
informatsiooni.
 Aktiveerib andureid ja täitureid ning kontrollib nende toimimist.
 Kasutab diagnostikaseadmeid ja andmebaase vea tuvastamiseks.
 Hindab töötava jõuülekande tehnilist seisukorda müra ja vibratsiooni iseloomu alusel,
osandab jõuülekande vastavalt diagnoositud veale.
 Asendab rikkega sõlme või anduri vastavalt tootja remondijuhisele.
 Kasutab infotehnoloogilisi vahendeid töö planeerimisel, tegemisel ja tulemuste
talletamisel
 Talletab enne töö alustamist kliendiseaded ning taastab need töö lõpetamisel
 Kliendi rahulolu tagamiseks hindab ja selgitab oma tegevusi
 Kasutab erialast sõnavara eesti ja inglise keeles
 Valib ja kasutab tööülesannete täitmisel kaitsekatteid, tööriistu ja seadmeid otstarbekalt
ja ohutult
 Valmistab ette töökoha vastavalt tööülesandele, hoiab töötamisel korda, töö lõppedes
korrastab töökoha ja töövahendid.
 Täidab töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid
Erinevad jõ uü lekanded ja nende tö ö põ himõ tted;
Andurid ja tä iturseadised;
OBD diagnostikasü steem;
Infotehnoloogia;
Kutset lä bivate tegevusnä itajate rakendamine tö ö protsessis;
Loeng. Praktiline tö ö . Esitlus. Arutlused ja rü hmatö ö d. Tö ö andmebaasidega
Mitteeristav
Teoreetiliste teadmiste test
Arutlused ja enesehindamine õ ppeprotsessi kä sitletud teemadel
Test. Arutlus. Praktiline tö ö
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel
Opimapi koostamine etteantud teemal, praktiliste tö ö de analü ü s. Hinnatakse mitteeristavalt
kujundava hindamisega. Opimapi hindamisel võ ivad osaleda lisaks kutseõ petajale
kaasõ pilased ja teised kutseõ petajad
Praktilised tö ö d, arutlused, intervjuud ja probleemü lesannete lahendamised õ ppetö ö kojas
vastavalt tunniplaanile.
Praktika sooritamine sõ iduautode hoolduse- ja remondiga tegelevas ettevõ ttes, õ ppeplaanis
ettenä htud ajal ning vastavalt kooli praktikakorraldusele
Mooduli hinne kujuneb kõ ikide hindamisü lesannete sooritamisest lä vendi tasemel.
Hindamise eelduseks on 80% tundidest osavõ tmine ning iseseisvate tö ö de õ igeaegne
esitamine
Mitteeristav hindamine
Oppeprogramm ProDiags; sõ idukimarkide põ hised materjalid; kooli õ ppetö ö koja
diagnostikaseadmed ja nende tarkvara; õ petaja koostatud loengumaterjalid;
avalikud allikad; kooli praktikakorraldus; ettevõ tte tö ö korralduse reeglid ja muud tö ö s
rakendatavad juhendid
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Sihtrü hm

Oppevorm
Mooduli nr: 3

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased

Statsionaarne
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Opetajad:
Siinivõ rkude diagnostika ja remont
4 EKAP
Nõ uded mooduli alustamiseks
Puuduvad
Mooduli eesmä rk
Opetusega taotletakse, et õ pilane diagnoosib ja remondib siinivõ rke
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
1) Hindab siinivõ rkude tehnilist
 Teostab diagnostika siinivõrkudele - CAN;LIN; MOST; FlexRay jt.
seisukorda, leiab rikked ja analü ü sib
 Salvestab rikkekoodid ja siinivõrgu parameetrid.
nende tekkepõ hjusi
 Kontrollib siinide korrasolekut.
2) Kõ rvaldab siinivõ rkude rikked,
 Kasutab infotehnoloogilisi vahendeid töö planeerimisel, tegemisel ja tulemuste
jä rgides remonditehnoloogiat
talletamisel
3) Kasutab tö ö ks vajalikke
 Talletab enne töö alustamist kliendiseaded ning taastab need töö lõpetamisel
infotehnoloogilisi vahendeid,
 Kliendi rahulolu tagamiseks hindab ja selgitab oma tegevusi
andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni  Kasutab erialast sõnavara eesti ja inglise keeles
ning erialast sõ navara eesti ja inglise
 Valib ja kasutab tööülesannete täitmisel kaitsekatteid, tööriistu ja seadmeid otstarbekalt
keeles
ja ohutult
4) Tö ö tab jä rgides tö ö kultuuri, energia-  Valmistab ette töökoha vastavalt tööülesandele, hoiab töötamisel korda, töö lõppedes
ja keskkonnasä ä stliku, ohutu ning
korrastab töökoha ja töövahendid.
efektiivse tö ö põ himõ tteid, tulles toime
 Täidab töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid
tava- ja muutuvates olukordades
Teemad/alateemad
Siinivõ rkude eesmä rk ja vajadus ja tö ö põ himõ tted;
Infotehnoloogia, infovahetus;
Siinivõ rkude diagnoosimine
- diagnostikatestriga
- multimeetriga
- ostsilloskoobiga;
Tehnika uuendused;
Kutset lä bivate tegevusnä itajate rakendamine tö ö protsessis.
Õppemeetodid
Loeng. Praktiline tö ö . Esitlus. Arutlused ja rü hmatö ö d. Tö ö andmebaasidega
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne
Teoreetiliste teadmiste test
Siinivõ rkude diagnostika teostamine etteantud sõ idukil, rikkepõ hjuste analü ü s,
remondivajaduse mä äramine ja remonttö ö teostamine. Tö ö ga
kaasneva dokumentatsiooni vormistamine, tö ö sisu selgitamine kliendile.
Praktilise tö ö kvaliteedikontroll ja enesehindamine.
Hindamismeetodid
Test. Arutlus. Praktiline tö ö . Opimapp/portfoolio. Suuline esitlus. Probleemsituatiooni
lahendamine.
Lävend
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel
Iseseisvad tööd
Opimapi koostamine etteantud teemal, praktiliste tö ö de analü ü s. Hinnatakse mitteeristavalt
kujundava hindamisega. Opimapi hindamisel võ ivad osaleda lisaks kutseõ petajale
kaasõ pilased ja teised kutseõ petajad
Praktilised tööd
Praktilised tö ö d, arutlused, intervjuud ja probleemü lesannete lahendamised õ ppetö ö kojas
vastavalt tunniplaanile.
Praktika
Praktika sooritamine sõ iduautode hoolduse- ja remondiga tegelevas ettevõ ttes, õ ppeplaanis
ettenä htud ajal ning vastavalt kooli praktikakorraldusele
Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli hinne kujuneb kõ ikide hindamisü lesannete sooritamisest lä vendi tasemel.
Hindamise eelduseks on 80% tundidest osavõ tmine ning iseseisvate tö ö de õ igeaegne
esitamine
Mooduli hindamine
Mitteeristav hindamine
Õppematerjalid
Oppeprogramm ProDiags; sõ idukimarkide põ hised materjalid; kooli õ ppetö ö koja
diagnostikaseadmed ja nende tarkvara; õ petaja koostatud loengumaterjalid;
avalikud allikad; kooli praktikakorraldus; ettevõ tte tö ö korralduse reeglid ja muud tö ö s
rakendatavad juhendid
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Sihtrü hm

