
Tallinna Tööstushariduskeskus
Sõidukite kere ja värvitööde meister

Õppekavarühm Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Õppekava 
nimetus

Sõidukite kere ja värvitööde meister

Body and Paint Foreman 

 

Õppekava 
kood EHISes

205795

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5

X

Õppekava 
maht (EKAP):

60.0

Õppekava 
koostamise 
alus:

Õppekava 
õpiväljundid:

Eesmärk: 
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab sõidukite kere- ja värvitööde meistri 
erialal töötamiseks vajalikud kompetentsid, et juhtida töökoja tööprotsessi ning 
tehniliste ülesannete kvaliteetset täitmist nii iseseisvalt kui meeskonnas ning 
luua 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, korraldab ja kontrollib kere- ja värvitöökoja tööd ning 
juhib tööprotsessi, järgib töö valmimise tähtaegu, vastutab oma ja töökoja töö 
tulemuste eest;
3) hindab töökoja töömahtu, jälgib tööks vajalike seadmete korrasolekut, 
vajadusel korraldab seadmete remondi ning koostab kulukalkulatsioonid 
kasutades infotehnoloogilisi vahendeid edukaks toimetulekuks;
4) töötab analüüsides oma töö tulemusi ning järgides keskkonnasäästlikke 
töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning materjali säästlikku 
kasutamist;
5) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös ning juhendab kaastöötajaid, 
suunab ja annab juhiseid tehnilistel remondi töödel, käitub vastastikust 
suhtlemist toetaval viisil;
6) väärtustab kliendikeskset teenindust, selgitab kliendile asjatundlikult 
remondi käiku ning nõustab sõiduki hooldamise ja remondi küsimustes;
7) kasutab tööga toimetulekuks erialast sõnavara, eesti- ja ühes võõrkeeles.

Õppekava rakendamine
mittestatsionaarne õpe

Nõuded õpingute alustamiseks
õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate 
kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Nõuded õpingute lõpetamiseks



Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt 
lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami

Õpingute läbimisel omandatav(ad)

kvalifikatsioon
(id):

osakutse(d): puuduvad

Õppekava struktuur
Põhiõpingud – 51 EKAP sh praktika 15 EKAP
Valikõpingud – 9 EKAP 
Valikõpingute valimine:
Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 9 EKAP-i ulatuses ning õigus valida vaikmooduleid 
kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjast 
sätestatud korras.

Spetsialiseerumised
puuduvad

Õppekava 
kontaktisik

Märkused:


