INTERJÖÖRI PUHASTUS JA TÖÖTLUS ALGAJALE
Koolituse kestvus:
6 tundi/0,75 päeva, sh auditoorset tööd 1h ja praktilist tööd 5h
1 tund = 1 akadeemiline tund = 45 minutit
Grupi suurus:
1-2 inimest
Hind:
440 EUR/osaleja. Hinnas sisaldub käibemaks.
Hind sisaldab koolitaja poolt töövahendeid ning puhastus- ja töötlusaineid. Soovi
korral viiakse koolitus läbi osaleja sõidukil.
1.Koolituse lõpetamise tingimused ja tunnistuse väljastamise kord:
Osaleja on omandanud teooria, töövõtted ja -loogika. Samuti on praktikas läbinud
kõik tööprotsessid
2. Õppe väljundid:
Koolituse lõppedes on osaleja omandanud algteadmised interjööri puhastuses ja
töötluses nii teoorias kui ka praktikas läbi teinud kõik etapid.
Osaleja oskab:
- teostada auto interjööri ettevalmistavat puhastust (tornaado ja suruõhu
kasutamine)
- teostada vinüülpindade puhastust ja töötlust
- teostada nahkinterjööri puhastust ja kaitsetöötlust
- teostada puutetundliku ekraani puhastust
- on teadlik tööprotsessis kasutatavatest erinevate pindade puhastusainetest
- arvestada aja- ja materjalikulu
- teostada järelkontrolli tehtud tööle enne auto üleandmist kliendile
3. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
3.1. osavõtt 100%
3.2. praktiliste ülesannete teostamine
3.3. Hindamiskriteeriumid:
- praktiliste ülesannete teostamine

4. Õppekeskkonna kirjeldus
JN autohooldus OÜ viib läbi koolitusi ruumides, mis vastavad nõuetele. Koolitus viiakse läbi
ruumides, mille koosseisu kuulub sõidukite välispesu teostamise ja interjööri puhastamise ala
ja ala, kus teostatakse töid (poleerimimine, pinnatöötlusainete peale kandmine jms), mis
vajavad kuiva keskkonda. Ruumid vastavad tööde teostamise nõuetele ja on varustatud
kõikide vajalike instrumentide ja materjalidega. Korraga on võimalik teostada pesu ühele
sõidukile ja samaaegselt kuni kahele sõidukile poleerimistöid ja/või pinnatöötlusainete peale
kandmise protsessi.

5. Väljastatavad dokumendid:
Koolituse läbinud ja positiivse hindamise saanud osalejale väljastatakse tunnistus

6. Koolitaja kvalifikatsioon:
Koolitaja omab rohkem kui 15 aastat töökogemust poleerimise valdkonnas ja
keraamiliste pinnatöötlustega rohkem kui 5 aastat.
7. Koolituse kava:
Õppe ülesehitus ja maht
akadeemilistes tundides

Õppe sisu ja
õppematerjalid

Õppemeetodid

Auditoorne töö 1 tund

Teoreetiline osa auto
sisepuhastusest ja
nahahooldusest, kuidas
teha ettevalmistust,
võimalikud ohud.
Seadmete ja toodete
tutvustus

Loeng, näitlikud
õppevahendid

Praktiline töö 5 tundi

Auto seisukorra (kahjude
ja mustuse) hindamine,
toodete ja seadmete valik,
töö tegemine koolitaja
valvsa pilgu all, lisaks töö
tegemine individuaalselt

Praktiline ja iseseisev töö
koolitaja juhendamisel