Oppevorm
Mooduli nr: 4

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased

Statsionaarne
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Opetajad:
Elektriseadiste ja mugavussü steemide diagnostika
4 EKAP
ja remont
Nõ uded mooduli alustamiseks
Puuduvad
Mooduli eesmä rk
Opetusega taotletakse, et õ ppija diagnoosib ja remondib elektriseadiseid ja
mugavussü steeme
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
1) Diagnoosib, defekteerib ja vahetab
 Teostab elektriseadiste ja mugavussüsteemide ja nende komponentide diagnostikat
elektriseadiseid ja mugavussü steeme
(audio- ja navigatsiooniseadmed, parkimisabi süsteemid, liikumisandurid,
ning nende komponente vastavalt
alarmseadmed, mootori käivitustõkis, immobilaiserid jne).
tö ö ü lesandele ja remondijuhisele
 Loeb ja salvestab kliendiseadeid (audioseadmete mälu, istme asend, peeglite sätted jt) ja
2) Remondib elektriseadiseid ja nende
rikkekoode.
komponente vastavalt tö ö ü lesandele ja  Salvestab andurite ja täiturite parameetreid, aktiveerib täitureid.
remondijuhisele
 Mõõdab ja salvestab elektrisignaale.
3) Kasutab tö ö ks vajalikke
 Kasutab erialast sõnavara eesti ja inglise keeles
infotehnoloogilisi vahendeid,
 Valib ja kasutab tööülesannete täitmisel kaitsekatteid, tööriistu ja seadmeid otstarbekalt
andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni
ja ohutult
ning erialast sõ navara eesti ja inglise
 Valmistab ette töökoha vastavalt tööülesandele, hoiab töötamisel korda, töö lõppedes
keeles
korrastab töökoha ja töövahendid.
4) Tö ö tab jä rgides tö ö kultuuri, energia-  Täidab töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid
ja keskkonnasä ä stliku, ohutu ning
efektiivse tö ö põ himõ tteid, tulles toime
tava- ja muutuvates olukordades
Teemad/alateemad
Kä ivitussü steem;
Aku laadimissü steem;
Laternad ja muud valgusallikad;
Lü litid, kaitsmed, releed;
Mugavuselektroonika;
Diagnostikaseadmed ja mõ õ teriistad, nende rakendamine erinevate rikete ja
sü steemide komponentide diagnoosimisel.
Õppemeetodid
Loeng. Praktiline tö ö . Esitlus. Analü ü sivad arutlused ja rü hmatö ö d. Tö ö andmebaasidega
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne
Teoreetiliste teadmiste test
Opimapi koostamine etteantud teemal
Elektriseadiste ja mugavussü steemide diagnostika teostamine etteantud sõ idukil,
rikkepõ hjuste analü ü s, remondivajaduse mä ä ramine ja remonttö ö teostamine. Tö ö ga
kaasneva dokumentatsiooni vormistamine, tö ö sisu selgitamine kliendile. Ulesande
tä itmisel õ ppija esitleb kutset lä bivaid kompetentse
Hindamismeetodid
Test. Arutlus. Praktiline tö ö . Opimapp/portfoolio. Suuline esitlus. Probleemsituatiooni
lahendamine.
Lävend
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel
Iseseisvad tööd
Opimapi koostamine etteantud teemal, praktiliste tö ö de analü ü s. Hinnatakse mitteeristavalt
kujundava hindamisega. Opimapi hindamisel võ ivad osaleda lisaks kutseõ petajale
kaasõ pilased ja teised kutseõ petajad
Praktilised tööd
Praktilised tö ö d, arutlused, intervjuud ja probleemü lesannete lahendamised õ ppetö ö kojas
vastavalt tunniplaanile.
Praktika
Praktika sooritamine sõ iduautode hoolduse- ja remondiga tegelevas ettevõ ttes, õ ppeplaanis
ettenä htud ajal ning vastavalt kooli praktikakorraldusele
Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli hinne kujuneb kõ ikide hindamisü lesannete sooritamisest lä vendi tasemel.
Hindamise eelduseks on 80% tundidest osavõ tmine ning iseseisvate tö ö de õ igeaegne
esitamine
Mooduli hindamine
Mitteeristav hindamine
Õppematerjalid
Oppeprogramm ProDiags; sõ idukimarkide põ hised materjalid; kooli õ ppetö ö koja
diagnostikaseadmed ja nende tarkvara; õ petaja koostatud loengumaterjalid;
avalikud allikad; kooli praktikakorraldus; ettevõ tte tö ö korralduse reeglid ja muud tö ö s
rakendatavad juhendid
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Sihtrü hm

Oppevorm
Mooduli nr: 5

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased

Statsionaarne
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Opetajad:
Juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika ja remont
5 EKAP
Nõ uded mooduli alustamiseks
Puuduvad
Mooduli eesmä rk
Opetusega taotletakse, et õ ppija diagnoosib ja remondib juhtimisseadmeid ja veermiku
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
1) Hindab juhtimisseadmete ja
 Teostab juhtimisseadmete, veermiku ja nende komponentide diagnostika (nt rool ja
veermiku tehnilist seisukorda, leiab
pidurid, veojõ u- ja juhitavuskorrektorid, kaapevä ldikud, diferentsiaaliblokeeringud jt).
rikked ja analü ü sib nende tekkepõ hjusi  Loeb ja salvestab rikkekoode, andurite ja täiturite parameetreid.
2) Kõ rvaldab juhtimisseadmete ja
 Aktiveerib täitureid.
veermiku rikked, jä rgides
 Teostab müra ja vibratsiooni mõõtmised ning salvestab elektrisignaale.
remonditehnoloogiat.
 Vahetab seadiseid.
3) Kasutab tö ö ks vajalikke
 Kasutab erialast sõnavara eesti ja inglise keeles
infotehnoloogilisi vahendeid,
 Valib ja kasutab tööülesannete täitmisel kaitsekatteid, tööriistu ja seadmeid otstarbekalt
andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni
ja ohutult
ning erialast sõ navara eesti ja inglise
 Valmistab ette töökoha vastavalt tööülesandele, hoiab töötamisel korda, töö lõppedes
keeles
korrastab töökoha ja töövahendid.
4) Tö ö tab jä rgides tö ö kultuuri, energia-  Täidab töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid
ja keskkonnasä ä stliku, ohutu ning
efektiivse tö ö põ himõ tteid, tulles toime
tava- ja muutuvates olukordades
Teemad/alateemad
Juhtimisseadmed, veermik, hü dropidurid, komponendid ja tö ö põ himõ tted;
Diagnostikaseadmed ja mõ õ teriistad;
Vea põ hjuse mä äramine;
Rikete kõ rvaldamine.
Õppemeetodid
Loeng. Praktiline tö ö . Esitlus. Analü ü sivad arutlused ja rü hmatö ö d. Tö ö andmebaasidega
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne
Teoreetiliste teadmiste test
Opimapi koostamine etteantud teemal juhtimisseadmete ja veermiku diagnostika
teostamine etteantud sõ idukil, rikkepõ hjuste analü ü s, remondivajaduse mä ä ramine ja
remonttö ö teostamine. Tö ö ga kaasneva dokumentatsiooni vormistamine, tö ö sisu
selgitamine kliendile. Ulesande tä itmisel õ ppija esitleb kutset lä bivaid kompetentse
Hindamismeetodid
Test. Arutlus. Praktiline tö ö . Opimapp/portfoolio. Suuline esitlus. Probleemsituatiooni
lahendamine.
Lävend
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel
Iseseisvad tööd
Opimapi koostamine etteantud teemal, praktiliste tö ö de analü ü s. Hinnatakse mitteeristavalt
kujundava hindamisega. Opimapi hindamisel võ ivad osaleda lisaks kutseõ petajale
kaasõ pilased ja teised kutseõ petajad
Praktilised tööd
Praktilised tö ö d, arutlused, intervjuud ja probleemü lesannete lahendamised õ ppetö ö kojas
vastavalt tunniplaanile.
Praktika
Praktika sooritamine sõ iduautode hoolduse- ja remondiga tegelevas ettevõ ttes, õ ppeplaanis
ettenä htud ajal ning vastavalt kooli praktikakorraldusele
Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli hinne kujuneb kõ ikide hindamisü lesannete sooritamisest lä vendi tasemel.
Hindamise eelduseks on 80% tundidest osavõ tmine ning iseseisvate tö ö de õ igeaegne
esitamine
Mooduli hindamine
Mitteeristav hindamine
Õppematerjalid
Oppeprogramm ProDiags; sõ idukimarkide põ hised materjalid; kooli õ ppetö ö koja
diagnostikaseadmed ja nende tarkvara; õ petaja koostatud loengumaterjalid;
avalikud allikad; kooli praktikakorraldus; ettevõ tte tö ö korralduse reeglid ja muud tö ö s
rakendatavad juhendid
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Sihtrü hm

Oppevorm
Mooduli nr: 6

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased

Statsionaarne
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Opetajad:
Kliimaseadmete diagnostika ja remont
2 EKAP
Nõ uded mooduli alustamiseks
Puuduvad
Mooduli eesmä rk
Opetusega taotletakse, et õ ppija diagnoosib ja remondib kliimaseadmeid
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
1) Hindab kliimaseadmete tehnilist
 Teostab diagnostika kliimaseadmele ja selle komponentidele.
seisukorda, leiab rikked ja analü ü sib
 Vahetab ja/või paigaldab kliimaseadmeid ja nende osi
nende tekkepõ hjusi
 Loeb ja salvestab rikkekoode.
2) Kõ rvaldab kliimaseadmete rikked,
 Salvestab andurite ja täiturite parameetreid.
jä rgides remonditehnoloogiat.
 Aktiveerib täitureid.
3) Jä rgib kliimaseadmete kä itlemise
 Omab ülevaadet kasvuhoonegaaside heite.
nõ udeid,
 mõjust keskkonnale.
4) Tunneb asjakohaseid õ igusakte,
 Tunneb asjakohaste õigusaktide nõudeid.
millised on kehtestatud fluoritud
 Teostab müra ja vibratsiooni mõõtmised ning salvestab elektrisignaale.
kasvuhoonegaase ja osoonikihti
 Remondib ja vahetab seadiseid.
kahandavaid aineid sisaldavate
 Kasutab erialast sõnavara eesti ja inglise keeles
seadmete kä itlemistoimingutele.
 Valib ja kasutab tööülesannete täitmisel kaitsekatteid, tööriistu ja seadmeid otstarbekalt
5) Kasutab tö ö ks vajalikke
ja ohutult
infotehnoloogilisi vahendeid,
andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni  Valmistab ette töökoha vastavalt tööülesandele, hoiab töötamisel korda, töö lõppedes
korrastab töökoha ja töövahendid.
ning erialast sõ navara eesti ja inglise
 Täidab töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.
keeles
6) Tö ö tab jä rgides tö ö kultuuri, energiaja keskkonnasä ä stliku, ohutu ning
efektiivse tö ö põ himõ tteid, tulles toime
tava- ja muutuvates olukordades
Teemad/alateemad

Õppemeetodid
Hindamine
Hindamisülesanne

Hindamismeetodid
Lävend
Iseseisvad tööd

Praktilised tööd
Praktika

Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli hindamine
Õppematerjalid

Kliimaseadmed (sõ itjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete)
ehitus ja tö ö põ himõ tted;
Andurid ja nende tö ö põ himõ tted;
Diagnostikaseadmed, mõ õ teriistad ja kontrollseadmed;
Vea põ hjuse mä äramine;
Rikete kõ rvaldamine;
URO kliimamuutuste raamkonventsioon;
Kyoto protokoll; Sõ nalised-, jä ljenduslikud-, nä itlikud-, audiovisuaalsed-, seletusmeetodid.
Oppekä ik.
Kasvuhoonegaasid ja nende mõ ju keskkonnale;
Vä lisõ hu kaitse seadus;
Fluoritud kasvuhoonegaaside kä itlemise ja aruandluse kord
Sõ nalised-, jä ljenduslikud-, nä itlikud-, audiovisuaalsed-, seletusmeetodid. Oppekä ik.
Mitteeristav
Teoreetiliste teadmiste test
Opimapi koostamine etteantud teemal
Kliimaseadme diagnostika teostamine etteantud sõ idukil, rikkepõ hjuste analü ü s,
remondivajaduse mä äramine ja remonttö ö teostamine. Tö ö ga kaasneva dokumentatsiooni
vormistamine, tö ö sisu selgitamine kliendile. Ulesande tä itmisel õ ppija esitleb kutset
lä bivaid kompetentse
Test. Arutlus. Praktiline tö ö . Opimapp/portfoolio. Suuline esitlus. Probleemsituatiooni
lahendamine.
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel
Opimapi koostamine etteantud teemal, praktiliste tö ö de analü ü s. Hinnatakse mitteeristavalt
kujundava hindamisega. Opimapi hindamisel võ ivad osaleda lisaks kutseõ petajale
kaasõ pilased ja teised kutseõ petajad
Praktilised tö ö d, arutlused, intervjuud ja probleemü lesannete lahendamised õ ppetö ö kojas
vastavalt tunniplaanile.
Praktika sooritamine sõ iduautode hoolduse- ja remondiga tegelevas ettevõ ttes, õ ppeplaanis
ettenä htud ajal ning vastavalt kooli praktikakorraldusele
Mooduli hinne kujuneb kõ ikide hindamisü lesannete sooritamisest lä vendi tasemel.
Hindamise eelduseks on 80% tundidest osavõ tmine ning iseseisvate tö ö de õ igeaegne
esitamine
Mitteeristav hindamine
Oppeprogramm ProDiags; sõ idukimarkide põ hised materjalid; kooli õ ppetö ö koja
diagnostikaseadmed ja nende tarkvara; õ petaja koostatud loengumaterjalid;
avalikud allikad; kooli praktikakorraldus; ettevõ tte tö ö korralduse reeglid ja muud tö ö s

rakendatavad juhendid
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Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrü hm
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased
Oppevorm
Statsionaarne
Mooduli nr: 7
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Opetajad:
Turvaseadiste diagnostika ja remont
1,5 EKAP
Nõ uded mooduli alustamiseks
Puuduvad
Mooduli eesmä rk
Opetusega taotletakse, et õ ppija teostab turvaseadiste diagnostikat, oskab neid remontida,
vahetada ja seadistada, kasutades asjakohaseid tehnoloogiaid, tö ö meetodeid ning kasutades
ressursse sä ästvalt ja ohutult.
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
1) Hindab turvaseadmete ja nende
 Diagnoosib aktiiv- ja passiivseid turvaseadiseid ning nende komponente (näit
komponentide tehnilist seisukorda,
turvaseadiste andurid, turvapadjad ja kardinad, turvavööde eelpingutid);
leiab rikked ja analü ü sib nende
 Loeb ja salvestab rikkekoode;
tekkepõ hjusi
 Salvestab andurite ja täiturite parameetreid;
2) Kõ rvaldab turvaseadmete ja nende
 Mõõdab ja salvestab elektrisignaale;
komponentide rikked, jä rgides
 Vajadusel vahetab pürotehnilisi passiivohutusseadiseid;
remonditehnoloogiat.
 Kasutab erialast sõnavara eesti ja inglise keeles
3) Kasutab tö ö ks vajalikke
 Valib ja kasutab tööülesannete täitmisel kaitsekatteid, tööriistu ja seadmeid otstarbekalt
infotehnoloogilisi vahendeid,
ja ohutult
andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni  Valmistab ette töökoha vastavalt tööülesandele, hoiab töötamisel korda, töö lõppedes
ning erialast sõ navara eesti ja inglise
korrastab töökoha ja töövahendid.
keeles
 Täidab töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.
4) Tö ö tab jä rgides tö ö kultuuri, energiaja keskkonnasä ä stliku, ohutu ning
efektiivse tö ö põ himõ tteid, tulles toime
tava- ja muutuvates olukordades
Teemad/alateemad
Aktiiv- ja passiivsed turvaseadmed, nende ehitus ja tö ö põ himõ tted;
Andurid ja tä iturseadised;
Ohutus.
Õppemeetodid
Sõ nalised-, jä ljenduslikud-, nä itlikud-, audiovisuaalsed-, seletusmeetodid. Oppekä ik.
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne
Teoreetiliste teadmiste test
Opimapi koostamine etteantud teemal
Turvaseadiste ja nende komponentide diagnostika teostamine etteantud sõ idukil,
rikkepõ hjuste analü ü s, remondivajaduse mä ä ramine ja remonttö ö teostamine. Tö ö ga
kaasneva dokumentatsiooni vormistamine, tö ö sisu selgitamine kliendile. Ulesande
tä itmisel õ ppija esitleb kutset lä bivaid kompetentse
Hindamismeetodid
Test. Arutlus. Praktiline tö ö . Opimapp/portfoolio. Suuline esitlus. Probleemsituatiooni
lahendamine.
Lävend
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel
Iseseisvad tööd
Opimapi koostamine etteantud teemal, praktiliste tö ö de analü ü s. Hinnatakse mitteeristavalt
kujundava hindamisega. Opimapi hindamisel võ ivad osaleda lisaks kutseõ petajale
kaasõ pilased ja teised kutseõ petajad
Praktilised tööd
Praktilised tö ö d, arutlused, intervjuud ja probleemü lesannete lahendamised õ ppetö ö kojas
vastavalt tunniplaanile.
Praktika
Praktika sooritamine sõ iduautode hoolduse- ja remondiga tegelevas ettevõ ttes, õ ppeplaanis
ettenä htud ajal ning vastavalt kooli praktikakorraldusele
Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli hinne kujuneb kõ ikide hindamisü lesannete sooritamisest lä vendi tasemel.
Hindamise eelduseks on 80% tundidest osavõ tmine ning iseseisvate tö ö de õ igeaegne
esitamine
Mooduli hindamine
Mitteeristav hindamine
Õppematerjalid
Oppeprogramm ProDiags; sõ idukimarkide põ hised materjalid; kooli õ ppetö ö koja
diagnostikaseadmed ja nende tarkvara; õ petaja koostatud loengumaterjalid;
avalikud allikad; kooli praktikakorraldus; ettevõ tte tö ö korralduse reeglid ja muud tö ö s
rakendatavad juhendid
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Sihtrü hm

Oppevorm
Mooduli nr: 8

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased

Nõ uded mooduli alustamiseks
Mooduli eesmä rk
Õpiväljundid
1) mõ istab oma vastutust teadlike
otsuste langetamisel elukestvas
karjä äriplaneerimise protsessis
2) mõ istab majanduse olemust ja
majanduskeskkonna toimimist
3) mõ testab oma rolli
ettevõ tluskeskkonnas
4) mõ istab oma õ igusi ja kohustusi
tö ö keskkonnas toimimisel
5) kä itub vastastikust suhtlemist
toetaval viisil

Statsionaarne
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Opetajad:
Karjä ä ri planeerimine ja ettevõ tluse alused
4,5 EKAP
Puuduvad
Opetusega taotletakse, et õ ppija tuleb toime oma karjä ä ri planeerimisega kaasaegses
majandus-, ettevõ tlus- ja tö ö keskkonnas lä htudes elukestva õ ppe põ himõ tetest.
Hindamiskriteeriumid
● analü ü sib juhendamisel oma isiksust ja kirjeldab oma tugevaid ja nõ rku kü lgi
● seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõ udeid tö ö turul rakendamise
võ imalustega
● leiab iseseisvalt informatsiooni tö ö turu, erialade ja õ ppimisvõ imaluste kohta
● leiab iseseisvalt informatsiooni praktika- ja tö ö kohtade kohta. koostab juhendi alusel
elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, sh võ õ rkeelse, motivatsioonikirja,
sooviavalduse), lä htudes dokumentide vormistamise heast tavast
● valmistab ette ja osaleb nä idistö ö intervjuul
● koostab juhendamisel oma lü hi- ja pikaajalise karjä ä ri plaani
● kirjeldab oma majanduslikke vajadusi, lä htudes ressursside piiratusest.
● selgitab nõ udluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust
● koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma leibkonna ü he kuu eelarve
● loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse
● tä idab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise nä idistuludeklaratsiooni
● leiab iseseisvalt informatsiooni peamiste pangateenuste ja nendega kaasnevate
võ imaluste ning kohustuste kohta kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi
alusel riigiportaali eesti.ee
● kirjeldab meeskonnatö ö na ettevõ tluskeskkonda Eestis oma õ pitavas valdkonnas
● võ rdleb iseseisvalt oma võ imalusi tö ö turule sisenemisel palgatö ö taja ja ettevõ tjana,
lä htudes ettevõ tluskeskkonnast
● kirjeldab meeskonnatö ö na vastutustundliku ettevõ tluse põ himõ tteid
● selgitab meeskonnatö ö na ü he ettevõ tte majandustegevust ja seda mõ jutavat
ettevõ tluskeskkonda
● kirjeldab meeskonnatö ö na kultuuride vaheliste erinevuste mõ ju ettevõ tte
majandustegevusele
● kirjeldab ja analü ü sib ettevõ tte ä riideed õ pitava valdkonna nä itel ja koostab juhendi alusel
meeskonnatö ö na elektrooniliselt lihtsustatud ä riplaani
● loetleb ja selgitab iseseisvalt tö ö andja ja tö ö tajate peamisi õ igusi ning kohustusi ohutu
tö ö keskkonna tagamisel
● tunneb ä ra ja kirjeldab meeskonnatö ö na tö ö keskkonna ü ldisi fü ü sikalisi, keemilisi,
bioloogilisi, psü hhosotsiaalseid ja fü sioloogilisi ohutegureid ning meetmeid nende
vä hendamiseks
● tunneb ä ra tö ö õ nnetuse ja loetleb meeskonnatö ö na lä htuvalt õ igusaktides sä testatust
tö ö taja õ igusi ja kohustusi seoses tö ö õ nnetusega
● kirjeldab tulekahju ennetamise võ imalusi ja oma tegevust tulekahju puhkemisel
tö ö keskkonnas
● leiab juhtumi nä itel iseseisvalt eri allikatest, sh elektrooniliselt tö ö tervishoiu ja
tö ö ohutuse alast informatsiooni
● leiab iseseisvalt tö ö lepinguseadusest informatsiooni tö ö lepingu, tö ö ajakorralduse ja
puhkuse kohta nimetab tö ö lepingu, tö ö võ tulepingu ja kä sunduslepingu peamisi erinevusi ja
kirjeldab tö ö lepinguseadusest tulenevaid tö ö taja õ igusi, kohustusi ja vastutust
● arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatö ö , tü kitö ö ja majandustulemustelt makstava tasu
bruto- ja netotö ö tasu ning ajutise tö ö võ imetuse hü vitist
● koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt elektrooniliselt algatus- ja vastuskirja ning
e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt
● kirjeldab iseseisvalt dokumentide sä ilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda
isiklike dokumentide sä ilitamisega
● kasutab situatsiooniga sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist nii õ ppe- kui
võ õ rkeeles
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● kasutab eri suhtlemisvahendeid, sh jä rgib telefoni ja internetisuhtluse head tava
● jä rgib ü ldtunnustatud kä itumistavasid
● selgitab tulemusliku meeskonnatö ö eeldusi
● kirjeldab juhendi alusel meeskonnatö ö na kultuurilisi erinevusi suhtlemisel

Teemad, alateemad
1. isiksuse analü ü simine ja oma tugevate ja nõ rkade kü lgede kirjeldamine
2. kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõ uded seoses tö ö turul rakendamisevõ imalustega
3. informatsioon tö ö turu, erialade ja õ ppimisvõ imaluste kohta
4. informatsiooni praktika- ja tö ö kohtade kohta. Elektroonilisi kandideerimisdokumentide (CV, sh võ õ rkeelse, motivatsioonikirja,
sooviavalduse), lä htudes dokumentide vormistamise heast tavast
5. tö ö intervjuu
6. lü hi- ja pikaajalise karjä äri plaan
7. majanduslikud vajadused, lä htudes ressursside piiratusest
8. nõ udluse ja pakkumise ning turutasakaal turumajanduses
9. elektrooniline oma leibkonna ü he kuu eelarve
10. Eestis kehtivaid otsesed ja kaudsed maksud
11. elektrooniline nä idistuludeklaratsioon
12. peamised pangateenused ja nendega kaasnevad võ imalused ning kohustused
13. riigiportaali eesti.ee
14. ettevõ tluskeskkond Eestis õ pitavas valdkonnas
15. võ imalusi tö ö turule sisenemisel palgatö ö tajana ja ettevõ tjana, lä htudes ettevõ tluskeskkonnast
16. vastutustundliku ettevõ tluse põ himõ tted
17. ettevõ tte majandustegevus ja seda mõ jutav ettevõ tluskeskkond
18. kultuuride vaheliste erinevuste mõ ju ettevõ tte majandustegevusele
19. ettevõ tte ä riidee õ pitava valdkonna nä itel ja elektrooniline ä riplaani
20. tö ö andja ja tö ö tajate peamised õ igused ning kohustused ohutu tö ö keskkonna tagamisel
21. tö ö keskkonna ü ldised fü ü sikalised, keemilised, bioloogilised, psü hhosotsiaalseid ja fü sioloogilised ohutegurid ning meetmeid nende
vä hendamiseks
22. tö ö õ nnetus ja õ igusaktides sä testatust tö ö taja õ igused ja kohustused seoses tö ö õ nnetusega
23. tulekahju ennetamise võ imalused ja tegevus tulekahju puhkemisel tö ö keskkonnas
24. tö ö tervishoiu ja tö ö ohutuse alane informatsiooni
25. tö ö lepinguseadus ja informatsiooni tö ö lepingu, tö ö ajakorralduse ja puhkuse kohta tö ö lepingu, tö ö võ tulepingu ja kä sunduslepingu
peamised erinevused ja tö ö lepinguseadusest tulenevad tö ö taja õ igused, kohustused ja vastutus
26. ajatö ö , tü kitö ö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netotö ö tasu ning ajutise tö ö võ imetuse hü vitis
27. elektrooniline algatus- ja vastuskiri ning e-kiri, sh digitaalne allkiri
28. dokumentide sä ilitamise vajadus organisatsioonis
29. situatsiooniga sobiv verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine õ ppe- kui võ õ rkeeles
30. suhtlemisvahendid, sh telefoni- ja internetisuhtluse head tava
31. ü ldtunnustatud kä itumistavad
32. tulemusliku meeskonnatö ö eeldused
33. kultuurilised erinevused suhtlemisel
Õppemeetodid
Sõ nalised-, jä ljenduslikud-, nä itlikud-, audiovisuaalsed-, seletusmeetodid. Oppekä ik.
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanded ja hindamismeetodid
Hindamisü lesanne nr.1 - Karjä äriplaneerimine
Kirjalik tö ö õ petaja poolt antud teemal, esitlus ja arutelu:
1) isiksuse analü ü simine ja oma tugevate ja nõ rkade kü lgede kirjeldamine
2) kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõ uded seoses tö ö turul rakendamise võ imalustega
3) tö ö intervjuu
4) lü hi- ja pikaajalise karjä ä ri plaan
5) majanduslikud vajadused, lä htudes ressursside piiratusest
6) elektrooniline oma leibkonna ü he kuu eelarve
7) peamised pangateenused ja nendega kaasnevad võ imalused ning kohustused
8) Eestis kehtivaid otsesed ja kaudsed maksud Opetaja poolt antud ü lesande lahendamine
9) riigiportaal eesti.ee kasutamine
10) informatsioon tö ö turu, erialade ja õ ppimisvõ imaluste kohta
11) informatsioon praktika- ja tö ö kohtade kohta. Opetaja poolt antud dokumendi koostamine
12) elektrooniline nä idistuludeklaratsioon
13) elektroonilised kandideerimisdokumendid (CV, sh võ õ rkeelse, motivatsioonikirja, sooviavalduse), dokumentide vormistamise hea
tava
14) elektrooniline algatus ja vastuskiri ning e-kiri, sh digitaalne allkiri
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Hindamisü lesanne nr. 2 - Majanduse olemus ja majanduskeskkonna toimimine
Kirjalik tö ö õ petaja poolt antud teemal, esitlus ja arutelu:
1) ettevõ tluskeskkond Eestis õ pitavas valdkonnas
2) võ imalused tö ö turule sisenemisel palgatö ö tajana ja ettevõ tjana, lä htudes ettevõ tluskeskkonnast
3) vastutustundliku ettevõ tluse põ himõ tted
4) ettevõ tte majandustegevus ja seda mõ jutav ettevõ tluskeskkond
5) kultuuride vaheliste erinevuste mõ ju ettevõ tte majandustegevusele
6) nõ udluse ja pakkumise ning turutasakaal turumajanduses Opetaja poolt antud ü lesande lahendamine
7) ettevõ tte ä riidee õ pitava valdkonna nä itel ja elektrooniline ä riplaani
Hindamisü lesanne nr. 3 - Roll ettevõ tluskeskkonnas
Kirjalik tö ö õ petaja poolt antud teemal, esitlus ja arutelu:
1) tö ö lepinguseadus ja informatsiooni tö ö lepingu, tö ö ajakorralduse ja puhkuse kohta tö ö lepingu, tö ö võ tulepingu ja kä sunduslepingu
peamised
erinevused ja tö ö lepinguseadusest tulenevad tö ö taja õ igused, kohustused ja vastutus
2) ajatö ö , tü kitö ö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netotö ö tasu ning ajutise tö ö võ imetuse hü vitis
3) dokumentide sä ilitamise vajadus organisatsioonis
Hindamisü lesanne nr. 4 - Oigused ja kohustused tö ö keskkonnas
Kirjalik tö ö õ petaja poolt antud teemal, esitlus ja arutelu:
1) tö ö andja ja tö ö tajate peamised õ igused ning kohustused ohutu tö ö keskkonna tagamisel
2) tö ö keskkonna ü ldised fü ü sikalised, keemilised, bioloogilised, psü hhosotsiaalsed ja fü sioloogilised ohutegurid ning meetmeid nende
vä hendamiseks
3) tö ö tervishoiu ja tö ö ohutuse alane informatsioon
4) tö ö õ nnetus ja õ igusaktides sä testatust tö ö taja õ igused ja kohustused seoses tö ö õ nnetusega
5) tulekahju ennetamise võ imalused ja tegevus tulekahju puhkemisel tö ö keskkonnas
Hindamisü lesanne nr. 5 - Asjaajamise ja suhtlemise alused
Rü hmatö ö ja arutelu õ petaja poolt antud teemal:
1) situatsiooniga sobiv verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine õ ppe- kui võ õ rkeeles
2) suhtlemisvahendid, sh telefoni- ja internetisuhtluse head tava
3) ü ldtunnustatud kä itumistavad
4) tulemusliku meeskonnatö ö eeldused
5) kultuurilised erinevused suhtlemisel
Lävend
Opilane on koostanud õ pimapi õ petaja poolt antud kirjalike tö ö de lahendustega
Iseseisvad tööd
Opetaja poolt hindmaisü lesannetes toodud kirjalike tö ö de tegemine ja aruteludeks
ettevalmistumine
Praktilised tööd
Opetaja poolt antud dokumentide koostamine
Praktika
Puudub
Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli kokkuvõ ttev hinne kujuneb õ pimapis esitatud tö ö de koondhindena, s.t õ ppija on
tõ endanud etteantud teema õ pivä ljundite saavutamise lä vendi tasemel, esitades kõ ik
nõ utud tö ö d.
Mooduli hindamine
Mitteeristav hindamine
Õppematerjalid
Opetajate poolt koostatud e-õ ppematerjalid. Ettevõ tlusõ ppe edendamise kava. Eesti
Kaubandus – Tö ö stuskoda. Oppematerjalid
http://www.innove.ee/et/kutseharidus/materjalid/ettevotlusope. Tö ö tervishoiu ja
tö ö ohutuse seadus. Tuleohutuse seadus ja mä ä rus. Aripä eva kä siraamat –
Tö ö tervishoid ja tö ö ohutus. Tö ö lepinguseadus. Võ laõ igusseadus. Kollektiivlepingu seadus.
Ravikindlustuse seadus. Vanemahü vitise seadus. Riikliku
pensionikindlustuse seadus.
Arhiiviseadus. EVS-ISO 15489-1:2004 „Informatsioon ja dokumentatsioon.
Dokumendihaldus. Osa 1: Uldnõ uded“. EVS 882-1:2006 „Informatsioon ja
dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõ uded Osa 1: Kiri“. Erialane kirjandus.
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Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrü hm
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased
Oppevorm
Statsionaarne
Mooduli nr: 9
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Opetajad:
Praktika
15 EKAP
Nõ uded mooduli alustamiseks
Lä bitud moodulid on arvestatud lä vendi tasemel
Mooduli eesmä rk
Opetusega taotletakse, et õ ppija tä idab tö ö keskkonnas juhendaja juhendamisel õ ppekava
õ pieesmä rkidele vastavaid tö ö - ja õ ppeü lesandeid, rakendab teoreetilisi teadmisi ja tä iendab
praktilisi oskusi ning kujundab hoiakuid.
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
● kirjeldab kooli praktikakorraldust ja praktikajuhendist tulenevaid praktika eesmä rke
1) Kü lastab mootorsõ idukite hoolduse
● kirjeldab enda õ igusi ja kohustusi praktikandina
ja remonttö ö dega tegelevaid ettevõ tteid
● saavutab kokkuleppe praktikaettevõ ttega praktikale asumiseks, tä idab praktikale
ja peab lä birä ä kimisi praktikale
asumiseks, vastavalt kooli
asumisega kaasnevad dokumendid jä rgides praktikajuhendit
● diagnoosib ja remondib mootorsõ idukit vastavalt remondijuhisele
praktikakorraldusele sõ lmib
● kirjeldab praktika aruandes praktikaettevõ tte tö ö korraldust ning selgitab oma tö ö ga
kolmepoolse praktikalepingu
2) Tutvub praktikaettevõ tte
seotud tö ö ohutusalaste nõ uete tä itmise vajalikkust
● tä idab tö ö tervishoiu, tö ö - ja keskkonnaohutuse nõ udeid
tö ö korraldusega ning lä bib tö ö kohal
● analü ü sib tö ö etapi lõ ppedes oma tegevust ja panust meeskonnatö ö sse, seostab saadud
ohutusalase juhendamise
3) Tö ö tab juhendamisel vastavalt
kogemust seniste teadmiste, oskuste ja hoiakutega
● tä idab vastavalt praktikajuhendile praktikapä eviku, kus kirjeldab praktika kä igus tehtud
spetsialiseerumisele praktikaettevõ ttes,
jä rgib ettevõ tte tö ö korraldusest
tö ö ü lesandeid ning esitab selle ettevõ ttepoolsele juhendajale hindamiseks
● vastutab meeskonna liikmena oma tö ö kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest, jä rgib tö ö alases
tulenevaid nõ udeid, rakendab
tö ö tamisel ergonoomilisi, ohutuid ja
tegevuses tö ö kultuuri nõ udeid
● koostab ja esitleb juhendi alusel praktikaaruande, andes hinnangu enda tö ö le ja tä idab
efektiivseid tö ö võ tteid ning tä idab
kvaliteedinõ udeid
eneseanalü ü si sisaldava kokkuvõ tte, vormistab aruande elektrooniliselt korrektses eesti
4) Diagnoosib ja remondib
keeles
mootorsõ idukit vastavalt
remondijuhisele
5) Arendab meeskonna liikmena
suhtlemis- ja koostö ö valmidust
6) Analü ü sib ennast tö ö alaselt ning
dokumenteerib tehtud tö ö d
nõ uetekohaselt
7) Praktika lõ ppedes koostab praktika
aruande ja esitleb koolis
Teemad, alateemad
1. kooli praktikakorraldus ja praktikajuhendist tulenevad praktika eesmä rgid
2. praktikandi õ igused ja kohustused
3. kokkulepe praktikaettevõ ttega praktikale asumiseks, praktikale asumisega kaasnevad dokumendid, praktikajuhendit
4. praktikaettevõ tte tö ö korraldus, tö ö ga seotud tö ö ohutusalaste nõ uete tä itmise vajalikkus
5. tö ö koha ettevalmistamine vastavalt tö ö ü lesandele, tö ö tamisel korra hoidmine, tö ö lõ ppedes tö ö koha ja tö ö vahendite korrastamine.
6. tö ö tervishoiu, tö ö - ja keskkonnaohutuse nõ uete tä itmine
7. kliendiseadete talletamine enne tö ö alustamist ning tö ö lõ petamisel nende taastamine
8. tö ö etapi lõ ppedes oma tegevuse ja panuse meeskonnatö ö sse analü ü simine, saadud kogemuse seostamine seniste teadmiste, oskuste
ja hoiakutega
9. praktikajuhendile vastavalt praktikapä eviku tä itmine, praktika kä igus tehtud tö ö ü lesanded ning ettevõ ttepoolsele juhendajale
hindamiseks esitamine
10. meeskonna liikmena oma tö ö kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest vastutamine, tö ö alases tegevuses tö ö kultuuri nõ uete jä rgimine
11. juhendi alusel praktikaaruande koostamine ja esitlemine, hinnangu andmine enda tö ö le ja eneseanalü ü si sisaldava kokkuvõ tte
tä itmine, elektroonilise aruande vormistamine
Õppemeetodid
Sõ nalised-, jä ljenduslikud-, nä itlikud-, audiovisuaalsed-, seletusmeetodid. Oppekä ik.
Hindamisülesanded ja hindamismeetodid
Hindamisü lesanne nr.1
Kü lastab mootorsõ idukite hoolduse ja remonttö ö dega tegelevaid ettevõ tteid ja peab lä birä ä kimisi praktikale asumiseks, vastavalt kooli
praktikakorraldusele sõ lmib kolmepoolse praktikalepingu; kooli praktikakorraldus ja praktikajuhendist tulenevad praktika eesmä rgid;
praktikandi õ igused ja kohustused; kokkulepe praktikaettevõ ttega praktikale asumiseks, praktikale asumisega kaasnevad dokumendid,
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praktikajuhendi jä lgimine
Hindamisü lesanne nr.2
Tutvub praktikaettevõ tte tö ö korraldusega ning lä bib tö ö kohal ohutusalase juhendamise, koostab praktikaaruande; praktikaettevõ tte
tö ö korraldus, tö ö ga seotud tö ö ohutusalaste nõ uete tä itmise vajalikkus
Hindamisü lesanne nr.3
Tö ötab vastavalt spetsialiseerumisele praktikaettevõ ttes, jä rgib ettevõ tte tö ö korraldusest tulenevaid nõ udeid,
rakendab tö ö tamisel ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid tö ö võ tteid ning tä idab kvaliteedinõ udeid. Opilast hinnatakse
praktikaettevõ ttes praktikajuhendaja poolt tagasiside ja hinnangulehel
1) kaitsekatete, tö ö riistade, seadmete ja infotehnoloogiliste vahendite valik ja otstarbekas ning ohutu kasutamine
2) tö ö koha ettevalmistamine vastavalt tö ö ü lesandele, tö ö tamisel korra hoidmine, tö ö lõ ppedes tö ö koha ja tö ö vahendite korrastamine.
3) tö ö tervishoiu, tö ö - ja keskkonnaohutuse nõ uete tä itmine
4) kliendiseadete talletamine enne tö ö alustamist ning tö ö lõ petamisel nende taastamine
5) tö ö etapi lõ ppedes oma tegevuse ja panuse meeskonnatö ö sse analü ü simine, saadud kogemuse seostamine seniste teadmiste, oskuste
ja hoiakutega
Hindamisü lesanne nr.4 – Diagnoosib ja remondib mootorsõ idukit vastavalt remondijuhisele
Opilane lahendab praktikaü lesanded:
1) mootorsõ iduki diagnoosimineja remontimine
Hindamisü lesanne nr.5 - Arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostö ö valmidust
Opilast hinnatakse praktikaettevõ ttes praktikajuhendaja poolt tagasiside ja hinnangulehel:
1)meeskonna liikmena oma tö ö kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest vastutamine, tö ö alases tegevuses tö ö kultuuri nõ uete jä rgimine
Hindamisü lesanne nr.6 - Analü ü sib ennast tö ö alaselt ning dokumenteerib tehtud tö ö d nõ uetekohaselt
Opilast hinnatakse praktikaettevõ ttes praktikajuhendaja poolt tagasiside ja hinnangulehel:
1)praktikajuhendile vastavalt praktikapä eviku tä itmine, praktika kä igus tehtud tö ö ü lesanded ning ettevõ ttepoolsele juhendajale
hindamiseks esitamine
Hindamisü lesanne nr.7 - Praktika lõ ppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis
Opilane koostab praktikaaruande, esitleb ja kaitseb seda komisjoni ees:
1) juhendi alusel praktikaaruande koostamine ja esitlemine, hinnangu andmine enda tö ö le ja eneseanalü ü si sisaldava kokkuvõ tte
tä itmine, elektroonilise aruande vormistamine
Lävend
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel
Iseseisvad tööd
Praktikaettevõ ttes praktikajuhendaja poolt antud iseseisvalt lahendetavad ü lesanded
Praktilised tööd
Praktikaettevõ ttes praktiliste ü lesannete lahendamine
Praktika
Praktika moodul
● kirjeldab ettevõ tte tö ö korraldust, kirjeldab praktika juhendamisega seotud tö ö tajate
Hindamiskriteeriumid
tö ö ü lesandeid ning enda õ igusi ja kohustusi praktikandina
● koostab ja esitab tä htaegselt praktikadokumentatsiooni ning annab tagasisidet
praktikakorralduse parendamiseks
● kirjeldab tö ö tervishoiu ja tö ö ohutuse korraldust, keskkonnaohutuse tagamise ja energia
sä ä stmise viise
● jä rgib ohutusnõ uded, rakendab riskide vä hendamiseks vajalikke meetmeid ja kasutab
nõ uetekohaselt isikukaitsevahendeid
● kasutab tö ö ks vajalikke seadmeid, tö ö riistu, materjale ja tehnoloogiaid sihipä raselt,
ohutult ja sä ä stvalt
● planeerib kliendi tellimuse tä itmiseks kuluva aja, materjalid ja varuosad ning selgitab
valikut kliendile
● kasutab praktikaü lesannete tä itmiseks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid,
andmebaase ja juhendmaterjale, tä idab tö ö ü lesannetega kaasnevat
dokumentatsiooni
Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli hinne kujuneb kõ ikide hindamisü lesannete sooritamisest lä vendi tasemel ja
praktikajuhendaja poolt antud iseseisvate tö ö de sooritamine
Mooduli hindamine
Eristav hindamine
Õppematerjalid
Sõ idukimarkide põ hised remondi ja diagnostikaseadmed;
Praktikaettevõ tte tö ö alane dokumentatsioon
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Valikõpingud

Sihtrü hm

Oppevorm
Mooduli nr: 1

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased

Nõ uded mooduli alustamiseks
Mooduli eesmä rk
Õpiväljundid
1) Diagnoosib mootorsõ iduki elektrilisi
kõ rgepingeseadmeid,
kõ rgepingeakusid, kontrollereid,
muundureid ning nende
komponente;
2) Loeb ja salvestab rikkekoode;
3) Salvestab andurite ja tä iturite
parameetreid;
4) Mõ õ dab ja salvestab elektrisignaale;
5) Vajadusel vahetab ja remondib
seadmeid;
6) Jä rgib oma tegevustes seotud
õ igusaktides sä testatut;
7) Jä rgib oma tegevuses ohutustehnika
ja keskkonnaohutuse kasutamise
nõ udeid;
8) Jä rgib oma tegevustes
pingestamisega seotud tö ö toimingute
ohutusnõ udeid.
Teemad, alateemad

Õppemeetodid
Hindamine
Hindamisülesanded
Hindamismeetodid
Lävend
Iseseisvad tööd
Praktilised tööd
Praktika
Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli hindamine
Õppematerjal

Statsionaarne
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Opetajad:
Mootorsõ idukite kõ rgepinge jõ useadmete diagnostika
3 EKAP
ja remont
Puuduvad
Opetusega taotletakse, et õ ppija hooldab, diagnoosib ja remondib elektri- ja hü briidautosid,
kasutades energiat ja keskkonda sä ästvaid ning ohutuid tö ö võ tteid
Hindamiskriteeriumid
 Vabastab auto pingest ja taas-sisselülitab pinge;
 Tuvastab pinge puudumise;
 Mõõdab isolatsioonitakistust;
 Mõõdab varjestust;
 Mõõdab potentsiaaliühtlustust;
 Loeb ja kustutab veamälu;
 Teostab süsteemi veaotsingu;
 Ühendab auto laadimisjaamaga;
 Tunneb erinevate süsteemide energiaülekandeid sh erinevate koormuste korral;
 Teostab veaotsingu ja diagnoosib vea;
- mootori vooluringis
- inverteri vooluringis
- varjestuse vooluringis
- potentsiaalühtlustuse vooluringis
- aku vooluringis.

Mootorsõ idukite elektrilised kõ rgepingeseadmed, kõ rgepingeakud, kontrollerid,
muundurid ning nende komponendid;
Rikkekoodide lugemine ja salvestamine
Andurite ja tä iturite parameetrite salvestamine;
Elektrisignaalide mõ õ tmine ja salvestamine;
Seadmete vahetamine ja remont;
Kutsestandardit lä bivad kompetentsid
Loeng, praktilised tö ö d, õ ppimine õ ppestendidel, õ ppekeskkonnas, rü hmatö ö d, arutlused,
iseseisev tö ö
Mitteeristav
Iseseisev tö ö
Kontrolltö ö d
Praktilistel tö ö del õ pivä ljundite aktiivne esitlemine
Rü hmatö ö . Iseseisev tö ö . Praktiline tö ö . Kontrolltö ö . Arutlus. Opimapp/portfoolio
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel
Opimapi koostamine õ petaja poolt etteantud teemal, mahus ja tä htajaks Teemakohaste
materjalide lä bitö ö tamine Praktilisteks tö ö deks valmistumine
Mooduli praktilised tö ö d kooli õ ppetö ö kojas vastavalt tunniplaanile
Puudub
Mooduli hinne kujuneb kõ ikide hindamisü lesannete sooritamisest lä vendi tasemel.
Hindamise eelduseks on 80% tundidest osavõ tmine ning iseseisvate tö ö de õ igeaegne
esitamine
Mitteeristav hindamine
Kooli õ ppetö ö koja õ ppestendid, ProdDiags õ ppekeskkond, loengukonspektid, internetist
vabalt saadavad lisamaterjalid, õ petaja poolt koostatud materjalid,
autovaldkonna ajakirjandus, SA INNOVE "Autonduse kä siraamat" Autoerialade kirjandus
OU 2014
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Sihtrü hm

Oppevorm
Mooduli nr: 2

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased

Nõ uded mooduli alustamiseks
Mooduli eesmä rk
Õpiväljundid
1) Diagnoosib mootorsõ idukitele
paigaldatud gaasiseadmeid ning nende
komponente;
2) Loeb ja salvestab rikkekoode;
3) Salvestab andurite ja tä iturite
parameetreid;
4) Mõ õ dab ja salvestab elektrisignaale;
5) Vajadusel vahetab ja remondib
seadmeid;
6) Jä rgib oma tegevustes seotud
õ igusaktides sä testatud, ohutustehnika
ja keskkonnaohutu kasutamise
nõ udeid;
Teemad, alateemad

Õppemeetodid
Hindamine
Hindamisülesanded
Hindamismeetodid
Lävend
Iseseisvad tööd
Praktilised tööd
Praktika
Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli hindamine
Õppematerjal

Statsionaarne
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Opetajad:
Mootorsõ idukite gaasiseadmete diagnostika ja remont
3 EKAP
Puuduvad
Opetusega taotletakse, et õ ppija teostab mootorsõ iduki gaasiseadmete diagnostikat, oskab
neid remontida, vahetada ja seadistada, kasutades asjakohaseid tehnoloogiaid,
tö ö meetodeid ning kasutades ressursse sä ä stvalt ja ohutult.
Hindamiskriteeriumid

Teostab diagnostika mootorsõidukile paigaldatud gaasiseadmele ja selle
komponentidele

Vahetab ja/või paigaldab gaasiseadmeid ja nende osi

Loeb ja salvestab rikkekoode

Salvestab andurite ja täiturite parameetreid

Mõõdab ja salvestab elektrisignaale

Kasutab erialast sõnavara eesti ja inglise keeles

Valib ja kasutab tööülesannete täitmisel kaitsekatteid, tööriistu ja seadmeid
otstarbekalt ja ohutult

Valmistab ette töökoha vastavalt tööülesandele, hoiab töötamisel korda, töö
lõppedes korrastab töökoha ja töövahendid.

Täidab töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.
Mootorsõ idukite gaasiseadmed ning nende komponendid;
Rikkekoodide lugemine ja salvestamine
Andurite ja tä iturite parameetrite salvestamine;
Elektrisignaalide mõ õ tmine ja salvestamine;
Seadmete vahetamine ja remont;
Kutsestandardit lä bivad kompetentsid
Loeng, praktilised tö ö d, õ ppimine õ ppestendidel, õ ppekeskkonnas, rü hmatö ö d, arutlused,
iseseisev tö ö
Mitteeristav
Iseseisev tö ö
Kontrolltö ö d
Praktilistel tö ö del õ pivä ljundite aktiivne esitlemine
Rü hmatö ö . Iseseisev tö ö . Praktiline tö ö . Kontrolltö ö . Arutlus. Opimapp/portfoolio
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel
Opimapi koostamine õ petaja poolt etteantud teemal, mahus ja tä htajaks Teemakohaste
materjalide lä bitö ö tamine Praktilisteks tö ö deks valmistumine
Mooduli praktilised tö ö d kooli õ ppetö ö kojas vastavalt tunniplaanile
Puudub
Mooduli hinne kujuneb kõ ikide hindamisü lesannete sooritamisest lä vendi tasemel.
Hindamise eelduseks on 80% tundidest osavõ tmine ning iseseisvate tö ö de õ igeaegne
esitamine
Mitteeristav hindamine
Kooli õ ppetö ö koja õ ppestendid, ProdDiags õ ppekeskkond, loengukonspektid, internetist
vabalt saadavad lisamaterjalid, õ petaja poolt koostatud materjalid,
autovaldkonna ajakirjandus, SA INNOVE "Autonduse kä siraamat" Autoerialade kirjandus
OU 2014
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Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrü hm
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased
Oppevorm
Statsionaarne
Mooduli nr: 3
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Opetajad:
Mootorsõ idukite mü ra ja vibratsiooni diagnostika ja
3 EKAP
kõ rvaldamine
Nõ uded mooduli alustamiseks
Puuduvad
Mooduli eesmä rk
Opetusega taotletakse, et õ ppija leiab ja kõ rvaldab liigset mü ra ja vibratsiooni, rakendades
asjakohaseid tehnoloogiaid, tö ö meetodeid ning kasutades ressursse sä ä stvalt ja ohutult.
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
1) Tunneb mü ra ja vibratsiooniga

Leiab ja kõrvaldab müra ja vibratsiooni tekkepõhjused kasutades selleks
seonduvaid põ himõ isteid.
simulatsioon- ja kinnitavaid katseid ning asjakohaseid tööriistu (stetoskoope ja
2) Leiab ja kõ rvaldab liigse mü ra ja
analüsaatoreid).
vibratsiooni kasutades asjakohaseid

Kasutab erialast sõnavara eesti ja inglise keeles
tö ö riistu.

Valib ja kasutab tööülesannete täitmisel kaitsekatteid, tööriistu ja seadmeid
3) Jä rgib oma tegevustes seotud
otstarbekalt ja ohutult
õ igusaktides sä testatud, ohutustehnika

Valmistab ette töökoha vastavalt tööülesandele, hoiab töötamisel korda, töö
ja keskkonnaohutu kasutamise
lõppedes korrastab töökoha ja töövahendid.
nõ udeid;

Täidab töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.
Teemad, alateemad

Õppemeetodid
Hindamine
Hindamisülesanded
Hindamismeetodid
Lävend
Iseseisvad tööd
Praktilised tööd
Praktika
Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli hindamine
Õppematerjal

Vibratsioon.
Mü ra.
Resonants.
Kliendi kü sitlus
Simulatsioonkatsed
Tuulemü ra otsing
Kinnitavad katsed
Vibratsioonide vä hendamine
Tuulemü ra kõ rvaldamine
Mü ra ja vibratsiooni mõ õ tmine.
Kutsestandardit lä bivad kompetentsid
Loeng, praktilised tö ö d, õ ppimine õ ppestendidel, õ ppekeskkonnas, rü hmatö ö d, arutlused,
iseseisev tö ö
Mitteeristav
Iseseisev tö ö
Kontrolltö ö d
Praktilistel tö ö del õ pivä ljundite aktiivne esitlemine
Rü hmatö ö . Iseseisev tö ö . Praktiline tö ö . Kontrolltö ö . Arutlus. Opimapp/portfoolio
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel
Virtuaalõ ppekeskonna ProDiags ü lesannete lahendamine. Praktiliste tö ö de analü ü s.
Mooduli praktilised tö ö d kooli õ ppetö ö kojas vastavalt tunniplaanile
Puudub
Mooduli hinne kujuneb kõ ikide hindamisü lesannete sooritamisest lä vendi tasemel.
Hindamise eelduseks on 80% tundidest osavõ tmine ning iseseisvate tö ö de õ igeaegne
esitamine
Mitteeristav hindamine
Kooli õ ppetö ö koja õ ppestendid, ProdDiags õ ppekeskkond, loengukonspektid, internetist
vabalt saadavad lisamaterjalid, õ petaja poolt koostatud materjalid,
autovaldkonna ajakirjandus, SA INNOVE "Autonduse kä siraamat" Autoerialade kirjandus
OU 2014
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Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrü hm
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased
Oppevorm
Statsionaarne
Mooduli nr: 4
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Opetajad:
Erialane võ õ rkeel
3 EKAP
Nõ uded mooduli alustamiseks
Puuduvad
Mooduli eesmä rk
Opetusega taotletakse, et õ pilane kasutab erialast inglise keelt vä hemalt mõ istmise tasemel
B1 ning rä ääkimise ja kirjutamise tasemel A2
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
1) Oppija mõ istab erialaste

Loeb inglisekeelseid dokumente ja selgitab nende sisu eesti keeles.
inglisekeelsete dokumentide ja

Kasutab praktiliste tööde ajal erialast inglise keelt suhtlemiseks kaastöötajatega
andmebaaside sisu
(kaasõpilastega) ja praktika juhendajaga.
2) Oppija kasutab rä ä kimisel ja

Kirjutab inglise keeles ennast ja eriala puudutavaid lühemaid tekste (vähemalt 100
kirjutamisel erialast inglise keelt
sõna)
Teemad, alateemad
Tehniline sõ navara - sõ iduk, selle osad, remonditö ö d;
Tehniline sõ navara - seadmed, tö ö riistad, materjalid;
Erialase dokumentatsiooni lugemine, tõ lkimine ja koostamine;
Erialane suhtluskeel.
Õppemeetodid
Keeletunnid koolis; kodune iseseisev õ ppimine õ pikute, CDde, DVD-de ja muude
õ ppematerjalide abil; vabavarana saadaolevad interaktiivsed internetikursused; vestlused
praktiliste tö ö de ja praktika ajal.
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanded
Inglisekeelse remondijuhise suuline tõ lkimine;
Inglisekeelse kliendikaebuse kä sitlemine ja vastuskirja koostamine;
Opimapi esitlemine.
Hindamismeetodid
Rü hmatö ö . Iseseisev tö ö . Praktiline tö ö . Kontrolltö ö . Arutlus. Opimapp/portfoolio
Lävend
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel
Iseseisvad tööd
Virtuaalõ ppekeskonna ProDiags ü lesannete lahendamine. Praktiliste tö ö de analü ü s.
Praktilised tööd
Inglise keele kasutamine lä bivalt kogu õ ppeprotsessi jooksul praktiliste tö ö de teostamise
ajal.
Praktika
Puudub
Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli hinne kujuneb kõ ikide hindamisü lesannete sooritamisest lä vendi tasemel.
Hindamise eelduseks on 80% tundidest osavõ tmine ning iseseisvate tö ö de õ igeaegne
esitamine
Mooduli hindamine
Mitteeristav hindamine
Õppematerjal
Oppeprogramm ProDiags; sõ idukimarkide põ hised materjalid; kooli interaktiivne
sõ nastik; vabavarana saadaolevad keeleõ ppeprogrammid; tehnilised
sõ naraamatud; www.keeleveeb.ee.
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Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrü hm
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased
Oppevorm
Statsionaarne
Mooduli nr: 5
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Opetajad:
Mootorsõ idukite navigatsiooniseadmed
3 EKAP
Nõ uded mooduli alustamiseks
Puuduvad
Mooduli eesmä rk
Opetusega taotletakse, et õ pilane omab mootorsõ iduki tehniku erialaseks tö ö ks vajalikke
teadmisi ja oskusi mootorsõ iduki navigatsiooni ja automaatjuhtimisseadmetest
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
1) Kirjeldab mootorsõ idukite

Kirjeldab mootorsõidukite navigatsiooni ja automaatjuhtimisseadmete ehitust ja
navigatsiooni ja
tööpõhimõtet
automaatjuhtimisseadmete ehitust ja

Kontrollib, hooldab ja vahetab navigatsiooni ja automaatjuhtimisseadmeid ja nende
tö ö põ himõ tet
komponente
2) Kontrollib navigatsiooni ja

Loeb ja salvestab rikkekoode salvestab andurite ja täiturite parameetreid
automaatjuhtimisseadmeid ja nende
komponente
3) Hooldab navigatsiooni ja
automaatjuhtimisseadmeid ja nende
komponente
4) Vahetab navigatsiooni ja
automaatjuhtimisseadmeid ja nende
komponente
Teemad, alateemad
1. Mootorsõ idukite navigatsiooni ja automaatjuhtimisseadmete ehitust ja tö ö põ himõ tet
2. Navigatsiooni ja automaatjuhtimisseadmete ja nende komponente kontroll, hooldamine
ja vahetus
3. Tö ö ohutuse, tö ö keskkonna- ning jä ä tmekä itluse nõ uded
Õppemeetodid
Sõ nalised-, jä ljenduslikud-, nä itlikud-, audiovisuaalsed-, seletusmeetodid. Oppekä ik.
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanded
Hindamisü lesanne nr.1 - Teab mootorsõ idukite navigatsiooni ja
automaatjuhtimisseadmete ehitust ja tö ö põ himõ tet
1) mootorsõ idukite navigatsiooni ja automaatjuhtimisseadmete ehitus ja tö ö põ himõ te
Hindamisü lesanne nr.2 - Kontrollib navigatsiooni ja automaatjuhtimisseadmeid ja nende
komponente
1) navigatsiooni ja automaatjuhtimisseadmete ja nende komponente kontrollimine
Hindamisü lesanne nr.3 - Hooldab navigatsiooni ja automaatjuhtimisseadmeid ja nende
komponente
1) navigatsiooni ja automaatjuhtimisseadmeid ja nende komponente hooldamine
Hindamisü lesanne nr.4 - Vahetab navigatsiooni ja automaatjuhtimisseadmeid ja nende
komponente
1) navigatsiooni ja automaatjuhtimisseadmete ja nende komponente vahetamine
Hindamismeetodid
Rü hmatö ö . Iseseisev tö ö . Praktiline tö ö . Kontrolltö ö . Arutlus. Opimapp/portfoolio
Lävend
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel
Iseseisvad tööd
Virtuaalõ ppekeskonna ProDiags ü lesannete lahendamine. Praktiliste tö ö de analü ü s.
Praktilised tööd
Navigatsiooni ja automaatjuhtimisseadmete ja nende komponente kontroll, hooldamine ja
vahetus
Praktika
Puudub
Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli hinne kujuneb kõ ikide hindamisü lesannete sooritamisest lä vendi tasemel.
Hindamise eelduseks on 80% tundidest osavõ tmine ning iseseisvate tö ö de õ igeaegne
esitamine
Mooduli hindamine
Mitteeristav hindamine
Õppematerjal
Kooli õ ppetö ö koja õ ppestendid, ProdDiags õ ppekeskkond, loengukonspektid, internetist
vabalt saadavad lisamaterjalid, õ petaja poolt koostatud materjalid,
autovaldkonna ajakirjandus, SA INNOVE "Autonduse kä siraamat" Autoerialade kirjandus
OU 2014
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Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
5. taseme kutseõppe õppekava „Mootorsõidukidiagnostik“(sõiduautodiagnostik)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrü hm
5. taseme kutseõ ppe jä tkuõ ppes õ ppivad õ pilased
Oppevorm
Statsionaarne
Mooduli nr: 6
Mooduli nimetus:
Mooduli maht:
Elektri- ja hü briidautode diagnostika ja remont
3 EKAP
Nõ uded mooduli alustamiseks
Puuduvad
Mooduli eesmä rk
Opetusega taotletakse, et õ ppija diagnoosib elektri- ja hü briidautosid.
Õpiväljundid
1) Hindab elektri- ja hü briidautode ja
nende komponentide tehnilist
seisukorda
2) Leiab rikked ja analü ü sib nende
tekkepõ hjusi.
3) Kõ rvaldab rikked, jä rgides
remonditehnoloogiat.
4) Jä rgib tö ö de tegemisel kõ iki kutset
lä bivate kompetentside
tegevusnä itajaid.
Teemad, alateemad

Õppemeetodid
Hindamine
Hindamisülesanded
Hindamismeetodid
Lävend
Iseseisvad tööd
Praktilised tööd
Praktika
Kokkuvõtva hinde kujunemine
Mooduli hindamine
Õppematerjal

Opetajad:

Hindamiskriteeriumid

Diagnoosib elektri ja hübriidautode seadiseid ;

Loeb ja salvestab rikkekoode;

Salvestab andurite ja täiturite parameetreid;

Mõõdab ja salvestab elektrisignaale;

Vajadusel vahetab seadiseid;

Elektri- ja hü briidautode ü ldtö ö põ himõ te,
Elektriohud,
Võ rguelekter,
Elektriauto abisü steemid,
Kõ rgepingesü steemi osad,
Elektriautode pingetustamine.
Sõ nalised-, jä ljenduslikud-, nä itlikud-, audiovisuaalsed-, seletusmeetodid. Oppekä ik.
Mitteeristav
Teoreetiliste teadmiste test. Arutlused ja enesehindamine. Praktiline tö ö .
Rü hmatö ö . Iseseisev tö ö . Praktiline tö ö . Kontrolltö ö . Arutlus. Opimapp/portfoolio
Sooritanud hindamisü lesanded lä vendi tasemel
Virtuaalõ ppekeskonna ProDiags ü lesannete lahendamine. Praktiliste tö ö de analü ü s.
Praktilised tö ö d, arutlused, intervjuud ja probleemü lesannete lahendamised õ ppetö ö kojas
vastavalt tunniplaanile.
Puudub
Mooduli hinne kujuneb kõ ikide hindamisü lesannete sooritamisest lä vendi tasemel.
Hindamise eelduseks on 80% tundidest osavõ tmine ning iseseisvate tö ö de õ igeaegne
esitamine
Mitteeristav hindamine
Kooli õ ppetö ö koja õ ppestendid, ProdDiags õ ppekeskkond, loengukonspektid, internetist
vabalt saadavad lisamaterjalid, õ petaja poolt koostatud materjalid,
autovaldkonna ajakirjandus, SA INNOVE "Autonduse kä siraamat" Autoerialade kirjandus
OU 2014

